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 زنان، نشاط زناشويي و گرايش به طالقاشتغال 

  2، علي رحيمي*1فاطمه مديري

  چكيده
دو  هاي هر شاغل و خانواده تك هاي اين مقاله با هدف بررسي تأثير اشتغال زنان بر پايداري خانواده، به مقايسة خانواده

اي  گيري خوشه زنان و مردان متأهل شهر تهران است و به شيوة نمونهجامعة آماري اين پيمايش، . شاغل پرداخته است
نتايج . حوزة شهر تهران انتخاب شد و در تجزية تحليل نهايي به كار گرفته شد 50نمونه از  736اي هزار و  مرحله چند

شـاغل   هاي تك هدو شاغل بيش از مردان خانواد هاي هر نشاط زناشويي در مردان خانواده: دهد اين تحقيق نشان مي
هـاي   شاغل با كاهش نشاط زناشويي و در زنان خـانواده  هاي تك درآمد و منزلت شغلي باال در مردان خانواده. است
همبستگي نشاط زناشويي و گرايش به طالق . شاغل افزايش درآمد با افزايش نشاط زناشويي در ايشان همراه است تك

شاغل بيش از مردان  هاي تك شاغل و در مردان خانواده هاي تك ان خانوادهدو شاغل بيش از زن هاي هر در زنان خانواده
شاغل و  هاي تك هاي هردو شاغل بيش از خانواده كرد مالي اشتراكي در خانواده هزينه. هاي هردو شاغل است خانواده

دهد اشتغال زنان پايداري  هايي كه نشان توان گفت يافته كلي، مي طور به. ها كمتر است تضاد ميان كار و خانواده در آن
تواننـد در   كند كه از آن مـي  كند مشاهده نشد، اما اشتغال زنان منابعي را برايشان فراهم مي خانواده را تضعيف مي

با توجه به اينكه نشاط زناشويي و گرايش به طالق از شرايط شغلي . انحالل زندگي زناشويي ناخوشايند استفاده كنند
هاي تحقيق  يافته. كننده باشد  تواند در پايداري خانواده كمك هاي مناسب اشتغال مي سياست كارگيري متأثر است، به

  .هاي مبادله، فرصت اقتصادي و اقتصاد خانة جديد است تأييدكنندة تئوري
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  مقدمه و بيان مسئله
حاكي از آن است كه در چند دهة گذشته، نرخ مشاركت اقتصـادي زنـان در بسـياري از     شواهد

كـه در حـدود نـيم قـرن نـرخ مشـاركت        طوري به. كشورهاي جهان روندي صعودي داشته است
بـه   2/19از ، در سـنگاپور  4/49بـه   4/18، در برزيـل از  8/56بـه   29اقتصادي زنان در امريكـا از  

درصـد   5/56بـه   3/29و در اندونزي از  5/14به  2/5، در مصر از 1/49به  3/32، در ژاپن از 2/50
گرايش روزافزون زنان به بازار كار در زنان متأهل نيز وجـود داشـته و   ]. 25[افزايش داشته است 

مشـاركت زنـان   ، نـرخ  2000تـا   1900هـاي   شده، در امريكا، طـي سـال   اساس مطالعات انجام بر
درصد كمتر  6تنها (درصد  60به بيش از ) هشتم زنان مجرد يك(درصد  5متأهل در نيروي كار از 

  ].23[افزايش يافته است ) از زنان مجرد
، در بسـياري از كشـورهاي   2به هردو شاغل 1تغيير الگوي زندگي خانوادگي از يك نفر شاغل

اگرچـه  . دار را دستخوش تغييراتي كرده است خانهآور و زن  الگوي ثابت مرد نانجهان رخ داده و 
بود، امروزه حتـي زنـان طبقـة    براي ورود به بازار كار در ابتدا مسائل اقتصادي انگيزة اصلي زنان 

دنبـال اشـتغال     هاي فـردي، اجتمـاعي و ديگـر امتيـازاتي كـه بـه       مرفه نيز براي كسب موفقيت
ورود زنان بـه بـازار كـار موجـب شـده       ].26[رند آيد، به كار خارج از منزل تمايل دا دست مي به

