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و كاربسته زنان در خانواده تحليل جنسيتي نقش *هاي مورد انتظار
 ***، هوشنگ نائبي**اعظم راودراد

مت:چكيده و مرد از وظايفأدر اين مقاله نقش جنسيت در چگونگي تصور افراد شاغل هل، اعم از زن

و عمل ايشان خانوادگي و شكاف احتمالي ميان نظر مورد بررسي قرار شان، عملكرد آنها در اين زمينه

و مردان هايي بين نقشهدف توضيح اين نكته است كه چه تفاوت. گرفته است هاي خانوادگي زنان

ميو آنچه آنها عمالً) نقش مورد انتظار( . وجود دارد) نقش كاربسته(دهند انجام

مت. تحقيق با روش پيمايشي اجرا شده است و زنان شاغل، و تهرانيهأجامعه آماري متشكل از مردان ل

و متخصص است و مراكز صنعتي شهر تهران است. كارگر .محل تحقيق مراكز دانشگاهي دولتي
ازمهمترين يافته و مردان در مورد كارهاي منزل به شيوه-الف: هاي تحقيق عبارتند اي جنسيتي نقش زنان

و نقش-ب. تقسيم شده است و مردان در مورد وظايف اده با يكديگر متفاوت هايشان در خانو نگرش زنان

بي. است و عمل در زنان از-ج.شتر از همين فاصله در مردان استدر نتيجه فاصله ميان نظر  مردان بيش

گيري در باب چگونگي هزينه كردن درآمد خانواده به تنهايي هاي خانوادگي در حوزه تصميم ساير مسئوليت

و مورد انتظار زنان مهم اگر چه در مورد فرزندان همواره نقش-د. فعال هستند تر است، اما به طور كاربسته

. شود شوند نقش مردان در رابطه با آنها بيشتر مي توان گفت كه هرچه فرزندان بزرگتر مي نسبي مي

و مردان، جنسيت،: كليديهايهواژ  نقش كاربسته، نقش مورد انتظار،نقش خانوادگي، نقش، زنان

.نگرش نسبت به نقش

و مورد انتظار زنان تهراني در سال«اين مقاله مستخرج از طرح* بامي» 1378مقايسه نقش محقق  حمايت مالي معاونت پژوهشي باشد كه
.دانشگاه تهران انجام شده است

 ravadrad@ut.ac.ir دانشگاه تهران-دانشيار گروه ارتباطات دانشكده علوم اجتماعي**
 ut.ac.ir hnayebi@ دانشگاه تهران-استاديار گروه جامعه شناسي دانشكده علوم اجتماعي***
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 مقدمه

ا مت در و مرد از وظايف خـانوادگيأين مقاله نقش جنسيت در چگونگي تصور افراد شاغل  هل، اعم از زن

و عمل ايشان مورد بررسي قرار گرفته است و شكاف احتمالي ميان نظر بـه. شان، عملكرد آنها در اين زمينه

م رسد كه رشد اشتغال زنان در چگونگي تقسيم نقش نظر مي  و ت هاي خانوادگي ميان زن از. ثير گذار باشدأرد

ت و مردان به يك اندازه است يا خيـرأطرف ديگر معلوم نيست كه اين در مقالـه حاضـر بـا. ثير در مورد زنان

و مردان مت مقايسه نگرش  و نيـز چگـونگي هل شاغل نسبت به تقسيم جنسيتي نقشأهاي زنان هاي خانگي

س  ازؤعملكرد آنها در اين زمينه، بدنبال يافتن پاسخ اين و عملـي حاصـل ال هستيم كه آيا تغييرات نگرشـي

ت ميأافزايش اشتغال زنان، از عامل جنسيت . پذيرد يا خير ثير

در ميان ايـن.هر يك از ما داراي تعدادي پايگاه همزمان هستيم مانند مادر، همسر، دكتر، بيمار يا مسافر

م پايگاه و تعيين مذكر يا و مهم اصلي، نث بودنؤها، پايگاه جنسي ترين پايگاه اجتماعي است كه زندگي ترين

ت  ميأهر فرد را از آغاز تا پايان تحت مي،به رفتار مورد انتظار از هر پايگاه. دهد ثير قرار . گـوييم نقش مورد انتظار

و ممكن است با آن متفـاوت باشـد تواند مطابق با نقشي باشد كه از وي انتظار مي رفتار فرد در عمل مي . رود

از. گوييم مي كاربستهحال به جنبه عمل شده نقش، نقشرهبه ها اين اسـت تحليل جنسيتي اين نقش منظور

ت  و نيـز اينكـه هاي ثيري در تصورات افراد از نقشأكه نشان دهيم زن يا مرد بودن چه  خانوادگي خود گذاشـته

به تناسب تصورات فـوق هاي خانوادگي اين مطلب چگونه باعث شده كه كاركرد هريك از دو جنس در نقش

.متفاوت باشد

و هايي بين نقش توضيح اين نكته است كه چه تفاوت ما در اين مقاله هدف بنابراين هاي خانوادگي زنان

ميو آنچه آنها عمالً) نقش مورد انتظار(شاغل مردان  دوم اينكـه. وجـود دارد) كاربـسته نقـش(دهنـد انجام

و مردان  وجدر مورد نقش شاغل تفاوت ميان نگرش زنان و كاربـسته هاي مـورد انتظـار  خـانوادگي خودشـان

. يكديگر چيست

و عمل نمي اما براي اندازه توان به جامعه در كليت خودش مراجعه نمود، چرا كـه گيري شكاف ميان نظر

و بزرگي است كه هر يك به نوبه خـود در تحـوالت آن نقـش جامعه متشكل از گروه  هاي اجتماعي كوچك

 بتوان اين رابطه را بررسي نمود به بررسي دو گروه شغلي بزرگ، يعني به همين دليل براي اينكه عمالً.دارند
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و متخصصان و مرد اكتفا شد1كارگران و شكاف. در دو گروه جنسي زن بنابراين نتايج اين تحقيق تنها رابطه

و عمل را در اين دو گروه اجتماعي مي  و نتايج آن قابل ميان نظر امـا. هاي ديگر نيست تعميم به گروهسنجد

و قابليت تعميم آن را نيز افزايش دادججمي . توان با انجام تحقيقات ديگر نتايج تحقيق حاضر را تكميل نمود

 موضوعاهميت

هاي مختلف، روند تحـوالت ميـزان فعاليـتجبررسي اطالعات منتشر شده توسط مركز آمار ايران در سال

در2/8، 1365 اساس اين بررسي نرخ فعاليت زنان كه در سـالبر. دهد زنان را نشان مي   درصـد بـوده اسـت

و در سـال5/11 به 1381اين نرخ در سال. درصد افزايش يافته است12 به 1375سال  بـه 1382 درصـد

و در سالدر5/10 و بـه مجدداً 1383صد كاهش يافته عالفـر،(رصـد رسـيده اسـتد2/14 افزايش يافتـه

 درصـد افـزايش يافتـه5/16 نرخ فعاليت زنان بـه 1384اساس گزارش خبرگزاري فارس در سالبر).1383

مي. است شود، عليرغم وجود نوساناتي، شاهد افزايش نهايي نرخ فعاليت زنان از سـال همان طور كه مشاهده

. هستيم) درصد5/16(1384تا سال) درصد2/8(1365

هـايجتقـسيم جنـسيتي نقـش. سازدجگي زنان شاغل را ضروري مي اين روند رشد، توجه به شرايط خانواد

و همـسري كـه خانوادگي تا قبل از ورود زنان به بازار كار به اين ترتيب بوده است كـه نقـش  هـاي مـادري

و متضمن فعاليت  ويأت هايي چون تربيت فرزند و زيستي و نيز انجام كارهـاي خـانگي مين نيازهاي عاطفي

و چون نظافت، شستشو، پخ و مانند آن بوده است به زنانت و نقش نان آور خانواده بودن، كه خود شـامل پز

ميأت .شده است شود به مردان نسبت داده مي كيد بر فعاليت شغلي شوهران

دهد كه به دليل افزايش تعداد زنان شاغل، ديدگاه ايشان نسبت به تقـسيم جنـسيتي تحقيقات نشان مي

و  به عنوان مثال نتايج تحقيق. به سمت انجام مشاركتي كارها گرايش يافته است كارهاي خانگي تغيير كرده

كه) 1374(جاراللهي  و«نشان داده است زنان شاغل بيش از زنان غيرشاغل معتقدند كه زنان بايد به تنهايي

يش گيري زنان شاغل بـ در عمل نيز قدرت تصميم. يا با همفكري همسرانشان در امور زندگي تصميم بگيرند 

در مورد انجام كارهـاي مربـوط بـه خانـه،«بر اساس همين تحقيق،.»از زنان غير شاغل مشاهده شده است 

و شوهر در انجام اين گونه امور بايد با هم همكـاري داشـته  زنان شاغل بيش از زنان غير شاغل معتقدند كه زن

و در عمل نيز اين چنين مشاهده شده است اما به دليل غلبه الگ  هاي مـورد وهاي رفتاري سنتي بر خانواده باشند

 
ي.� راك اشاره دارد، تأثير شغل بر نگرش از آنجا كه اين تحقيق تنها به بخشي از نتايج تحقيق مذكور در پانوشت شماره و عملكرد پاسـخگويان

مي. دهد توضيح نمي .شوند عالقمندان به موضوع فوق به اصل تحقيق ارجاع داده
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دهـد اين مطلب نشان مي ). 136: 1374جارالهي،(» مطالعه، همكاري شوهران در اين زمينه ناچيز بوده است

و نحوه عملكرد زنان شاغل نسبت به زنان خانه كه اوالً  و ثانياً نگرش  اين تفاوت ميان زنان دار متفاوت است

.دو مردان شاغل نيز وجود دار

و مردان به دقت مورد بررسي قرار گرفته است و عملكرد زنان . در تحقيق حاضر اين تفاوت ميان نگرش

ت كيد شده است،أاين يك ضرورت نظري است كه نشان داده شود آيا افزايش اشتغال زنان، كه در منابع بدان

و مردان در مورد تقسيم جنسيتي نقشأت نيثيري در نگرش زنان و ز عملكرد آنهـا در ايـن زمينـه هاي خانگي

مي. داشته است يا خير توان انتظار داشت كه در بلند مدت تغييراتي در تقـسيم جنـسيتي اگر پاسخ مثبت باشد

تواند هاي خانوادگي حاصل شود، وگرنه بايد منتظر پيامدهاي افزايش بار نقش بر زنان شاغل بود كه مي نقش

و تربيأت و ثيرات منفي بر حيات خانواده .داشته باشددر نتيجه سرنوشت جامعهت فرزندان

 پيشينه تجربي موضوع

و چگونگي تقسيم جنـسيتي نقـش دو تحقيقي و بين نوع خانواده هـا ارتبـاط برقـرار كه در غرب انجام شده

. آوردهاي كالن به سمت آزمون فرضيه تحقيـق فـراهم مـي نموده است، زمينه مناسبي را براي حركت از تئوري 

گ شد1956تحقيق اول توسط اليزابت بات در سال،)1376(زارش اعزازي به  نتـايج تحقيـق را كـه بـات. انجام

و شـبكه20پس از بررسي  خانواده انگليسي در لندن حاصل شده بود در كتاب مـشهور خـود بـا عنـوان خـانواده

ب. اجتماعي منتشر نمود وا زن وي بررسي را با روش مصاحبه عميق انجام داد كه طي آن در ها  مـورد شوهرانـشان

و به وجود دو الگوي تقـسيم نقـش در خـانواده پـي نقش و گو نشست الگـوي اول. بـرد هاي خانوادگي به گفت

و شوهر، هر يك به خانواده و بدون كمك ديگري وظايف خود را انجام مـي هايي بودند كه زن زن. دادنـد تنهايي

م و مرد هم در الگوي دوم تقسيم نقـش. داشتحدوده همين وظيفه مسئوليت كامل در محدوده وظايف سنتي خود

و شوهر در اكثر فعاليتدر خانواده كامالً . ها به صورت مشترك با يكديگر همكاري داشتند متفاوت بود، يعني زن