هـاي   كردنـد، حامـل نقـش    ايشان كه تا پيش از اين فقط با مادري و همسري ايفـاي نقـش مـي   
اي باشند كه پيامدهاي مثبت و منفي آن فرد، خانواده و نظام اجتمـاعي را در   متفاوت و چندگانه
هـاي   منزلة يكي از كانون  هاد خانواده بهدر اين بين، ن. دهد تأثير خود قرار مي سطح وسيعي تحت

انـد اشـتغال    مهم تأثيرپذير از اشتغال زنان تشخيص داده شده و بسياري از محققـان نشـان داده  
  ].14[تواند روابط زن و شوهر و فرزندان را دگرگون كند  زنان، بيش از همه، مي

هي متنـاقض بـه چشـم    در تأثير اشتغال زنان بر روابط ميان همسران، نتـايج متفـاوت و گـا   
برخي معتقدند اشتغال زنان به اشكال گوناگون موجبات گسست زنـدگي زناشـويي را   . خورد مي

هاي ميداني در برخي كشورهاي غربي گواه اين واقعيت است كه  پژوهشفراهم كرده است؛ مثالً 
ابـر زنـان   بر برابـر طـالق در ميـان همـة زنـان و چهـار       وقوع طالق در ميان زنان شاغل تقريباً دو

كننـدة پيامـدهاي    ، بيمـه ]34؛ 33[كننـدة طـالق    برخـي آن را تسـهيل   ].11[غيرشـاغل اسـت   
استقالل مـالي  برخي و ] 35[اند  يا عاملي در افزايش تمايل به طالق دانسته] 2[اقتصادي طالق 

بر اين اسـاس، مشـاركت اقتصـادي    ]. 21[دانند  تر شدن روابط زوجين مي زنان را عامل شكننده
طـور   شـان را بـه   زنـي  كنـد و قـدرت چانـه    اهميـت مـي   ن سهم آنان در بودجة خـانواده را بـا  زنا

هاي تند دربارة نكات مورد  توانند بدون واهمه از واكنش رو، مي اين از. دهد گيري افزايش مي چشم
برخـي  ]. 15[اختالف، بحث و امتيازگيري كنند و ساختار عمومي خانواده را به چـالش بكشـند   

                                                        
1. single-worker family 
2. dual-worker family 
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جود در كار زنان، مانند كار نامنظم يـا سـاعات كـاري، را موجـب اخـتالل در زنـدگي       شرايط مو
گران نيز به تأثيرات مثبت اشتغال زنان بـر   برخي پژوهش ].37؛ 32؛ 6[اند  زناشويي معرفي كرده

اند رضايت زناشـويي در زوجـين هـردو شـاغل      ايشان نشان داده. اند روابط همسران اشاره داشته
اند در زوجين هـردو   برخي نيز نشان داده ].36؛ 31[ها كمتر است  در اين خانوادهبيشتر و طالق 

عهده دارند و با برقراري روابـط مسـاوي و تقسـيم     شاغل مردان مسئوليت بيشتري را در خانه بر
  ].32؛ 1[يابد  مسئوليت خانه، ميزان رضايت زناشويي بين آنان افزايش مي

كـه   طوري دهد؛ به افزايشي نرخ مشاركت اقتصادي زنان را نشان ميآمارها روند نيز، در ايران 
و هر روز بر ] 20؛ 19[رسيده است  1390در سال  7/15به  1335  در سال 25/9اين شاخص از 

در بيـان تـأثير   . ]14[شـود   تعداد زناني كه تمايل به اشتغال در بيرون از منزل دارند افزوده مـي 
برخي بر پيامدهاي منفي اشتغال زنان بر . ها متفاوت است ده، يافتهاشتغال زنان بر پايداري خانوا
و برخي بر اثرات مثبت اشتغال زنان بر نشاط زناشويي ] 10؛ 9؛ 2[اند  روابط زناشويي تأكيد كرده

  ].12[اند  اي نيز تفاوت معناداري را گزارش نكرده عده ،]22؛ 13؛ 8؛ 2[اند  صحه گذارده
دهد تأثيرپذيري روابط ميان همسـران از   خلي و خارجي نشان مينتايج متفاوت تحقيقات دا

هـاي افـراد    هـا و نگـرش   اشتغال زنان، به متن هر جامعه، شرايط ساختاري آن و همچنين ارزش
ــي   ــتگي دارد و نم ــه بس ــان جامع ــه    هم ــدي در برنام ــخة واح ــد نس ــوان و نباي ــزي ت ــا و  ري ه

ين، با توجه به اهميت موضوع، سـير فزاينـدة   بنابرا. كار برده شود هاي اجتماعي به گذاري سياست
هاي خانواده و همچنين نتايج متفـاوت حاصـل    اشتغال زنان، روند صعودي طالق و برخي آسيب

سؤال اساسي هستيم كه در جامعة مـا تـأثير   گويي به اين  از تحقيقات، در اين مقاله در پي پاسخ
نشاط زناشـويي  اين زمينه، به مقايسة  اشتغال زنان بر پايداري زندگي زناشويي چگونه است؟ در

ايم  پرداخته هاي هردو شاغل شاغل و خانواده هاي تك و گرايش به طالق در زنان و مردان خانواده
  . هاي پايداري خانواده مطرح باشند عنوان مؤلفه توانند به كه مي

  مباني نظري و پيشينة تحقيق
هـايي مطـرح شـده كـه در      ي زناشويي تئـوري در حوزة اشتغال زنان و تأثير آن بر پايداري زندگ

  :شود ها اشاره مي اختصار به آن ادامه به
تئـوري تخصـيص    2پارسونز 1950در دهة  :1)وابستگي متقابل(تخصيص نقش   تئوري) الف

پارسونز با رهيافت . نقش جنسي را مطرح كرد و آن را براي دوام و بقاي خانواده ضروري دانست
دانسـت، بـا    آور و رئيس خانواده مـي  ، كه مرد را نان3هاي ابزاري كاركردگرايي، تمايزي بين نقش

                                                        
1. role specialization (interdependence) 
2. Parsons 
3. instrumental role 
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اعضـاي آن و   عمل آورد كه در آن زنان حافظان خانـه و مسـئول مراقبـت از    به 1هاي ابرازي نقش
پارسونز اين تقسيم نقش را بهتـرين شـكل بـراي حفـظ     ]. 21[شوند  سوز قلمداد مي مادراني دل

دانست و تداخل هر نوع نقش ديگر را سبب برهم خوردن تعادل زندگي بـه   وحدت خانوادگي مي
دهد و به رقيب شغلي شـوهر   شدن نقش ابرازي خود را از دست مي زن با شاغل. آورد حساب مي

  ].4[شود  و رقابت زن و شوهر با يكديگر سبب ناهماهنگي و نابساماني خانواده مي شود ديل ميتب
شناسان كاركردگرا، نقش اساسي زنان را در جامعه بـرآوردن   مطابق با تئوري پارسونز، جامعه

 تهلمو]. 14[اند  ها مخالف و با هر تغييري در اين نقش  نيازهاي جنسي مردان و فرزندزايي دانسته
او خانواده . شناساني است كه در ترسيم شكل مطلوب خانواده تالش كرده است از جامعه 2شلسكي
شلسكي سلطة طبيعي مرد بر ساير اعضاي خانواده را . داند مي» ماندة ثبات اجتماعي باقي«را تنها 

ط در اين داري زن تأكيد دارد، زيرا فق داند و بر خانه منزلة ضامن حفظ كاركردهاي خانواده مي به
فرد خانواده، كه سبب تربيـت فرزنـدان در محيطـي سرشـار از اعتمـاد و       به حالت كارايي منحصر

آور قدرتمند و مادر  از ديد شلسكي، اين مجموعه، يعني پدر نان. شود شود، تضمين مي مراقبت مي
  ].4[مسئول فرزندان، را بايد براي حفظ ثبات اجتماعي به هر قيمتي حفظ كرد 

در ايـن ديـدگاه،   . مفهومي مشابه را با استفاده از مفاهيم اقتصادي مطـرح كـرد  ) 1981(بكر 
شود كه يكي از زوجـين   بهترين استراتژي كارآمد براي زن و همچنين براي مرد زماني ايجاد مي