و به اين نتيجه رسيد كـه تقـسيم نقـش در بات سعي كرد كه تفاوت هاي نقشي الگوي خانوادگي را تفسير كند

هـا بـا محـيطن خانواده بيش از آنكه يك پديده طبيعي، يا ضروري براي انسجام خانواده باشد، بـه رابطـه زوج درو

و پشتيباني گروه. اجتماعي بستگي دارد  هاي ديگر را بدست آورنـد وظـايف هريـك بـه كمـك افـراد اگر آنها كمك

و پـشتيباني اين كمـك اگر. هاي خارج از خانواده وابسته خواهد شد همجنس ديگر خود از گروه  ونهـا هـا باشـد زن
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ها، باعـث در حقيقت بر خالف نظر پارسونز، به نظر بات تداخل در نقش. يابندشوهر به يكديگر وابستگي متقابل مي

مي. شوداغتشاش امور خانوادگي نمي ميحتي .كندتوان ادعا كرد كه اين كار به انسجام بيشتر خانواده كمك

 انجام دادنـد، بـه»ميدل تاون«در شهر 1924- 1935هاي ليندها در فواصل سالدر تحقيق ديگري كه

در. هاي مورد مطالعه به طور چشمگيري وجـود داشـت هاي جنسيتي در خانواده اين نتيجه رسيدند كه تفاوت

و زن و كارگر، مردها نقش نان آور و مسئوليت مراقبت از فرزندان را ها نقش خانه دو طبقه تجار عهدهبهداري

و در هيچيك از خانواده  در.شدها كوششي براي بهبود روابط خانوادگي يا موفقيت در ازدواج ديده نمي داشتند

و واقع ازدواج و هرگز با يكـديگر در مـورد روابـط خـانوادگي بحـث  را به همان صورت كه بود قبول داشتند

و حتي جدايي روابط به گفتگو نمي و شد، بـه شدت ديده مي كردند طـوري كـه تفريحـات مردهـا بـا يكـديگر

زنتفريحات زن  كه مردها به سرعت نقش نـان) 1935در سال(اما در شرايط ركود اقتصادي. ها بودها نيز با

و در مواردي زن  . ها اين نقش را كسب كردند، در نقش سـنتي تغييـري مـشاهده شـد آوري را از دست دادند

).1376اعزازي،( اهميت خود را در درون خانواده نيز از دست دادند مردها با از دست دادن نقش نان آوري

توان ادعا كرد كه تقسيم نقش در درون خانواده وابسته به چگـونگي روابـط با توجه به دو تحقيق باال مي

. اجتماعي خانواده است

در. شـده اسـت هـاي خـانوادگي انجـام در ايران نيز برخي از تحقيقات در ارتباط با تقسيم جنسيتي نقش

ت و فرهنگيأتحقيقي با عنوان بررسي ،)22: 1383احمـدي،(بر نابرابري جنـسيتي ثير برخي عوامل اجتماعي

و مردان مت و آمده استأبه نحوه تقسيم كار خانگي ميان زنان كارهـاي مربـوط بـه«:هل كرمان اشاره شده

و كارهاي بيرون خانه بيش درون خانه بيش  برتتر بر دوش زنان،  درصـد زنـان بـه8/84. عهده مردان استر

ت پردازند، اما در فعاليت تهيه غذا مي و خريـدأهايي مانند مين مخارج زندگي، انجام امور مربوط به بيرون خانه

.»مايحتاج زندگي، مردان بيش از زنان نقش دارند

ا -نشان مـي) 1370سنگلجي،(اده تغال زن در خانوشنتايج تحقيقي در چند واحد كارگري در تهران پيرامون اثر
در3/55دهد كه در و ت8/22 درصد موارد زن و شوهر از اين ميـان. اندمين كننده مخارج خانه بودهأ درصد موارد زن

به5/76 ت درصد كل زناني كه خودشان مين كننده مخارج زندگي هستند، خـود نيـز در امـور منـزل تـصميمأتنهايي

ا. اندگيرنده .گيري را نيز به ارمغان آورده استستقالل اقتصادي آنها به همراه خود قدرت تصميمبه عبارت ديگر

هي، جـارال(كت زوجـين در امـور خـانواده تحقيق ديگري در مورد اثر اشتغال زنان كارگر بر ميزان مـشار

مي) 1374 و زنان اين تحقيق ميان نگرش. دهدنتايج جالبي را در اين زمينه بدست دار خانـه هاي زنان كارگر
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مي.و عملكرد آنها مقايسه بعمل آورده است گيري در امور خانه، اگـر دهد كه در ارتباط با تصميم نتايج نشان

تـوان شوند غلبه دارد، اما در مقايـسه مـي چه طرز فكر سنتي كه در آن تصميم گيرنده اصلي مردان تلقي مي 

و ورود آنان به بـازار كـار موجـب تغييـر در گرا هستزنان شاغل بيش از زنان غير شاغل تساوي«گفت كه  ند

، معلوم شد كـه)1379جوادي دوست،(در تحقيق ديگري ). 140: 1374جارالهي،(» طرز فكر آنان شده است 

 در رابطه با مخارج خانه، زنانو در مورد خريد خانه،در زمينه ادامه تحصيل فرزندان) در خانواده زنان شاغل(

دربيش از زنان خانهشاغل ).89: 1379جوادي دوست،(ها مشاركت دارند تصميم گيري دار

عنـوان مثـال نتـايج بـه. انـد برخي از تحقيقات نيز به اثر تحصيالت بر نقش زن در خانواده اشـاره كـرده

مي)1380شالباف،(تحقيقي  كه، نشان گيري آنان در ثير تحصيالت زنان در باال بردن قدرت تصميمأت«دهد

ت. دگي به سمت برابري با مردان بسيار زياد بوده است امور خانوا  بيشتر ... در امور اقتصادي ثير مخصوصاًأاين

 ). 124: 1380شالباف،(» بوده است

و واالس بـه. انـد در زمينه تقسيم كار در خانه به نتايج برخي از تحقيقات اشاره كـرده) 128: 1380(آبوت

ت«عنوان مثال اينكه  ها تر مثل تهيه غذا يا خريد پوشاك بچههاي كم اهميتگيريصميمبنا بر پژوهش ادگل

ايـن نويـسندگان.»گيرنـد هاي مهم نظير تغيير محل سكونت را مردان مـي با زنان است در حالي كه تصميم 

و در مورد زنان شاغل نظر از شاغل يا خانه دار بودن زنان بر خانواده معتقدند كه اين الگو صرف  ها حاكم است

ميث بي باع -شمار زناني كه افزون بر اشتغال در بيرون از خانه هم چنان خانه«شود، چر كه عدالتي مضاعف
و بچه و آشپزي ميداري ).128:همان(» شودداري را به عهده دارند روز به روز بيشتر

بهي نقشيت در سراسر دنيا تقسيم جنسدهد كه اوالًبندي از تحقيقات فوق نشان مي جمع ي مشابه امـا نحوها

و اشتغال زنان اگر چه بار نقش را در آنها افزايش داده اسـت، امـا ثانياً. هاي متفاوت وجود دارد به ميزان  تحصيل

هـايي كـه، در خانواده ثالثاً. گيري آنها در امور خانوادگي شده است در مواردي هم منجر به افزايش ميزان تصميم

و مرد  و يا زن و نيز انجـام گيري هر دو شاغل هستند، ميزان تصميم در آن زن تحصيلكرده است هاي مشاركتي

.مشاركتي امور خانه افزايش يافته است، اگر چه هنوز هم عمده كار خانگي به عهده زنان است

و نقـش كاربـسته بدان توجه كافي مبذول نشده است رابطه ميان نقـشهااي كه در اين تحقيق اما نكته

و خانه دار( ميان دو نوع خانواده تنها در مورد انتظار نه به.، بلكه همچنين در ميان دو جنس است)زنان شاغل

و نقش نظر مي  خودشان تصوراتي دارند كه با تصورات مردان از همين كاربستهرسد زنان از نقش مورد انتظار
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ت. موارد متفاوت است درأبه همين دليل در تحقيق حاضر ا ثير جنسيت پاسـخگويان هـايز نقـش تـصورشان

و نيز عملكرد آنها در اين زمينه  .مورد توجه قرار گرفته استمورد انتظار زنان

و عمل در برخورد با نقش هـاي خـانوادگي زنـان اسـت از تحقيق حاضر كه به دنبال يافتن رابطه ميان نظر

م  و اين رابطه را ميان دو جنس مورد مقايسه قرار نتايج اين تحقيـق. دهديابعاد گوناگون به اين موضوع پرداخته

و چه از نظر عملكردها كمك نمايدتواند در شناخت بهتر وضعيت زنان در جامعه، چه از بعد نگرشمي . ها

ثيرأاز طرف ديگر وضعيت شغلي زن در محل كار مستقيم يا غير مـستقيم از وضـعيت خـانوادگي وي تـ

ت. پذيردمي و مي)1380راودراد،(لويزيون ايران نتايج تحقيقي در مورد زنان شاغل در راديو كه، نشان -«دهد
و نـوع و مـسئولين موقعيت شغلي زنان در رسانه وابستگي زيادي با موقعيت خانوادگي ايشان  نگـاه مـديران

و وظايف اصلي زنان در جامعه دارد رسانه در از يك طرف تصور كلي اين است كـه وظيفـه اصـلي. باره نقش

و همسري است  م. زنان مادري عنـاي آن از طرف ديگر اگر زنان اين دو وظيفه خود را به خوبي انجـام دهنـد

و داراي فرزند باشند اين است كه آنها بايد متأ  كه. هل در موقعيت شغلي، معناي آن عدم ثبات كار زنان است

و در معرض غيبت محـسوب شـوند باعث مي  ن ايـ ). 191: 1380راودراد،(» شود آنها همواره شاغليني موقتي

ـ هاي خانگي نه دهد كه مطالعه چگونگي تقسيم جنسيتي نقش مطلب نشان مي درأتنهـا از جهـت ت ثيرات آن

ت  ثيرات آن در كيفيت اشـتغال ايـشان نيـز حـائز اهميـتأكيفيت زندگي خانوادگي زنان شاغل، بلكه از جهت

ميبازنگري در نحوه تقسيم نقش. است و مرد شاغل خود ـ هاي خانوادگي زن ه تغييـر نگـرش نـسبت بـه تواند ب

و كيفيت كاري زن را نيز ارتقاء بخشدمحدوديت و نيز عملكرد بهتر آنها در محل كار منجر شده .هاي زن شاغل

 نظريچارچوب

و بـ خـصوص نقـش جنـسيتيهمفهوم كليدي كه در اين بررسي به آن پرداخته شده است مفهوم نقـش

در. است و جنسيت در حالي كـه مفهـوم جـنس بـه. اين مقاله اهميت داردتوجه به تفاوت محرز ميان جنس

هرأخصوصيات بيولوژيكي فرد اشاره دارد، جنسيت مفهومي اجتماعي است كه عمدت   شامل انتظارات جامعه از

و مرد نمي زن به لحاظ بيولوژيكي مي براي نمونه. جنس است اما اينكه مادري چيـست. تواندتواند مادر باشد

ميو از يك مادر انتظ  همين انتظارات است.و نه جنسي است جنسيتي رود، بحثي كامالً ار انجام چه كارهايي

و نقش جنسيتي را براي افراد مي  و كه پايگاه و تحول سازد و نقش بستگي به نوع تغيير و تحول پايگاه تغيير

مي. در ساخت كلي جامعه دارد  و پايگاه با اتخاذ يك ديد تاريخي مشاهده زنان در طول تـاريخ شود كه نقش

و چه در حـوزه جامعـه متحمـل شـده اسـت  هـاي نظريـه ). 1376اعـزازي،(تغييراتي را چه در حوزه خانواده
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در) 1994(1ليندسـي همـان طـور كـه. انـد ها در خانواده اشاره داشته گوناگون به علت تقسيم جنسيتي نقش

وشناختي كه به شرح نقشهاي جامعهتوضيح تئوري اند هاي اجتماعي پرداخته رابطه آن با نقشهاي جنسيتي

هـاي متقـدم در ايـن ترين نظريه مهم نظريه كنش متقابل نماديو تضاد، كاركردگرايي، نظريه كنداشاره مي 

 اما در تناسـب بيـشتر بـا موضـوع تكيه دارند، كاربستههاي هاي ياد شده بيشتر بر نقش تئوري. زمينه هستند 

به ديگري نظريه مقاله حاضر، و تقـسيم عادالنـه عهده گرفتن نقشوجود دارد كه بر و مـرد هـا از سـوي زن

تيتجنس ميأي كار به كه به نظريهاين. كندكيد هاي چندي فمينيسم معروف است، خود شاخه نظريهطور كلي

.ت هستند در جامعه با هم متفاوهادارد كه از نظر ميزان تغييرات مورد تقاضا در رابطه با تقسيم جنسيتي نقش

و استفاده قرار گرفته است، شاخه فمينيـسم ليبـرال يكي از اين شاخه ها كه در تحقيق حاضر مورد استناد

و بر اين اصل صحه مي است كه معتدل  انـد گذارد كه همه مردم مساوي آفريده شده ترين نوع فمينيسم است

ب.و نبايد به علت جنسيت خود از اين تساوي محروم شوند  ت اين شاخه و مردان ميأر عقالنيت زنان كنـد كيد

و بـه همـين  و بر اين باور است كه همه افراد صرف نظر از زن يا مرد داراي قواي عقالني مـساوي هـستند

و تحول ايجاد كرد و تربيت در جامعه تغيير (دليل مي توان به وسيله تعليم ).12: 1994ليندسي،.