هـايي كــه بـا افـزايش درآمــد در ارتبـاط اسـت تخصــيص نقـش يابـد و ديگــري در         در مهـارت 
بكر معتقد است اگـر زن  . مانند نگهداري محيط خانه و پرورش فرزندانبازار كار  هايي غير سرمايه

  ].34[يابد  و مرد هر دو در اشتغال مشاركت داشته باشند دستاوردهاي ازدواج كاهش مي
ايــن ديــدگاه انحــالل زنــدگي زناشــويي را پيامــد ازدواج  :3اقتصــادي  فرصــت  تئــوري) ب

ال زنان عامل نارضايتي زندگي زناشويي نيسـت، امـا   به اعتقاد ايشان، اشتغ. داند مند مي نارضايت
تواننـد در انحـالل زنـدگي زناشـويي      قدرت مالي براي زنان به دنبال دارد كه از اين قـدرت مـي  

اين فرضيه پيونددهندة رابطة ميان افـزايش اشـتغال زنـان و افـزايش     . ناخوشايند، استفاده كنند
  ].34[طالق است 

سرماية زناشويي  اساس تئوري اقتصاد خانة جديد، اقتصاد بر :4تئوري اقتصاد خانة جديد) ج
رغـم   بر اين اسـاس، اشـتغال زن بـه   . دهد ويژه را افزايش و شانس انحالل زناشويي را كاهش مي

مدت زمان غيبت زن در خانه، از آنجا كه كسب درآمد بيشتري را به دنبـال دارد، الزامـاً موجـب    
بخـش   ل انسجاممنزلة عام  اقتصاددانان به نقش مهم شغل به. شود نارضايتي زندگي زناشويي نمي

  ].24[زناشويي با افزايش سود اقتصادي تأكيد دارند 
                                                        

1. expressive role 
2. Helmut Schelsky 
3. economic opportunity 
4. new home economics 
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از ديدگاه تئوري مبادله، زندگي خانوادگي ميداني است كه زوجين در آن  :1تئوري مبادله) د
پردازند و چنانچه احساس كنند در اين بين دچـار   اساس سود و زيان به مبادله و تعامل مي آن بر

ننـد روابطشـان را تـرميم كننـد و در صـورت موفـق نشـدن، بـه         ك اند، ابتدا سعي مـي  زيان شده
اسـاس   بـر ]. 8[كننـد   نهايت، احتماالً به جدايي و طالق اقدام مي گيري از ادامة مبادله و در كناره

ماننـد كـه    كنندة طالق باشد و افرادي متأهل باقي مـي  تواند تسهيل اين تئوري، اشتغال زنان مي
  .رات آن بيشتر باشدهم از مض فوايد باقي ماندن با

پيشينة مطالعات خارجي پيامدهاي متفاوت اشتغال زنـان بـر پايـداري زنـدگي زناشـويي را      
توانـد   اند اشـتغال و كسـب درآمـد زنـان متأهـل مـي       نشان داده بر راجرز و دي. اند گزارش كرده

. ناشـويي دارد نهايت تأثير مثبتي بر ثبات زندگي ز تأثيرات متفاوتي بر زوجين داشته باشد، اما در
ها را افـزايش   طور معناداري نشاط زناشويي آن هاي اين مطالعه، افزايش درآمد زنان به طبق يافته

دهـد كـه افـزايش     اين مطالعه همچنـين نشـان مـي   . دهد، اما تأثير معناداري بر مردان ندارد مي
بـا افـزايش نشـاط     طور غيرمسـتقيم و  تواند به درآمد زنان تأثيري بر احتمال طالق ندارد، اما مي

  ].31[زناشويي زنان خطر طالق را كاهش دهد 
آور انجـام داده، نشـان داده ثبـات     دو نـان  اي كه روي زوجـين هـر   راز يوروويچ نيز در مطالعه
ها ثبات بيشتر ازدواج را به همراه دارد و  گذاري بيشتر درآمد بين آن شغلي زوجين و نيز اشتراك

دهد، درآمد برابر يا بيشتر زنان بـه مـردان،    ز طالق را كاهش ميدرآمد مردان احتمال برو اگرچه
همچنـين، سـاعات كـاري زنـان و بخشـي كـه در آن       . ها مؤثر است بر افزايش احتمال طالق آن

 ].30[ گذارد مشغول به كارند نيز بر عدم پايداري ازدواج اثر مثبت مي
منابع مالي زنـان و خطـر    ، ارتباط بين)2004ـ1979(ساله  25تيچمن در يك مقطع زماني 

وقوع طالق را بررسي كرده و نشان داده مشاركت زنان در بازار كـار باعـث ثبـات بيشـتر ازدواج     
  ].35[ دهد ثباتي ازدواج را افزايش مي شود، اما درآمد بيشتر آنان، احتمال بي مي

ثبـت اسـت   معنـادار و م  اي طـالق رابطـه   افزايشراگلز نشان داده رابطة ميان اشتغال زنان و 
گويي به اين سؤال كه آيا استقالل مالي زنان خطر وقـوع طـالق    ساير و بيانچي براي پاسخ]. 34[

هـا در ايـن    آن. هاي طولي بررسـي ملـي خانوارهـا اسـتفاده كردنـد      برد يا خير، از داده را باال مي
تعهـد در  اين دو محقق بـه ايـن نتيجـه رسـيدند كـه      . مطالعه به ارتباطي نسبتاً ضعيف رسيدند

تـري بـراي انحـالل     هاي مهم كننده ازدواج و رضايت زناشويي در مقايسه با استقالل مالي، تعيين
 2هـاي ناخوشـايند   به تعبير ديگر، اسـتقالل اقتصـادي زن فقـط در خـروج از ازدواج    . اند زناشويي

ريكـا انجـام   اي كه در ام شون و همكاران نيز در مطالعه]. 33[ها  اثرگذار است، نه در همة ازدواج
هـا نشـان دادنـد اشـتغال زنـان خطـري بـراي انحـالل          آن. دادند، نتايج مشابهي را بازگو كردند
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هاي ناخوشايند خطـر انحـالل ازدواج را افـزايش     رود، اما در ازدواج شمار نمي به 1هاي شاد ازدواج
  ].34[دهد  مي

تغال و كسـب درآمـد   رغم اينكه در بسياري از مطالعات خارجي تأثير مثبت يـا منفـي اشـ    به
اقتصادي زنان بر نشاط و پايداري زناشويي تأييد شده، در بخشي از مطالعات نيز تأثيرگذاري آن 

الكسـلي بـا اسـتفاده از    . توان به مطالعـة الكسـلي و وايـت اشـاره كـرد      رد شده است؛ مثالً، مي
 2در يك نمونـة   رازوجين  3و مصاحبت 2سازگاريهاي يك طرح ملي، تأثير اشتغال زنان بر  داده

گويان مـرد و   او به اين نتيجه رسيد كه در پاسخ. نفري در جامعة امريكا بررسي كرد 300هزار و 
شاغل تفاوت معناداري از نظر سـازگاري و وفـاق    همچنين زن، زوجين هردو شاغل و زوجين تك

دارد؛ از  نظـران در ايـن حـوزه اشـاره     هاي متنـاقض صـاحب   او بر يافته. دهند زناشويي نشان نمي
آور اسـت و برخـي    نـان  جمله پارسونز كه معتقد بود بيشترين كاركرد خـانواده بـا خـانوادة تـك    

كـه بـه   ) 1953( 7، ريسـمن )1977( 6، كـانتر )1976(5، فلدبرگ و كـن )1969( 4همچون ادوس
اي  وايـت نيـز در مطالعـه   ]. 28[تأثير مثبت اشتغال زنان بر روابط خانوادگي و زناشويي معتقدند 

نفري از زنان و مردان جامعه امريكا انجام داد، به اين نتيجـه رسـيد    34هزار و  2اي  بر نمونه كه
توانـد نسـبت    هاي كاري مردان و زنان، تعداد فرزندان و تقسيم كار سـنتي خانـه مـي    كه مشغله

او ضمن اشاره بـه ايـن موضـوع كـه     . دهد كنند كاهش  زماني را كه زوجين با يكديگر سپري مي
هاي قومي و نژادي متفاوت است، تأثير اشـتغال زنـان    هاي تعامالت زوجين در گروه كننده تعيين