و با شاخه مباني نظري فمينيسم ليبرال در چندين كتاب هاي ديگر فمينيـسم مقايـسه شـده اسـت بحث

: اصل پذيرفته است عنوانبهدر اين رويكرد پنج نكته ). 4،2001، فريدمن 3،2000؛ زالوسكي 2،2000دانووان(

و مردان يكسان است؛-2 ايمان به عقالنيت؛-1 و توان عقلي زنان  باور به اين كـه-3 باور به اين كه روح

م به-4 وسيله براي تغييرات اجتماعي است؛ ثرترينؤآموزش عنوان كسي كه گذشته از ديدگاه نگرش به فرد

و عقالني عمل مي ديگران، حقيقت را خود مي   عقيده به لزوم برخورداري زنان از حقوق طبيعـي-5كند؛ يابد،

بهانسان ).23: 2000دانووان،(طور كلي ها

ر و تبعيض به سود مردان نيز هـست اين شاخه فمينيسم معتقد است كه از بين زيـرا. فتن جنسيت گرايي

و مردان نيز در بخشي هاي بيرون از خانه ارتقاء مي در اين صورت، زنان سطح اشتغال خود را به فعاليت  دهند

و يا مردان در جامعه بر يكديگر. پردازنداز زمان خود به انجام كارهاي درون خانه مي  هيچ كدام از گروه زنان

ميبرتر ).1994ليندسي،(كنندي ندارند بلكه با هم همكاري

1 - Lindsay 
2 - Donovan 
3 - Zalewski 
4 - Freedman 
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عنوان چارچوب نظري مقاله حاضر به اين دليل است كه بر اساس آن بدنبال افزايش سـطح اتخاذ اين نظريه به

و بـه هاي بيرون از خانه، افزايش مشاركت مردان در فعاليت اشتغال زنان به فعاليت  هـاي درون خانـه رخ خواهـد داد

آن. هاي خانوادگي كمك خواهد كرد بهتر تقسيم جنسيتي نقش تعادل  و سـقم اين ادعايي نظري است كـه صـحت

و متخصص مورد بررسي قرار گرفته است  و مردان شاغل كارگر با توجـه بـه اينكـه. در مقاله حاضر با توجه به زنان

و مشاركت زوجين  ز اعم از خانواده(تحقيقات قبلي ميزان كمي از همكاري و خانه هاي را در كارهـاي) دارنان شاغل

ميخانه گزارش كرده .تواند نشان دهنده تغييرات حاصل در اين زمينه باشداند، تحقيق حاضر

و شـكاف تواند مطرح باشد اين است كه اي كه بر مبناي اين نظريه مي فرضيه بين جـنس پاسـخگويان

و عمل در نقش  و. هاي خانوادگي رابطه وجود دارد ميان نظر بدين معنا كه نظـرات مـردان در مـورد وظـايف

و مردان ثابت مانده در حالي كه نقش اين تفاوت. علت اشتغال تغيير كرده است زنان، به نظرهاي خانوادگي زنان

و مردان با عمل آنهـا در نقـش  . هـاي خـانوادگي نيـز متفـاوت باشـد باعث شده است كه فاصله ميان نظر زنان

و در مردان كمتر باشدربنابراين انتظار مي اگر چنين تفاوتي در نتيجـه تحقيـق. ود كه اين شكاف در زنان بيشتر

چنانچـه ايـن.ييد شود نشان دهنده عدم كارآيي نظريه فمينيسم ليبرال براي توضيح وضعيت در ايران اسـتأت

ت  و نشان داده شود كه در هر صورت انجام مشاركتي كارها در خانه افزأتفاوت ميييد نشود توان ايش يافته است،

. باشدنتيجه گرفت كه اين نظريه مبناي خوبي براي توضيح وضعيت موجود در جامعه مورد بررسي مي

 پژوهشروش
و تكنيك گردآوري آن پرسشنامه اسـت جامعـه آمـاري تحقيـق. اين تحقيق با روش پيمايشي اجرا شده

و متخصص كه همگي 144823از عبارت است  و مرد كارگر ميأمت زن و در تهران شاغل  بـا.باشندهل بوده

و روش نمونه و با احتمال نامتناسب، نمونه بندي خوشه گيري احتمالي طبقه استفاده از فرمول كوكران اي با اي

و ابتـدا هاي تهران در نظر گرفته متخصصان را اساتيد دانشگاه: اند نفر بدين شرح انتخاب شده 650حجم  ايـم

گيـري تـصادفي سـاده انتخـاب هاي شهر تهران با روش نمونـه هاي دانشگاه بين دانشكده دانشكده را از 30

و سپس با همان روش نمونه كرده و 113گيري تـصادفي سـاده ايم  مـرد را از بـين اسـاتيد متأهـل 178 زن

در در مورد كارگران نيز با همين روش از فهرست كارگاه. ايم هاي منتخب برگزيده دانشكده  تهـران هاي دايـر

و كه بيش از صد نفر كارگر داشتند تعدادي كارگاه انتخاب شده  زن 168سپس از بين كارگران متأهل آنها اند

هر. اند گيري تصادفي ساده انتخاب شده مرد با روش نمونه 191و با توجه به كمتر بودن تعداد زنان شاغل در
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در مـورد. ايم تا با تعداد مردان قابل مقايسه باشـد برده دو گروه شغلي نسبت به مردان سهم زنان را در نمونه باال

.و در مورد متخصصان توسط خودشان تكميل شده استها به شكل مصاحبه حضوريكارگران پرسشنامه

طور كه گفته شد فرضيه كلي تحقيق اين است كه جنسيت فرد از عواملي است كـه بـر چگـونگي همان

ز هاي خانواد انتظارات وي از نقش  مين، عملكرد وي در اين رابطه، گي و عمل تأثير . گـذارد شكاف ميان نظر

و مـرد انجـام گيـرد، به عبارت ديگر زنان بيشتر از مردان انتظار دارند كه امور خانه داري مـشتركاً توسـط زن

زن هرچند در عمل انجام امور خانه  بنـابراين در ايـن. گيـرد هـا صـورت مـي داري به طور سنتي عمدتاً توسط

و  و نقـش كاربـسته تحقيق عامل جنسيت متغير مستقل اسـت داري در انجـام امـور خانـه نقش مورد انتظار

و نقش كاربسته در انجام امور خانه. متغيرهاي وابسته هستند  داري در سـه بعـد كلـي امـور نقش مورد انتظار

ميطورو امور فرزندان به هاي زندگي خانوادگي گيري درباره هزينه منزل، تصميم  گيرد مجزا مورد بررسي قرار

.و در نهايت به يك جمع بندي كلي خواهيم رسيد

و متغيرهاي چندگويه آن همسازي دروني مفاهيم اي در اين تحقيق كه ضـريب آلفـاي كرونبـاخ مبـين

و1دهـد كـه سـنجش ايـن مفـاهيم از پايـاييو نشان مـي)1جدول( نسبتاً باالست،است  بـه معنـي ثبـات

هاي مرتبط با اين مفاهيم مبين برخـورداري سـنجش ايـن تأييد فرضيه.سنجش برخوردار است تكرارپذيري

مي. است2مفاهيم از اعتبار سازه  و اعتبار را توان به سـنجش سـاير برخورداري سنجش اين مفاهيم از پايايي

.متغيرها نيز تعميم داد
 پايايي سنجش متغيرها:1جدول

 باخآلفاي كرون تعداد گويه مفهوم
383/0 تميزي

577/0 امور مهم

570/0 ساير امور

576/0 امور فرزندان زير دو سال

580/0 امور فرزندان دو تا شش سال

368/0رو امور فرزندان مدرسه

1 - Reliability 
2 - Construct Validity 
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و و مقايسه درصدها استفاده شده است در اين تحقيق براي تحليل آماري رابطه دو متغيره از جداول تقاطعي

و چه بسا حاصل خطاي نمونه اين تحليلج كه نتاي از آنجايي  باشد از آمـار گيري ها مبتني بر نمونه احتمالي است

(دو استنباطي خي
2χ(ايم تا قابليت تعميم نتايج به جمعيت مشخص گرددو سطح معناداري آن سود جسته.

: هاي كلي پاسخگويانويژگي
و متخـصص پرسـش بعمـل آمـد 369وزن281در اين تحقيق از سـن. مرد در دو گروه شغلي كـارگر

. سال تعلـق دارنـد32-42به گروه سني%)8/43( سال متغير بود كه بيشترين تعداد64تا21پاسخگويان از 

54-64و گـروه سـني%)8/20با( سال21-31،%)6/7با( سال43-53هاي سني بعد از آن به ترتيب گروه

.قرار دارند%)8/7با(سال

و باالتر از از نظر ميزان تحصيالت، پاسخگويان با توجه به نوع شغل شان به دو گروه كلي ديپلم به پايين

و در گـروه ديپلم تقسيم مي  و زيـر ديـپلم شوند كه در گروه اول بيشترين فراواني مربوط به تحصيالت ديپلم

ميدوم بيشترين فراواني مربوط به تحصيالت تا سطح دكتر .باشدا

و تعداد آنها در خانواده  525( درصد آنها8/80هاي جامعه مورد بررسي بايد گفت كه در رابطه با فرزندان

و بـه65اكثريت پاسخگويان يعني حدود. داراي فرزند هستند) نفر  درصد آنها بين يـك تـا دو فرزنـد دارنـد

ميشود از تعداد پاسخگوياننسبتي كه تعداد فرزندان بيشتر مي بـه طـور كلـي متوسـط تعـداد. گـردد نيز كم

. فرزند است4/2فرزندان هر خانواده 

:رابطه ميان جنسو نقش هاي خانوادگي
س. هاي دو بعدي الزم است يك نكته كلي توضيح داده شودقبل از پرداختن دقيق به تحليل جدول هـايالؤدر

سهاي خانوادگي، پاسخگويان مربوط به نقش  و مرد بـا«،»زن به تنهايي« از ميان سه گزينهلاؤ در مورد هر زن

س. يكي را انتخاب كردند»مرد به تنهايي«و»هم آنؤبخشي از و بخـشي ديگـر از ال مربوط به نظـر پاسـخگو

 پاسـخگويان نشان دهنده نظـر ها از يك طرف پاسخ. مربوط به چگونگي عملكرد پاسخگو در خانواده بوده است 

و درباره اينكه كار توس و شوهر بايد انجام شود كهط كدام يك از زن در از طرف ديگر بيانگر اين است  در عمـل

اي كه در مورد اكثر نتـايج صـادق اسـت ايـن نكته. شودخانواده پاسخگو كار مربوطه توسط چه كسي انجام مي

هم«است كه گزينه  و مرد با و چه در عمل انتخـاب بيش از گزينه»زن بـه. شـده اسـت هاي ديگر چه در نظر

و عمل اين گزينه بسيار بيشتر از دو گزينه ديگر است . همين جهت تراكم نتايج در قسمت نظر



و تابستان،1، شماره5پژوهش زنان، دورة 38  1386 بهار

دليل اول اينكه شاغل بودن زنان مورد بررسي باعث شده اسـت. تواند دو دليل داشته باشداين مطلب مي

د. كه به طور كلي ميزان همكاري مردان در منزل با آنان افزايش يابد   خـود توجيـه گـري،وم مي تواند دليل

و خانواده و همياري آن دو در زندگي و كمك و مرد پاسخگويان باشد از اين جهت كه امروز شعار برابري زن

و سخنراني به وفور در رسانه  و هميـاري در خـانواده داراي. شـود هاي مختلف تكرار مي ها به شكل ها كمـك

.اندهاي خود را تنظيم نمودهبا توجه به آن جوابارزشي شده است كه پاسخگويان خواه ناخواه 

ت و ثير دو عامل فوق در استفاده از جدولأبراي كم نمودن ها به اين شكل عمل شـد كـه ميـان نظـر

هم«عمل پاسخگو در گزينه  و مرد با ت»زن و درأ مقايسه بعمل آمد ثير تفاوت ميان اين دو دسـته پاسـخ

و بعد از آن بررسي  شدبه.شددو گزينه قبل از80عنوان مثال اگر در مورد امور منزل در نظر گفته  درصد

مي60 انجام شود، اما در عمل آقايان معتقدند كه كار خانه بايد مشتركاً به درصد گويند كه در خانه كارها

دهـد يـا مـرد بـه درصد باقيمانده را زن به تنهـايي انجـام مـي20شود، ببينيم آن طور مشترك انجام مي 

مي. تنهايي شود كه كدام يك عليـرغم عقيـده بـه اشـتراك مـساعي در كارهـا، بـار در اين صورت معلوم

شـود كـه اگر اين ديگري زن بود، نتيجه آزمون فرضيه ايـن مـي. كشندبيشتري از وظايف را به دوش مي 

و اگر اين ديگري مرد بـود نت  و عمل پاسخگويان به نفع مردان شكاف وجود دارد، يجـه عكـس ميان نظر

مي. شودگرفته مي  و در برخي امور مرد كار بيشتري انجام تـوانيم داد، مـي در حالتي كه در برخي امور زن

و فرزندان در درون خانه نيز با يـك ديـدگاه جنـسيتي تقـسيم شـده بـه  بگوييم كه چگونه كارهاي منزل

و برخي وظيفه زن تلقي مي .شودطوري كه برخي وظيفه مرد

و اصلي تحقيق فرضيهگفته شد بر اساس همان طور كه و شـكاف ميـان نظـر بين جنس پاسـخگويان

هـاي در رابطه بـا ايـن فرضـيه الزم اسـت متغيرهـاي نقـش.هاي خانوادگي رابطه وجود دارد عمل در نقش 

گيري زياد است، آزمون ها براي نتيجه از آنجا كه تعداد متغير. سه شوند خانوادگي به تفكيك جنس با هم مقاي 

و با استفاده از يك متغير ممكن نيست  هاي زير بـه يـك پس از مجموع نتايج جدول. فرضيه به شيوه آماري

.گيري كلي خواهيم رسيدنتيجه

: انجام امور منزل-الف
هاي خانوادگي با در نظر گرفتن شـاخص كارهـاي منـزل مـورد فرضيه تحقيق را در مورد نقش،در اين قسمت

. گيري شـده اسـت آمده، اندازه2 متغير كه ليست آنها در جدول شماره9در مورد اين شاخص. دهيمبررسي قرار مي 

و سپس شاخصدر اين جدول ابتدا نتايج كلي ذكر مي شدهايشود . ساخته شده به تفكيك جنس بررسي خواهد
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مي2طور كه در جدول شماره همان ، شـود ام مـي توسط زنان انجشود بعضي از كارهاي خانه عمدتاً مشاهده

و برخي عمدتاً ميكارهايي كه عمدتاً. توسط مردان برخي مشترك شـود، آشـپزي، نظافـت توسط زنان انجام

و اطوكشي است منزل، شستشوي لباس   در همه اين موارد در حوزه نظر پاسخگويان بيشتر معتقد به تقريباً. ها

و مرد با هم در انجام كارها بوده تنهـايي بـه اند كه بيشتر ها بوده در عمل اين خانم اند، ولي لزوم مشاركت زن

.اندبه انجام امور مبادرت ورزيده
و كاربسته در كارهاي منزل:2جدول )بر حسب درصد(توزيع نقش مورد انتظار

 نقش كار بسته نقش مورد انتظار

زن

ك
تر
ش
م

رد
كلم

داد
زنتع

ك
تر
ش
م

رد
كلم

داد
 شكافتع

3001006204/1 61470 500100 50 آشپزي
4601006215/1 61354 631100 36 نظافت منزل
شستشوي
 لباسها

48 520100 51865 3501006044/1

4421006085/1 60254 621100 37 اطو كشي
خريد مايحتاج

 روزانه
10 7218100 60813 66211006243/1

آماده كردن مواد
 غذايي

31 627100 60043 4981006004/1

608876161006213/1 68212100 تهيه وسايل منزل
امور تاسيسات

 منزل
44254100 595634601006105/1

آماده سازي
 مقدمات مهماني

18 793100 61524 7151006263/1

و آمـاده سـازي اما كارهايي چون خريد مايحتاج روزانه، آماده كردن مواد غـذايي ، تهيـه وسـايل منـزل

و چه در حوزه  اند همكاري مشترك بيان كرده،عملمقدمات ميهماني را اكثريت پاسخگويان چه در حوزه نظر

و چه در عمل گفتهراًو تنها كار مربوط به منزل كه اكث وا چه در نظر ند بايد توسط مرد به تنهايي انجام شـود
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تشود، امور مربوط به نگهدار مي و از. سيسات منزل بوده استأي در ايـن مـورد مردهـا حتـي بـيش از آنچـه

.رود فعاليت دارندايشان انتظار مي

و شاخص مقوالت جدول باال در يك طبقه و هاي آشـپزي، تميـزي، بندي بزرگتر با هم جمع شده خريـد

تل منزل، نگهدارييتهيه وسا  رابطـه آنهـا بـا جـنسك بـه اند كه در اينجا به تفكي سيسات را تشكيل دادهأو

. پاسخگويان اشاره خواهد شد

: آشپزي-1
مي) درصدشان56(كار آشپزي را اكثر مردها زن كاري صرفاً زنانه و انتظار دارند كـه آشـپزي را هـا دانند

و مـرد انجـام) درصدشان57(انجام دهند، در حالي كه اكثر زنان  انتظار دارند كه آشپزي مشتركاً توسـط زن

بر) كاربستهنقش(با اين همه، انجام اين كار).3جدول(د گير و در بيش در اين زمينه عمدتاً عهده زنان است

زن خانواده) درصد70(از دو سوم  مي ها آشپزي صرفاً توسط بـدين ترتيـب در كـار آشـپزي. گيـرد ها صورت

 ايـن نـسبت در خـانواده زنـان. برابر ميزان نقش مورد انتظـار آنهاسـت4/1ميزان نقش كاربسته زنان حدود 

 است كه فزوني آن در خانواده زنان پاسخگو ناشـي از شـكاف3/1و در خانواده مردان پاسخگو6/1پاسخگو

و نقش كاربسته زنان در اين مورد است .بيشتر بين انتظار آنان

و كاربسته در آشپزي بر حسب جنسيت:3جدول )بر حسب درصد(توزيع نقش مورد انتظار

نسج نقش كاربسته نقش مورد انتظار
تعدادكل مرد باهم زنتعدادكل مردباهم زن

�
شكاف

2626/1 330100 26367 570100 43 زن
3583/1 270100 35173 440100 56 مرد
6204/1 300100 61470 500100 50 كل

00/0Sig =2df =99/9=2χ10/0Sig=2df = 71/2=2χ
. شكاف به معني نسبت درصد نقش كاربسته زنان به درصد نقش مورد انتظار آنهاست
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: تميزي-2

و هم زنان اكثراً كـاري مـي) نظافت منزل، شستشوي لباس، اطو كشيدن(كار تميزي داننـد را هم مردان

ا  صـددر65: نجام گيرد، هر چند انتظار زنان در اين مورد بيشتر از مـردان اسـت كه بايد مشتركاً توسط هر دو

. دهنـد ها كار نظافت را صرفاً زنان انجام مـي با اين همه، در عمل در اكثر خانواده).4جدول( درصد55برابر 

و نظافت اموري به آشپزي و چنـين انتظـاري تنهايي بـه آن نمـي اند كه تقريباً هيچ مردي  را هـم نـه پـردازد

و نه زن .ها خودشان دارند

و كاربسته در تميزي بر حسب جنسيت:4جدول )بر حسب درصد(توزيع نقش مورد انتظار

 جنس نقش كاربسته نقش مورد انتظار
تعدادكل مرد باهم زنتعدادكل مردباهم زن

شكاف

2575/1 460100 25754 650100 35 زن
3474/1 360100 34364 550100 45 مرد
6045/1 400100 60060 590100 41 كل

03/0Sig =2df = 76/6=2χ03/0Sig =2df = 09/7=2χ

و تهيه وسايل منزل-3 : خريد

و تهيه وسايل منزل كارهايي هستند كه اكثر قريب به اتفاق و اكثـر) درصدشـان73( زنان خريد روزمره

با وجود اين، در ايـن مـورد، هـم).5جدول(انتظار دارند به طور مشترك انجام دهند) درصدشان65(مردان

و هم نقش كاربسته مردان نسبت به نقش مورد انتظارشان بيشتر است  معناي اين يافتـه. نقش كاربسته زنان

ا  و مردان بـه هاي پاسخگويان، در عمل زنانين كار در خانواده اين است كه عليرغم اعتقاد به انجام مشترك

ميتنهايي اين وظايف را .دهند انجام
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و تهيه وسايل منزل بر حسب جنسيت:5جدول و كاربسته در خريد روزمره )درصد(توزيع نقش مورد انتظار
شكافتعدادكل مرد باهم زنتعدادكل مردباهم زن جنس نقش كاربسته نقش مورد انتظار

2614/1 6719100 25814 7317100 10 زن
3551/1 5831100 34411 6525100 10 مرد
6162/1 6226100 60212 6822100 10 كل

06/0Sig= 2df =46/5=2χ00/0Sig=2df =29/11=2χ

و-4 :سيساتأت نگهداري
و اكثـر مردهـا منزل تنها كاري است كه عمـدتاً مردهـا انجـام مـي امور مربوط به تأسيسات 58(دهنـد

زن) درصدشان در اينجـا نقـش).6جـدول(هم همين انتظار را دارند) درصدشان47(هاو نزديك به نيمي از

ز. كاربسته مردان نسبت به نقش مورد انتظار بيشتر است  نها نيز نقش كاربسته اندكي از نقش اگر چه در مورد

.مورد انتظار بيشتر بوده است
كا:6جدول و و تأسيساتتوزيع نقش مورد انتظار )درصد( بر حسب جنسيت ربسته در نگهداري

شكافتعدادكل مرد باهم زنتعدادكل مردباهم زن جنس نقش كاربسته نقش مورد انتظار

2587/1 3951100 25710 64747100 زن
3523/1 33843066100 33958100 مرد
6105/1 59563460100 44254100 كل

02/0Sig =2df = 77/7=2χ00/0Sig=  2df = 13/18=2χ
و توان گفت كه در بين كارهاي مهـم مربـوط بـه خانـه در يك مقايسه كلي مي و منـزل، آشـپزي داري