  ].37[كند  بر سازگاري و وفاق زناشويي را رد مي
مطالعات داخلي نيز نتايج متفاوتي را در تبيين تأثير اشتغال زنان بر زندگي زناشويي مطـرح  

دار را بـا   زن خانـه  200غل در مدارس و زن شا 200طهماسبي و همكاران در شهركرد . اند كرده
كه ميانگين نمرة رضايت زناشويي زنان شـاغل بيشـتر از زنـان      هم مقايسه كردند و نشان دادند

مندي از زندگي زناشويي و سطح درآمد ارتبـاط   در زنان شاغل، بين ميزان رضايت. دار است خانه
ت رفــاهي خــانواده، افــزايش ميــزان اشــتغال زنــان بــا تــأثير بــر امكانــا. داري وجــود دارد معنــا

  ].13[مندي از زندگي زناشويي را در پي داشته است  رضايت
. انـد  خضري و سياهپوش در شهر ايذه نمرة رضايت زناشويي را به نفع زنان شاغل نشان داده

منـدي   در زنان شاغل با افزايش ميزان تعادل در ساختار قـدرت در خـانواده، بـر ميـزان رضـايت     
. اي بـين ايـن دو متغيـر ديـده نشـده اسـت       دار، رابطـه  زناشويي افزوده شده، اما در زنـان خانـه  

                                                        
1. happy marriages 
2. adjustment  
3. companionship  
4. Aldous  
5. Feldberg & Kohen  
6. Kanter  
7. Reisman  



  457   ...زنان، نشاط زناشويي و گرايش به طالقاشتغال 

هاي اين مطالعه همبستگي بين ميزان درآمد و رضايت زناشويي در زنان شـاغل را منفـي و    يافته
  :اسفنديار نتيجه گرفته]. 8[معكوس نشان داده است 

ل را بسيار بيشتر از درخواسـت طـالق   ها درخواست طالق از سوي زنان شاغ پژوهش
دهد و استقالل اقتصادي زنان گاه انگيزة مـردان را نيـز    شاغل نشان مي از سوي زنان غير

واقع، اشتغال زنان، به معناي كلي خـود، باعـث مشـكل     در. ... كند براي طالق تقويت مي
پاشـيدگي   هـم  شود؛ بلكـه مسـائل پيرامـون آن زمينـه را بـراي ايجـاد اخـتالف و از        نمي

  ].2[كند  ها فراهم مي خانواده
هاي هردو شـاغل را در جوامـع    رستگار خالد نيز تعارض نقش شغلي و خانوادگي در خانواده

  ].10[داند  ناپذير مي در حال گذار و جوامع مدرن اجتناب
شـاغل شـهر    تكزناشويي زوجين هردو شاغل و  ة رضايتمنظور مقايس بهنظري و سليمانيان 

زن  50مـرد و   50مرد هـردو شـاغل و    50زن و  50(نفره  200 اي پژوهشي را بر نمونهبجنورد، 
هـاي هـردو شـاغل نسـبت بـه       زوجدهد كـه   نتايج اين تحقيق نشان مي. انجام دادند) شاغل تك
كلـي رضـايت    ةمقايسمجموع،  كنند، اما در يكديگر صرف ميبا وقت كمتري  شاغل تكهاي  زوج

هـاي   نسـبت بـه زوج   بيشـتري رضايت  هردو شاغلهاي  زوجدهد كه  مينشان  دو گروهزناشويي 
  ].22[اند  داشته شاغل تك

اي را بـين رضـايت زناشـويي دو     هاي مطالعة خسروي و همكارانش تفاوت درخـور مالحظـه   يافته
 40(در اين مطالعـه، دو گـروه از زوجـين    . شاغل و هردو شاغل نشان نداده است هاي تك گروه خانواده

سـال از زنـدگي زناشـويي     2كـه حـداقل   ) شاغل ساكن شهر دامغـان  زوج تك 40شاغل و  زوج هردو
 بـين هـاي كلـي نشـان داد كـه      يافتـه . ها گذشته بود و داراي فرزند بودند انتخاب و بررسي شـدند  آن

  ].7[ ندارد وجود تفاوتي شاغل تك و هردو شاغل زوجين نيز و مردانو  زنان زناشويي رضايت
همكارانش نيز در پژوهشي كه در شهر تهران روي كارمنـدان متأهـل بانـك     اي فرد و دوكانه

شـاغل را   هاي زناشويي والدين هـردو شـاغل و والـدين تـك     هاي تعارض ملي انجام دادند، تفاوت
هـاي زناشـويي    اين محققان در مطالعـة خـود دريافتنـد كـه نمـرة كـل تعـارض       . بررسي كردند

  ].9[هاي يكي شاغل است  داري بيشتر از خانوادههاي هردو شاغل به صورت معنا خانواده
پرسـتار   120( مندي زناشويي در ميان پرستاران  پور تأثير نوبت كاري بر رضايت حيدري و حسين

منـدي زناشـويي    ايـن مطالعـه، تفـاوت رضـايت     نتـايج . انـد  را بررسي كرده) شاغل در نوبت شب و روز
و » روابـط جنسـي  «ما نشان داده كـه ميـانگين دو مؤلفـة    كار و روزكار را تأييد نكرده، ا پرستاران شب

  :اند پور نتيجه گرفته حيدري و حسين. تر است كار پايين در زنان پرستار شب» نظارت مالي«
كـاران و روزكـاران تفـاوت     توان بين رضايت زناشـويي شـب   اكنون ديگر آشكارا نمي

تصادي و حتـي رايـج شـدن    معناداري مشاهده كرد، زيرا الزامات و فشارهاي اجتماعي اق
يك پديده، بر نحوة برخورد و نگرش افراد نسبت به آن در گذشـت زمـان تغييـر ايجـاد     
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توانست  كه اگر قدرت انطباق و سازگاري انسان با تغييرات نبود و انسان نمي كند، چرا مي
با تغييرات جديد همگام و منطبق شوند، دچار مشكالت عديده و حتي توقف حركـات و  

 ].6[شد  ت اجتماعي ميتغييرا

شود كه اشتغال زنان ذاتاً موجبات  مي استنباطها و پيشينة خارجي و داخلي چنين  از تئوري
كنـد، امـا مسـائل پيرامـون اشـتغال، محاسـبة سـود و زيـان در          گسست زناشويي را فراهم نمي

. كنـد  هاي هردو شاغل را در زنان و همچنين در مردان ايجاد مي شاغل و خانواده هاي تك خانواده
ات كمتر حضور فيزيكي زنان در خانه، تواند ساع هاي هردو شاغل مي هاي خانواده ها و پاداش هزينه

كرد مالي، تضاد ميان خانواده و محيط كـار، مطالبـات زنـان     افزايش درآمد خانواده، شيوة هزينه
اگر برايند سود بيش از زيان باشد، پيامد آن . باشد... شاغل، مشاركت مردان در كارهاي خانگي و

ر برايند زيان بيش از سود باشـد، نتـايج   نشاط زناشويي بيشتر و گرايش كمتر به طالق است و اگ
اشتغال و استقالل . معكوس را در پي خواهد داشت و در اين حوزه تفاوت جنسيتي نيز وجود دارد

بر اين اساس، . تواند شرايط گريز از زندگي متالطم زناشويي را تسهيل ببخشد مالي براي زنان مي
شـاغل،   هاي تـك  هاي هردو شاغل با خانواده تفاوت نشاط زناشويي و گرايش به طالق در خانواده

هاي  هاي هردو شاغل با خانواده تفاوت نشاط زناشويي و گرايش به طالق در زنان و مردان خانواده
شاغل،  هاي تك هاي هردو شاغل با خانواده شاغل، تفاوت تضاد ميان كار و خانواده در خانواده تك

هـاي هـردو    شويي و گرايش به طالق در خـانواده تفاوت رابطة درآمد و منزلت شغلي با نشاط زنا
هاي  هاي هردو شاغل با خانواده كرد مالي در خانواده شاغل، تفاوت هزينه هاي تك شاغل با خانواده

شايان ذكر است از آنجا كه تـأثير  . پردازيم شاغل، مفروض است كه در ادامه به آزمون آن مي تك
ختلف و در جامعة ما نتايج متفاوتي را در پي داشته، اشتغال زنان بر زندگي زناشويي در جوامع م