مي نظافت را عمدتاً زن  مي ها انجام و خريد روزمره دهند، امور مربوط به تأسيسات را عمدتاً مردها انجام دهند

.گيردو تهيه وسايل منزل عمدتاً به صورت مشترك انجام مي

خكتوان گرفت اين است نتيجه كلي كه از قسمت اول فرضيه مي انه ميان نقشه در همه امور مربوط به

و شكاف  و اين تفاوت و كاربسته زن تفاوت وجود دارد در پاسخگويان زن بيـشتر از پاسـخگويان مورد انتظار

.دار استو اين تفاوت هم به لحاظ آماري معني استمرد
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در تصميم-ب :ها باره هزينهگيري
 متـشكل از موضوعاين.ر است گيري در نحوه هزينه كردن درآمد خانوا در مورد تصميم قسمت دوم فرضيه،

ميها را در منزل اندازهگيري براي صرف هزينه است كه همگي ابعاد مختلف تصميمگويه 16 .نمايندگيري
و كار بسته در تصميم گيري در امور خانواده توز:7جدول )برحسب درصد( يع نقش مورد انتظار

نقش ها نقش كار بسته نقش مورد انتظار

 امور خانواده

زن

ك
تر
ش
م

رد
كلم

داد
زنتع

ك
تر
ش
م

رد
كلم

داد
 شكافتع

5238/1 52835245100 45838100 اجاره منزل
و 6147/1 58954748100 35641100 ...عوارض برق، آب

و لوازم آن 6015/1 58465242100 46135100 اقساط منزل
6083/1 58243165100 34057100 تعميرات
6083/1 5410100 58936 676100 27 تزئينات

6023/1 526100 58442 635100 32 غذا
6063/1 6028100 58712 96625100 پوشاك مرد

6143/1 586100 59536 675100 28 پوشاكو زينت زن
5885/1 755100 54820 834100 13 پوشاك فرزندان

6158/1 804100 60116 9892100 بهداشت
و درمان 6170/2 835100 60112 6904100 امور پزشكي

5780/2 8010100 56510 5887100 تحصيل فرزندان
5767/1 6921100 55410 67915100 پول توجيبي فرزندان
6116/1 59487814100 58510100 خريد وسايل منزل

و 6026/1 59287814100 5869100 پس اندازتفريح
و ــه ــد ماشــين، خان خري

 اقالم بزرگ
27622100 57536829100 6015/1
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مي7طور كه از جدول شماره همان هـا بـه غيـر از متغيـر هزينـه هـاي كليـه متغير شود، پاسخ مشخص

و عمل در گزينه  و مرد مشترك«تعميرات در حوزه نظر هـاي هـستند، اگـر چـه در مـورد متغير اكم متر»زن

و عمل در همه متغير همچنين. است فاوتمختلف ميزان اين تراكم بسيار مت  ، بـه غيـر از هـا شكاف بين نظر

. استدر نوسان2و حداكثر3/1 بين حداقلاجاره منزل،

و زنانه تقسيم شدهي جدولهامقوله اند به طـوري كـه در تـصميم گيـري در مـورد كمابيش به امور مردانه

و لوازم آن، تعميرات، غـذا، پوشـاك هزينه و آب، اقساط مربوط به منزل هاي مربوط به اجاره منزل، عوارض برق

و پس انداز، خريد ماشين، خانه يـا اقـالم درشـت ديگـر،  مرد، پول تو جيبي فرزندان، خريد وسايل منزل، تفريح

اين نقش حتي بيش از آن چيزي است كه در حـوزه نظـر. نقش مردان بيشتر استگيري مشتركپس از تصميم 

مي. پاسخگويان معتقدند كه بايد باشد  و عمل در گزينه شود كه تفاوت ميان مشاهده و مرد« نظر ثير خودأت»زن

.بيشتر شده است) امور مالي مهم(هاي فوق كه نقش انفرادي مردان در حوزه گذاشته به اين شكلرا 

و زينـت زن، گيري در مورد هزينهدر عوض در مورد تصميم هـاي مربـوط بـه تزيينـات منـزل، پوشـاك

و درمان، پس از تصميم  و امور پزشكي اين. نقش زنان بيشتر است،گيري مشترك پوشاك فرزندان، بهداشت

هم. نقش حتي بيش از آن چيزي است كه در حوزه نظر پاسخگويان معتقدند بايد باشد  شـود مشاهده مـي باز

و عمل در گزينه ميان كه تفاوت  و مرد« نظر راأت»زن كه نقش انفرادي زنـان گذاشته به اين شكل ثير خود

هاي مربوط به تحصيل فرزندان نيز زن در مورد هزينه.بيشتر شده است) امور مالي جزئي(هاي فوق در حوزه 

هـاي خـانوادگي قبلـي، هاي نقش منفعل مردان در شاخصدر برابر نقش نسبتاً.و مرد به يك اندازه دخالت دارند 

. فعال به عهده دارندگيري در هزينه كردن درآمد خانواده مردان نقشي كامالًشود كه در تصميممشاهده مي

و سـپس نقـش گويه و ساير امور تقسيم كرده هاي مربوط به اين قسمت فرضيه را به دو دسته امور مهم

مي. ايمي كردهها بررسجنس را در پاسخ :شوددر اينجا به نتايج اين بررسي اشاره

در تصميم-1 :باره هزينه امور مهمگيري
و(باره هزينه امور مهم گيري در تصميم هزينه تحـصيل فرزنـدان، خريـد وسـايل منـزل، هزينـه تفـريح

چه) انداز، خريد ماشين، خانه يا اقالم بزرگ ديگر پس و) درصدشـان89(هـازنرا اكثر قريب به اتفاق افراد،

و در عمل هم در اكثر خـانواده) درصدشان86(چه مردها هـا بـه انتظار دارند كه به طور مشترك انجام دهند

مي) زنان شاغل(هاي زنان پاسخگو ويژه خانواده  در اين مـورد نيـز كماكـان).8جدول(گيرد مشتركاً صورت

و نيز مردان نسبت به نقش مور .د انتظارشان بيشتر استنقش كاربسته زنان
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و كاربسته در امور مهم بر حسب جنسيت:8جدول )درصد( توزيع نقش مورد انتظار
شكافتعدادكل مرد باهم زنتعدادكل مردباهم زن جنس نقش كاربسته نقش مورد انتظار

2428/1 2429838100 5896100 زن
3310/2 33427820100 18613100 مرد
5737/1 57658015100 38710100 كل

00/0Sig =2df = 06/13=2χ00/0Sig =2df = 46/25=2χ

در تصميم-2 :باره ساير امورگيري
در تصميم پز(باره ساير امور خانواده گيري و درمان، غذا تزيينات، پوشاك فرزندان، بهداشت، امور از) شكي

در تصميم؛فوق برخوردار است همان الگوي هـا باره هزينه اين امور را اكثر قريب به اتفاق افراد، چه زن گيري

به) درصدشان91(و چه مردها) درصدشان86( و در عمـل هـم در انتظار دارند كه طور مشترك انجام دهنـد

مي اكثر خانواده  و خاصـه).9جدول(گيرد ها مشتركاً صورت در اين مورد نيز كماكان نقـش كاربـسته مـردان

.نقش كاربسته زنان نسبت به نقش مورد انتظارشان بيشتر است
و محقق در ساير امور بر حسب جنسيت:9جدول )����( توزيع نقش مورد انتظار

 جنس نقش محقق نقش مورد انتظار
تعدادكل مرد باهم زنتعدادكل مردباهم زن

شكاف

2527/1 771100 24922 861100 13 زن
3349/1 834100 34013 7912100 مرد
5869/1 803100 58917 9892100 كل

03/0Sig =2df =11/7=2χ00/0Sig =2df =45/11=2χ

مينكته جالبي كه در اين دو جدول به ـ آيد، تفاوت ميان پاسـخ چشم و مـردان از نظـر ت ثيرأهـاي زنـان

،)امـور مهـم(8در جدول شماره. تنهايي يا مرد به تنهايي است كاهش همكاري مشترك در دو مقوله زن به 

و عمل شكاف بين رقم  دهـد مقايسه دو رقم نشان مـي. باشدمي9/1) ساير امور(9و در جدول شماره7/1 نظر
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بگيري نقش زنان در تصميمكه اوالً ثانيـاً زنـان بيـشتر در سـاير. يشتر از انتظار استهاي هزينه به طور كلي

و كمتر در امور مهم تصميم ميامور .نمايندگيري

و مردان در هر جدول نشان مـي و كار بسته زنان  دهـد از طرف ديگر مقايسه تفاوت ميان نقش مورد انتظار

د و عمل در هـر دو دسـته(گيري بيشتر زنانر ميان زنان پاسخگو همواره به نفع تصميمكه تفاوت ميان نظر

و در موردو در ميان مردان پاسخگو در امور مهم به نفع تصميم) امور بـه نفـع امـور سايرگيري بيشتر مردان

.گيري بيشتر زنان بوده استتصميم

: امور مربوط به فرزندان-ج

فر(امور مربوط به فرزندان و امـور فرزنـدان امور زندان زيـر دو سـال؛ امـور فرزنـدان دو تـا شـش سـال

هم)رو مدرسه و در عمل و مردان انتظار دارند كه به طور مشترك انجام دهند را اكثريت قريب به اتفاق زنان

زن. دهند اكثراً به صورت مشترك انجام مي  و مردهـا وجـود نـدارد در اين زمينه تفاوت معناداري هم بين . ها

و اكثر مردان امور مربوط به فرزندان را پس از همكاري مشترك، وظيفه اختصاصي بدين معني كه اكثر زنان

و تعداد كساني كه بعضي از اين امور را ويژه مردان دانسته زن دانسته  در عمل هـم نقـش. اند، معدود است اند

.ها بيشتر از نقش مورد انتظارشان است كاربسته زنان در اين زمينه

و مردان را به تفكيك امور فرزندان زير دو سال، فرزنـدان در اينجا نقش و مورد انتظار زنان هاي كاربسته

مي6-2 و فرزندان مدرسه رو مورد بررسي قرار .دهيم ساله

: امور فرزندان زير دو سال-1

ا. گيري شده است مشخص شده اندازه10شش متغير كه ليست آن در جدول شماره بتدا نتايج كلي در اينجا

و سپس ها ذكر مي درباره اين متغير  -شاخص ساخته شده به تفكيك جنس مورد بررسي قرار مي داري معنيشود
.گيرد
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در:10جدول و كاربسته )بر حسب درصد( امور فرزندان زير دو سالتوزيع نقش مورد انتظار
 نقش كار بسته نقش مورد انتظار

زن

ك
تر
ش
م

رد
كلم

ت
داد

زنع

ك
تر
ش
م

رد
كلم

داد
 شكافتع

544/1 5126740100 820100 18 حضور فيزيكي در كنار طفل
و پزشكي 568/1 5323752100 852100 13 امور بهداشتي

552/1 5358420100 510100 49 امور مربوط به نظافت طفل
532/1 5257430100 540100 46 تغذيه طفل
 به مهد يـا منـزل بردن طفل

 اقوام
22 780100 5431636100 544/1

559/0 5417767100 6715100 18 تهيه مايحتاج روزانه طفل

مي10طور كه در جدول شماره همان  همه كارهاي مربوط بـه فرزنـد زيـر دو شود، تقريباً مشاهده

ا سال يا مشتركاً و يا توسط زن به تنهايي و مرد مي توسط زن تنها در مورد دو متغيـر امـور. شودنجام

و بردن طفل به منزل اقوام است كه نقش مرد به تنهايي به صورت بسيار كمرنـگ  و پزشكي بهداشتي

و يا توسط زن به تنهايي در موارد مختلف تفـاوت وجـود. كندجلوه مي  در مقايسه ايفاي نقش مشترك

هم»تغذيه طفل«و»به نظافت طفلامور مربوط«به اين ترتيب كه دو مورد. دارد  بيش از موارد ديگر

و هم عمالً در نظر جزو نقش زنهاي زنانه تلقي شده مي توسط دو. گيـرد ها به تنهايي صورت در ايـن

و عمل شكاف وجود دارد به اين ترتيب كـه در حـالي كـه  پاسـخگويان%49مورد هم البته ميان نظر

ط  آنهـا%2/58 توسط زن انجام شود ولي در عمـل فل بايد منحصراً معتقدند كه امور مربوط به نظافت

طور در حالي همين).3/1شكاف حدود(ورزند اند كه زنان به تنهايي به اين امر مبادرت مي اعالم كرده 

از زنان به تنهايي اين كار را انجام%57معتقدند كه تغذيه طفل كاري زنانه است، اما در عمل%46 كه

از.)2/1ف حدودشكا(دهند مي در مورد تغذيه طفل اگر توجه داشته باشيم كه در اين سن اطفال بيشتر

شود، ولي در مورد استفاده از غذاي كمكي موضوع شوند علت اين تفاوت روشن مي شير مادر تغذيه مي 

.همچنان قابل توجه است
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م اين نشان مي و در برخـي ردان در امور اطفال در مورد برخي دهد كه همكاري مشترك از كارها بيـشتر

 مردان سهم قابل توجهي را بـه تنهـايي،به عنوان مثال در مورد تهيه مايحتاج روزانه طفل. كارها كمتر است 

و همكاري مشترك بيشتري در اين زمينه دارند و تغذيه طفل. دارند اما همكاري مشترك آنها در امور نظافت

مي. بسيار كمتر است  و رسيدگي به امور فرزندان زير دو سال عمدتاً توان گفت به طور كلي  مسئوليت مراقبت

و مردان در اين زمينه همكاري مي به. نمايندبه عهده زن است  پاسخگويان همكاري مردان گزارش كليه اما

و اين مسئوليت زنان را بيشتر مي .كندبسيار كمتر از آن كه بايد باشد هست

 كارها به نوعي تقسيم جنسيتي شده است، به طوري كه در امـور دهد كه ارقام جدول همچنين نشان مي

مي،مربوط به داخل منزل طفل كنند ولي در مـورد كارهـاي مربـوط بـه زنان سهم بيشتري را به تنهايي ايفا

مي،خارج از منزل طفل و به زنان در اين مورد كمك .نمايند مردان بيشتر مشاركت دارند

و با بررسي تك تك گزينه و هم در ها  رابطه آنها با جنس پاسخگويان مشخص شد كه هم در حوزه نظر

و مردان وجود ندارد حوزه عمل تفاوت معنا داري ميان پاسخ تـوان گفـت چنـدان در حقيقـت مـي. هاي زنان

و مردان در مورد امور مربوط. گيري نماييم تفاوتي وجود ندارد كه بخواهيم معناداري آن را اندازه   اكثريت زنان

و در مرحله دوم به نقش زن به تنهايي اشاره كـرده، سال2به فرزندان زير بـه. انـد اول به همكاري مشترك

.ها معني دار نيستهمين ترتيب در شاخص تشكيل شده نيز تفاوت

: ساله2-6كارهاي مربوط به فرزندان-2
 مشخص شده اندازه گيري11ه سال پنج متغير كه ليست آنها در جدول شمار2-6اندر مورد امور فرزند

ا در.ستشده ميدر اينجا ابتدا نتايج كلي و سپس شاخص ساخته شده بـه تفكيـك باره اين متغيرها ذكر شود

.گيردجنس مورد بررسي قرار مي

مي11طور كه در جدول شماره همان و شود، فراواني پاسخ مشاهده و عمل در گزينه زن ها در حوزه نظر

و عمل در اين گزينه قابل توجه است، به اين ترتيـب كـه. اكم شده است متر مرد مشتركاً  اما شكاف بين نظر

و مسئوليت پذيري وظيفه هـر دوي والـدين اسـت، امـا عمـالً% 85  تنهـا پاسخگويان معتقدند آموزش نظم

در برابـر مـو9/1زنان يعني. دهند انجام مي هاي مورد بررسي اين كار را مشتركاً از خانواده5/73% رد انتظـار

.كننداين زمينه به تنهايي نقش ايفا مي

هـاي در مسئله حل اختالفات فرزند بـا بچـه. وجود دارد برابري4/2 در مورد آموزش اخالقي نيز شكاف

. برابر است9/1و در آموزش بازي با كودكان ديگر برابر3/2، ديگر شكاف
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در:11جدول و كاربسته دواتوزيع نقش مورد انتظار )درصد(سال تا شش مور فرزندان
 نقش كار بسته نقش مورد انتظار

زن

ك
تر
ش
م

رد
كلم

داد
زنتع

ك
تر
ش
م

رد
كلم

داد
 شكافتع

و مــسئوليت آمــوزش نظــم
 پذيري

14 851100 14726 731100 1559/1
1531/2 821100 15017 8911100 آموزش اخالقي

حل اختالف بـا بچـه هـاي
 ديگر

10 837100 14723 716100 1523/2
1528/1 531100 14846 741100 25 آموزش هاي قبل از دبستان
آموزش بـازي بـا كودكـان

 ديگر
19 801100 14937 621100 1529/1

و عمل به نفع كاهش مشاركت همان طور كه مشاهده مي شود در همه موارد ذكر شده شكاف ميان نظر

و تفـاوت سال بوده است به طوري كه بيشترين بار ايـن2-6 كارهاي مربوط به فرزند مردان در   ميـان نظـر

معتقدنـد كـه%91تا74معناي اين آمار اين است كه پاسخگويان بين. عمل بر دوش زنان قرار گرفته است

و مرد انجام شود ولي فقط بين سال بايد مشتركا2ً-6رسيدگي به امور فرزندان  آنهـا%82 تـا53 توسط زن

 درصـد27 تـا7در عـوض در حـالي كـه بـين. انـد چنين همكاري را در خانواده خـود گـزارش كـرده عمالً

 درصد زنان به تنهايي بـه46تا17 بين اند ولي عمالًپاسخگويان اين وظايف را منحصر به زنان قلمداد كرده

مي2-6امور فرزندان .نمايند ساله خود رسيدگي

ميشي كه مردان در اين زمينه نسبت به ساير نقش بيشترين نق نمايند در مورد متغير حل اخـتالف ها ايفا

مي. هاي ديگر است با بچه   سـاله در خـانواده2-6دهد كه كارهـاي فرزنـدان به طور كلي ارقام جدول نشان

و يا مردان نيز در اين زمينه توسط زنان انجام مي افراد مورد بررسي يا منحصراً ميشود . نماينـد به آنها كمك

هاي فوق يك از تجميع گويه.اما سهم اختصاصي مردان كه به تنهايي به اين امور بپردازند بسيار ناچيز است

و هم در حوزه عمل تفاوت معنا نشان دادهاآزمون اين شاخص. شاخص ساخته شد داري كه هم در حوزه نظر

و مردان وجود ندارد ميان پاسخ  و مردان در مورد امور مربوط به فرزندان اكث. هاي زنان  سـال6تا2ريت زنان

و در مرحله دوم به نقش زن به تنهايي اشاره كرده . انداول به همكاري مشترك
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:روكارهاي مربوط به فرزندان مدرسه-3
م رو در مورد امور فرزندان مدرسه هـاي حـل مـشكالت تغير مشخص شده است كـه شـامل متغير چهار

ت و و توجه عاطفي مرين درسدرسي و شركت در جلسات، تربيت اخالقي و پرسش درسي، رابطه با مدرسه ها

و مانند آن مي و تهيه مايحتاج شخصي فرزند مثل لباس، كفش .شودبه فرزند

در:12جدول و كاربسته )درصد(رو مدرسهامور فرزندان توزيع نقش مورد انتظار
 نقش كار بسته نقش مورد انتظار
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3588/1 625100 34533 793100 18 حل مشكالت درسي
و شركت در رابطه با مدرسه

 جلسات
22 762100 34143 525100 3530/2

ــه و توج ــي ــت اخالق تربي
 عاطفي

7921100 34415 841100 3601/2
ــاج ــه مايحت ــصي تهي شخ

 رزندف
78211100 34518 6913100 3596/2

و مشخص شده است كه اگر چه باز هم تراكم پاسخ12در اين مورد در جدول شماره  مـرد ها در گزينـه زن

طـور بـه انتظارشـان وجود دارد اما در همه موارد شكاف بين نظر وعمل وجود دارد يعني پاسخگويان كمتر از

ت. دارندمشترك در اين زمينه فعاليت  و عمل در دو گزينه ديگر بايد گفـتأدر مورد ثير اين شكاف ميان نظر

مت   رودثر شده است، بدين ترتيب كه زنان بسيار بيش از آنچه از ايشان انتظار مـيأكه گزينه زن به تنهايي بيشتر

به تنهايي در ايـن امـور در مورد نقش مرد.) دو برابر مورد انتظار در هر مورد تقريباً(در اين امور فعال هستند

طور نسبي بيشتر نـشان داده شـده متغير تهيه مايحتاج شخصي فرزند فعاليت مردان به در بايد گفت كه فقط 

ت. است مل است كه پاسخگويان به طور كلي از مردان انتظار كمتري براي انجام اينأالبته اين نكته نيز قابل

و .از انتظار در اين زمينه فعال هستندبيش عمالًمردان لي امور به تنهايي دارند

ونتر ساخته شده است كه با آزمهاي فوق يك شاخص كلي از مجموع گويه
2χمشخص شد كـه هـم 

و هم در حوزه عمل تفاوت معنا داري ميان پاسخ و مردان وجود ندارد در حوزه نظر و. هاي زنان اكثريت زنان
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و در مرحله دوم به نقـش زن بـه مردان در مورد امور مربو ط به فرزندان مدرسه رو، اول به همكاري مشترك

. اندتنهايي اشاره كرده

و محقق زنان در ارتباط با امور فرزندان بيانگر نكته مهمـي اسـت . نتايج بدست آمده از نقش مورد انتظار

و نقش مي ه اين مطلب است كـه تفـاوت هاي فوق، نشان دهند توان گفت معني دار نبودن رابطه ميان جنس

و مردان در مهمي و عمل زنان بيانگر عدم وجود اين تفاوت. باره امور مربوط به فرزندان وجود ندارد ميان نظر

و در مقايسه با نتايج مربوط بـه نقـش. باره نقش مادري زنان است ديدگاه يكسان دو جنس در  هـاي خـانگي

بهگيري در هزينه تصميم ميها، با نتايج مربوط گيري كرد كـه از ميـان دو نقـش توان اينگونه نتيجه فرزندان

ت اصلي زن در ديدگاه سنتي، يعني نقش  و مادري، اولي بيشتر تحت هاي جديد دفاع ثير ديدگاهأهاي همسري

و حداقل در حوزه نظر، انتظارات دو جنس را از اين نقش زنان تغيير داده اسـت  امـا. از حقوق زنان قرار گرفته

و از ايـن نظـر مادري همچنان همانند گذشته وظيفه انحصاري، يا حداكثر با حمايت مرد تلقي مي نقش  شود

و مردان مشاهده نمي .شودتفاوتي ميان انتظارات زنان

و تحليل :بحث
م درؤدر تحقيق حاضر عامل جنسيت به عنوان عامل و مـردان، انتظارات از نقشثر هاي خانوادگي زنـان

و نيز شكاف ميان نظر وعمل در عملكرد دو جنس در نقش   اين مسئله مورد آزمون قرار گرفته هاي خانوادگي

و مردان. است و) حـوزه نظـر(هاي خانوادگي آنان در نقش در اين رابطه تفاوت ميان انتظارات جامعه از زنان

مي به عنوان نقش همچنين آنچه ايشان عمالً . بررسي شده اسـت) حوزه عمل(نمايند هاي خانوادگي خود ايفا

و عمـل در رابطـه بـا نقـش هدف از اين بررسي كشف اين مسئله بوده است كه اوالً هـاي آيا بين حوزه نظر

و مردان شكافي وج و اگر پاسخ مثبت است اين شكاف به چه ميزان استخانوادگي زنان . ود دارد يا خير

رود منظور از نقش مورد انتظار همان طور كه از عنوان آن روشن است وظايفي است كه از فرد انتظار مي

مي همان وظايفي است كه عمالً كاربستهاما نقش. در خانواده ايفا كند  شكاف. شود توسط فرد در خانواده ايفا

ميم و عمل زماني به وجود و همين طور نقـش كاربستهآيد كه نقش يان نظر  همان نقش مورد انتظار نباشد

. مورد انتظار در حقيقت عملي نگردد
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و 281در اين تحقيق از و متخصص پرسش بعمل آمد 369 زن هاي نقش. مرد در دو گروه شغلي كارگر

م« دستهسهخانوادگي به طور كلي به  ،»امور فرزنـدان«و»هاگيري در مورد هزينهتصميم«،»نزلانجام امور

و و نقش مورد انتظار و مرد از زاويه ديد پاسخگويان مورد بررسي قرار گرفتكاربستهتقسيم شد . زن

زن نتايج نشان داد كه در بين كارهاي مربوط به امور خانه و نظافـت را عمـدتاً هـا انجـام داري، آشـپزي

و تهيـه وسـايل منـزل، بـهط به تأسيسات را عمدتاً مردها انجام مي دهند، امور مربو مي و خريد روزمره دهند

در تصميم. شودصورت مشترك انجام مي  هزينه تحصيل فرزندان، خريد وسايل(باره هزينه امور زندگي گيري

و پس  فر منزل، هزينه تفريح زندان، بهداشـت، انداز، خريد ماشين، خانه يا اقالم بزرگ ديگر، تزيينات، پوشاك

و درمان، غذا  شود، اگر چه جايي كه نقـش زن بـه تنهـايي به صورت مشترك انجام مي عمدتاً) امور پزشكي

در خـانواده نيز در سـاير امـورو زن نقش زن به تنهايي در امور مهم مورد توجه باشد در خانواده پاسخگويان 

. استتربيش امور سايردرفقط پاسخگويان مرد، نقش زن به تنهايي 

و عمـالً  هـم در مورد امور مربوط به فرزندان انتظار پاسخگويان اين است كه به صورت مشترك انجام شود

اما نسبت انجام عملي امور مربوط به فرزندان به صورت مشترك از همين نـسبت در حـوزه نظـر. اين طور است

و تفاوت ايجاد شده به نفع مردان است  پس. كمتر است  از همكاري مـشترك، نـسبت بزرگـي از بدين معني كه

شـود در مجموع مشاهده مـي. شود در همه سنين توسط زنان به تنهايي انجام مي امور مربوط به فرزندان، تقريباً

آ و امور فرزندان، نقش كاربسته زنان نسبت به نقش مورد انتظار .نها بيشتر استكه در مورد كارهاي منزل

ف ت وق به نتيجه اگر بخواهيم از تحليل نتايج ميأگيري در مورد توانيم ييد يا رد فرضيه مورد نظر بپردازيم،

و. اندهاي متفاوتي نتيجه داده هاي فرضيه به شيوه بگوييم كه هر يك از بخش  در مورد رابطـه ميـان جـنس

ت نقش ميأهاي خانوادگي بايد گفت فرضيه و عمـل در زنـان پاسـخگو از ييد  شود، چرا كه شكاف ميان نظـر

تـوان تفـاوت بـارزي را هـاي خـانوار نمـي در مورد هزينـه. همين شكاف در مردان پاسخگو بيشتر بوده است

ت  و بنابراين شايد نشود به همان صراحت فرضيه را در اين مورد در ارتباط با رسـيدگي. ييد نمودأمشاهده كرد

نظر از جنس، در اين مورد نظرات شود چرا كه پاسخگويان صرف به امور فرزندان هم كه فرضيه به كلي رد مي 

و عملكرد آنها نيز شبيه به هم استتقريباً . يكساني دارند

: شاخص چند نكته قابل توجه استسه توضيح نتايج فوق در مورد ايندر

از. اي جنسيتي تقسيم شده است نقش مردان در مورد كارهاي منزل به شيوه-1 به اين ترتيب كه بعضي

ت كارها مثل نگهداري  و كارهاي و برخـي ديگـر مثـلأ منزل و خريد مايحتاج روزانه توسـط مـردان سيساتي
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و شستشو توسط زنان انجام مي و در گذشته هم نقش مردان. شودآشپزي اين تقسيم كار چيز جديدي نيست

و نقش زنان نيز در امور ديگر كامالً به همين موارد منحصر مي در انجام امور خانگي تقريباً  . يرفته بود پذ شده

و چنـدان) مردانه منـزل كارهاي عرفاً(مردان شاغل در مورد اول اما تغييرات رخ داده شده در انتظارات زنان

تغييراتي در انتظارات زنان حاصل شـده) زنانه منزل كارهاي عرفاً(چشمگير نيست، در حالي كه در مورد دوم 

و عمل در اين مورد افزا .يش يابدكه باعث شده فاصله ميان نظر

و مردان وجود دارد به طـوري كـه توضيح اين كه در مورد كارهاي مردانه اتفاق نظر بيشتري ميان زنان

و يا توسط مـرد بـه تنهـايي انجـام  و مردان انتظار دارند كه اين گونه كارها به صورت مشترك اكثريت زنان

مي به صورت مشترك يا توسط مرد به در عمل هم اين كارها اكثراً. شوند حتـي در مـورد. شود تنهايي انجام

ت  و و چه در عمل از جانب هر دو جنس بيشتر ذكرأنگهداري سيسات منزل نقش مردان به تنهايي چه در نظر

در اينجا. زنانه وجود ندارد تر اين است كه چنين اتفاق نظري در مورد كارهاي عرفاً اما نكته جالب. شده است 

و عمل در ميان  . دو جنس به خوبي قابل مشاهده استشكاف ميان نظر

و عمل در انجام كارهاي عرفاً مي، زنانه منزلشكاف ميان نظر دهد كه زنـان خود را به اين ترتيب نشان

و مردان انجام شود، اما در عمـل خودشـان بـار بيش از مردان انتظار دارند كه اين كارها مشتركاً   توسط زنان

ب بيشتر اين گونه فعاليت زن. كشنده دوش مي ها را ميبه عبارت ديگر نقشي كه نقش(كنند ها در خانواده ايفا

).نقش مورد انتظار(بسيار بيشتر از آن چيزي است كه از خودشان انتظار دارند) آنهاكاربسته

از. زنانه منزل ندارند از خودشان انتظار زيادي در انجام كارهاي عرفاً مردان بر خالف زنان در عين حـال

مي. نان براي انجام اين كارها انتظار بيشتري دارندز -به همين دليل هم در عمل حداكثر در اين كارها كمك
و تقريباً در. دهندها را به تنهايي انجام نمي هيچ يك از آن كنند همچنين ميزان كاري كه زنـان بـه تنهـايي

و مورد انتظار است منزل انجام مي  و عمـل در مـردان بناب. دهند از نظر مردان مناسب راين شكاف ميان نظـر

بنـابراين عامـل جـنس. استمورد بررسي در حوزه كارهاي خانه كمتر از همين شكاف در زنان مورد بررسي 

و روشني نشان مي .دهدنقش خود را در اينجا به خوبي

ت ان كيد شد اين تفـاوت ميـزان شـكاف نـشأ همان طور كه در انتهاي بحث چهارچوب نظري اين مقاله

بـر اسـاس ايـن. دهنده عدم كفايت نظري فمينيسم ليبرال براي توضيح وضعيت در مورد جامعه ايران اسـت 

و نقش آفريني آنها در امور اجتماعي، مردان هم به همكاري نظريه انتظار مي  رفت كه با افزايش اشتغال زنان

و بدين ترتيب به توسعه مشاركت اجتم  در. اعي زنـان كمـك نماينـد بيشتر در امور خانگي متمايل شده ايـن
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و مردان جامعه آماري كماكان انجام  بيـشتر حالي است كه نتايج تحقيق حاضر نشان داد چنين اتفاقي نيفتاده

.، حتي اگر اين زنان شاغل باشنداندرا به زنان محول كردهكارهاي خانه

در. تنها تفاوت واقعي در حوزه نظر اتفاق افتاده است و اكثريـت مـردان بدين ترتيب كه  حوزه نظر اكثريت زنان

اما در همين جا هـم زنـان بـيش از مـردان بـه ايـن همكـاري. به همكاري مشترك در كارهاي خانه معتقد هستند

و زنان به تنهايي بيشتر نقش ايفـا. مشترك اعتقاد دارند  اما در حوزه عمل اين همكاري مشترك كمتر صورت گرفته

و عمل در زنان بيش از مردان مي بدين ترتيب است. كنندمي مي.شودكه فاصله ميان نظر توانـد موجـب اين تفاوت

چرا كه زنان شـاغل از همـسران خـود انتظـار. هاي زنان شاغل در رابطه با انجام كارهاي خانه شود تنش در خانواده 

و در انجام كارهاي خانه هم  امـا. كاري بيشتري داشته باشند دارند كه فعاليت اقتصادي اجتماعي ايشان را قدر دانسته

و كماكـان انجـام كارهـاي خانـه را اي را از اشتغال همسر خود نمي همسران زنان شاغل چنين نتيجه   وي بـه گيرند

.تواند محيط خانواده را دچار تنش نمايدميو عمل اين تفاوت انتظارات. كنندموكول مي

در موضوع در مورد تصميم-2 از. اوت است ها متف باره هزينه گيري در اينجا اكثريت پاسخگويان صرفنظر

و با نسبت كمتري هم اكثراً گيريجنس انتظار دارند كه تصميم  و مرد انجام شود،  گـزارش ها با مشاركت زن

كه. افتدهايشان مي اند كه اين اتفاق در خانواده كرده از تراكم پاسخ هـا در اما تفاوتي كه وجود دارد اين است

و  هاي ديگر به نفـعو در بعضي متغير به نفع گزينه مرد به تنهاييها، در بعضي از متغير مرد با هم گزينه زن

و بدين ترتيب كه در تصميم. كاسته شده است تنهاييگزينه زن به  گيري براي امور مهم همچون خريد خانـه

ت  و برعكس در و وسايل زندگي، مردان بيش از انتظار به تنهايي فعال هستند گيري براي سـاير صميمماشين

و خريد لباس و بهداشت فرزندان . زنان بيش از انتظار به تنهايي فعال هستند،امور مانند غذا

اي است كه در گذشته نيز توسط تحقيقات ديگر مذكور در پيشينه تجربي اين مقاله بدست البته اين يافته

و متفاوت اين است كه با تفكي   هـايك جنس يعني مقايسه وضعيت در خـانواده آمده است، اما نكته جالب توجه

و مردان شاغل نشان داده شد كه در خانواده بارهدرگيري هاي زنان شاغل نقش كاربسته زنان در تصميم زنان

و نسبت به خانواده مردان شاغل بيـشتر اسـتو ساير امور امور مهم  در. افزايش يافته  ايـن در حـالي اسـت كـه

توانـد ايـن مـي.فقط در مورد ساير امور افزايش يافته اسـت گيري زنانت تصميم خانواده مردان پاسخگو قدر

ت  وثير اشتغال زنان در افزايش قدرت تصميمأنشان دهنده  فاصـله كـاهش ساير امـور گيري آنها در امور مهم

و عمل در خانواد .هاي زنان شاغل از اين بعد باشدهميان نظر
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توجه اين است كه اگر چه در كليـه سـنين ايـن مـادر اسـت كـه بيـشترين در رابطه با فرزندان نكته جالب-3

و خدمات رساني را براي فرزندان دارد  مي، اما سرويس دهي شوند، نقش مـردان در رابطـه بـا هر چه فرزندان بزرگتر

و تهيـه هـا همينطور پدران در رسيدگي به امور فرزندان بيشتر نقـش تقبـل هزينـه.شود بيشتر مي طور نسبي به آنها

و آموزشي آنان بيشتر توسط زنان انجام مـي و تحصيلي در. شـود مايحتاج فرزندان را دارند، در حالي كه امور عاطفي

و مردان پاسخگو در رابطه با فرزندان ديده شده است .اينجا نيز يك تقسيم جنسيتي كار ميان زنان

ع نكته مهمتر اين است كه متغير جنس تقريباً و و مـردان در رابطـه بـا امـور در انتظـارات ملكـرد زنـان

و مردان هر دو اعتقاد دارند كه اين امور بايد به صورت مشترك انجـام شـود. ثير استأتفرزندان بي  در. زنان

اما در مرتبه دوم رسيدگي. شودعمل هم، با نسبت كمتر از مورد انتظار اين امور به صورت مشترك انجام مي

ان  و در عمل هم زنان هستند كه انجام اين امور را به تنهايي بر به امور فرزندان وظيفه حصاري زن تلقي شده

و مردان در اين مورد به همديگر شبيه است. عهده دارند و عملكرد زنان .در حقيقت انتظارات

بيشتر معتقد به لزوم ايفاي نقش فعال خودشان نسبت بـه زنانتفاوت جزئي كه وجود دارد اين است كه

د   نقش عملي مردان را هم از آنچه بايـد باشـد كمتـر گـزارشر همين زمينه هستند ولي در عين حال مردها

و فاصله. اندكرده و كاربـسته زنـان نمـي در مورد مردان اين برعكس است و اي ميان نقش مورد انتظار بيننـد

هم. وظيفه چنداني را نيز براي خودشان در اين مورد انتظار ندارند  توان گفت در اين مـوردميبه همين دليل

و عمل در مورد زنان بيشتر از مردان است، اگر چه در مقايسه با كارهاي خانه كه در باال  هم فاصله ميان نظر

. توضيح داده شده، اين فاصله در كل كمتر است

 گيرينتيجه
و بدون در اوالً توان گفت، گيري مباحث باال مي در نتيجه  نظر گـرفتن جـنس در كل جامعه مورد مطالعه

 بيـشتر بـه تنهـايي نقش مردانپس از همكاري مشترك، هر جا مسئله تصميم سازي مطرح است، پاسخگو،

و مسئوليت مي و هر جا عمل به وظايف  بـه زنـان، پس از همكاري مشترك، هاي خانوادگي مطرح است شود

آم. تري دارند نقش فعال تنهايي و مرد مشخص دوم اينكه در مقايسه ميان نتايج بدست ده از پاسخگويان زن

و كمتر از آن در عملكرد زنـان در مي شود كه اگر چه هنوز هم الگوي باال غلبه دارد، اما تغييراتي در انتظارات

هاي مردان پاسخگو كمتر برجـسته شـده تغييراتي كه در خانواده. هاي زنان شاغل قابل مشاهده است خانواده

در نتيجه گرفت كه تغييراتي كه در نقش به همين دليل شايد بتوان. است و مـردان هاي مـورد انتظـار زنـان
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و عمل در اين زمينه رخ داده است، در خانواده و فاصله ميان نظر هاي زنان پاسخگو بيـشتر خانواده، عملكرد آنها

و از اين نظر يافتهاز آنجا كه زنان پاسخگو جملگي شاغل بوده. بوده است  آناند هـاي هـا بـا يافتـه هاي مربوط به

و  مييافتهبا تحقيقات قبلي در مورد زنان خانه دار متفاوت توان گفت كـه هاي مربوط به زنان شاغل شبيه است،

و موضوع اصلي تحقيق حاضر بوده است، عامل اشتغال زنـان نيـز   در بدسـت عالوه بر جنس، كه متغير مستقل

و باعث شده است كه فاصل و عمل در زنان بيشتر از مردان باشدآمدن نتايج فوق نقش داشته .ه ميان نظر

و مردان كه در اين تحقيق بدست آمد مي به عبارت ديگر علت تفاوت و عمل زنان توانـد هاي موجود ميان نظر

و نيـز  و در نتيجه بـاال بـودن مـشاركت اجتمـاعي آنهـا تا حد زيادي مربوط به شاغل بودن كليه زنان مورد مطالعه

و اكثريـت از آنجا كه اكثريت مردان همواره شاغل بوده. اي اجتماعي ايشان به دليل اشتغال باشدهافزايش آگاهي  اند

و مردان شـاغل را دار، يافته زنان همواره خانه  و عمل در مقايسه زنان هاي حاصل از مطالعه تفاوت ميان نظر

دتوانمي مق تا حد زيادي با موضوع افزايش اشتغال زنان در طول زمان، كه . مه اين مقاله بحث شد، تبيين نموددر

و در ميان گروه و عمل در جوامع و افـراد همـواره وجـود داشـته تفاوت ميان نظر هاي مختلف اجتماعي

و عمل اسـت،ترين موتورهاي محركه تغيير در حقيقت يكي از مهم. است از. همين تفاوت ميان نظر منظـور

د  دهد ولي تفكر وي چندان با اين اعمـال مطابقـتر جامعه انجام مي اين عبارت اين است كه فرد اعمالي را

مي. ندارد ها در يك جامعـه حضور انسان. كندانديشد ولي جور ديگري عمل مي به عبارت ديگر فرد يك جور

و همچنين تداوم اين جامعه اقتضا مي  و بقا كند كه گـاه انـسانو لزوم تن دادن به نظم اجتماعي جهت حفظ

و خواسته از ايده  و خواسته هاي خود به نفع ايده ها و حـال اگـر ايـن ايـده. هاي جمع چشم پوشي نمايد ها هـا

و فـشار ها متعلق به عده كثيري از افراد جامعه شود، كم كم تبـديل بـه خواسـته خواسته هـاي جمعـي شـده

و. بيشتري از جانب جامعه در جهت تحقق آنها اعمال خواهد شد   عمـل بـه يكـديگر بدين ترتيب حوزه نظـر

ميپيوند مي و تحول و جامعه دچار تغيير . گرددخورند

و در جامعه مـا قابـل تـشخيص اسـت، حـوزه يكي از حوزه هايي كه اين فرآيند به وضوح در آن رخ داد

مياي جامعه براي حفظ نظم يك سري مكانيزم در هر دوره. مسائل زنان است  گيرد تا باورهـا، هايي را به كار

و نبايد ارزش و بايد و از اين طريق به بازتوليد آنها بپـردازد ها . هاي مورد قبول را در اعضاء خود دروني ساخته

و خويشاوندي است كه به تحقق اين درونـي در جامعه سنتي اين سنت و روابط نزديك همسايگي  سـازي هاي قوي

 چگـونگي تقـسيم كـار خـانوادگي يكي از اين مسائل دروني شده در جامعه سنتي. كندبيشترين كمك را مي
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و مردان است و خويشاوندي قوي چنان بر اين نوع تقسيم كـار صـحه سنت. ميان زنان ها، روابط بين فردي

ميمي .شود زندگي كردگذارند كه كمتر كسي ممكن است فكر كند طور ديگري هم

و به تبع و توسعه و به دليل حركت جامعه به سمت نوسازي و اما در طول زمان  آن با باال رفتن سـطح آمـوزش

و داوطلبانه، وحـدتي كـه آگاهي و ورود ايشان به عرصه هاي اجتماعي شغلي هاي اجتماعي بخصوص در مورد زنان

و نظر افراد جامعه بخصوص زنان فعال از نظـر اجتمـاعي  و عمل در جامعه سنتي وجود داشت شكسته شده بين نظر

و بدنبال آن حركت هايي در جهـت تغييـر عملـي وضـع موجـود در مورد اين نحوه تقسيم جنسيتي كار   تغيير كرده

و در ايجـاد ايـن شـكاف عوامـل. گيردصورت مي و عمل شكافي ايجاد مـي شـود در اينجاست كه بين نظر

ت. دخالت داشته باشندتوانندچندي مي شدكيد بر زنانأدر مقاله حاضر نقش جنسيت با .شاغل، در اين مورد بررسي

و مردان در مورد نقش وجود ت شكاف نگرشي ميان زنان ثيرپـذيري بيـشترأهاي خانوادگي نـشان دهنـده

و بدسـت آوردن برابـري زنان از تحوالت فرهنگي سال  هاي اخير است كه در آن موضوع احقـاق حقـوق زن

در. اجتماعي با مرد اهميت ويژه دارد  ايـن موضـوع به طور كلي لزوم كار بيشتر بر روي تغيير نگرش مـردان

و نگاه داشت انتخابي در علـم ارتباطـات حس مي  شود چرا كه با توجه به اصل توجه انتخابي، ادراك انتخابي

و پيام گويد انسان به موضوعاتي در محتواي رسانه كه مي  و از ها توجه مي ها كند كه بدان عالقه داشته باشـد

ا كند كه در هايي را خوب درك مي ميان آن قسمت  و باالخره از ميان ادراك شده باره آن هـا نگيزه داشته باشد

سپارد كه برايش اهميت ويژه داشته باشد، طبيعي است كه زنان بـه موضـوعات جديـد آنهايي را به خاطر مي 

و اگـر فعاليـت فرهنگـي بـراي همطـراز نمـودن  و بيشتر توجه داشته باشند و احقاق حقوق زن زودتر برابري

ز  و مرد در اين و تفاوت نگرش آگاهي زن  شـكاف ايجـاد توانـد موجـب ها مي مينه صورت نگيرد اين جدايي

و مرد در خانواده و اجتماعي ميان زن .هايي را به وجود آوردو تنششدهها فرهنگي

ميبنابراين به ميةرسد نتيجنظر هاي توان گرفت لزوم باال بردن سطح آگاهي كاربردي كه از اين تحقيق

را  و بخصوص زنان شاغل است مردان جامعه در هاي اين مطلبي است كه در نوشته. بطه با مسائل جديد زنان

م”: نيز بدان اشاره شده است گان نگارند يكي از قبلي وؤيكي از تدابير ثر جهت گسترش نقش زنان در توسعه

 فرهنگـي بـر اند، در كنار كـار همچنين به رسميت شناخته شدن نقشي كه از گذشته تا حال در اين امر داشته 

و دادن آگاهي ).1379:راودراد(“ هاي الزم به آنها، كار فرهنگي با هدف تغيير نگرش مردان استروي زنان

و همـدلي بيـشتري تغيير نگرش در مردان، مي تواند موجب اين شود كه آنها بتوانند با همسران خود همراهـي

و  و در اين رابطه زنان هم در نظر بـا. بتوانند از همكاري همسرانشان بهـره منـد گردنـد عملهم در احساس نمايند
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ميأهاي متعددي كه نهايت اين كار از تنش و وقـوع طـالق در درازمدت هـاي تواند باعث از هم پاشيده شدن خانواده

منظور از طالق عاطفي وضعيتي اسـت كـه در آن اعـضاء خـانواده بـدون. آيدعاطفي گردد نيز جلوگيري بعمل مي 

ميأي، صرف احساس همدل  و در يك مكان زندگي در واقـع هـر كـس بـراي خـودش برنامـه. كنند در كنار يكديگر

و شوهر وجود ندارد  و الفت نيز بخصوص بين زن و هيچگونه احساس انس مي. زندگي جداگانه دارد تواند مـانع آنچه

و ردن سـطح آگـاهي ها گردد، در كنار ساير عوامل ممكن، همين بـاالب بروز چنين موقعيتي در خانواده  هـاي مـردان

و جامعه استنزديك نمودن آن به سطح آگاهي و پايگاه زن در خانواده .هاي زنان در خصوص نقش

 منابع
و ني: تهرانجامعه شناسي زنان، منيژه نجم عراقي،،)1380( واالسكلر، آبوت، پامال .نشر

ت،)1383(احمدي، حبيب فأبررسي و ،6رهنگي بر نابرابري جنسيتي، مطالعات زنان، سال دوم، شماره ثير برخي عوامل اجتماعي
.زمستان

ت جامعه،)1376(اعزازي، شهال نتشاراتا: تهرانكيد بر نقش، ساختار، كاركرد خانواده در دوران معاصر،أشناسي خانواده با
و مطالعات زنان .روشنگران

8و7ن مشاركت زوجين در امور خانواده، فصلنامه علوم اجتماعي، شماره اثر اشتغال زنان كارگر بر ميزا،)1374(جاراللهي، عذرا
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