  .اند هاي تحقيق بدون جهت مطرح شده عمدتاً فرضيه

  ها روش و داده
نامه در مقياس ليكـرت و در پـي شناسـايي تـأثير      اين پژوهش، پيمايشي مقطعي با ابزار پرسش

. تهـران اسـت   شهرأهل جامعة آماري اين پژوهش افراد مت. اشتغال زنان بر پايداري خانواده است
 974هـزار و   153ميليـون و   8اساس اطالعات مركز آمار ايران  بر 1390جمعيت تهران در سال 

نفر از اين تعـداد   47هزار و  262ميليون و  4حوزه سكونت دارند و 14هزار و  6نفر بوده كه در  
ودجـه، پـژوهش در   با توجه به حجم باالي جامعة آماري و محدوديت زمـان و ب ]. 18[ اند متأهل
گيري در سـطح   اساس خطاي نمونه بر حجم نمونه. اي معرف و متناسب با شرايط انجام شد نمونه

نفر در نظر گرفتـه   384اساس فرمول كوكران  بر 05/0گيري  درصد و با خطاي نمونه 95اطمينان 
با احتسـاب  گيري تصادفي ساده است و  با توجه به اينكه فرمول كوكران فرمول نمونه. شده است
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نفر در نظر گرفتـه   728حجم نمونه هزار و  25/0پاسخي  و ضريب تعديل بي 2برابر با  1اثر طرح
، متناسـب بـا ايـن نـرخ در     15/0تقريباً برابر (شد و با احتساب ريزش احتمالي خانوارهاي نمونه 

بودنـد و از هـر    هـا متأهـل   نمونه. هزار نفر افزايش يافت 2به ) آمارگيري خانوادة مركز آمار ايران
  .خانوار مرد يا زن براي مصاحبه دعوت شدند

ابتـدا تعـداد   بـه ايـن منظـور،    . بوده است PPS(2( اي مرحله اي چند گيري، خوشه شيوة نمونه
را در نظـر گـرفتيم و   ) نفـر  47هـزار و   262ميليـون و   4(گانه شهر تهـران     22متأهالن مناطق 

همچنـين، سـه   . سپس با توجه به جمعيت هر منطقه تعداد نمونة هر منطقه را مشخص كـرديم 
سـال و بـاالتر را نيـز لحـاظ كـرديم تـا نمونـه         55سـال،   54تـا   40سـال،   40گروه سني زيـر  

هـاي   توجـه بـه تفـاوت   ها در هـر منطقـه، بـا     به نمونه يابي براي دست. المقدور معرف باشد حتي
اي معـرف   منظور انتخاب نمونه فرهنگي اجتماعي و اقتصادي موجود بين مناطق شهر تهران و به

هـزار   6كـه در  ) نفر 974هزار و  153ميليون و  8(از تقسيم جمعيت شهر تهران  از اين مناطق،
اولـين حـوزه بـه    . دسـت آمـد   به 48/163079خاب حوزه، فاصلة انت 50اند بر حوزه پراكنده 14و 

شكل تصادفي انتخاب شد؛ سپس با اضافه كـردن فاصـله انتخـاب بـه اولـين حـوزه، حـوزة دوم        
سـپس باتوجـه بـه جمعيـت هـر      . هاي ديگر انتخاب شـدند  انتخاب شد و به همين ترتيب حوزه

هـا در   تعـداد نمونـه   شده در آن منطقه و همچنين جمعيت هر حوزه، هاي انتخاب منطقه و حوزه
شـده در عمـل پـراكنش     هـاي انتخـاب   پراكنـدگي حـوزه  به اين ترتيـب،  . هر حوزه مشخص شد

  .كند اي تأمين مي درخور مالحظه را تا حد شده متغيرهاي مطالعه
 ،گيـري  بـراي نمونـه  . هاي منتخب از هر منطقه از مركز آمار ايران تهيه شـد  هاي حوزه نقشه
آوري  گيـري و در منـازل افـراد، بـه جمـع      هـاي منتخـب نمونـه    حـوزه با مراجعه به  گران پرسش

نامة مقـدماتي و آزمـون مقـدماتي آن تأييـد      نامه نهايي، كه بعد از تهية پرسش هاي پرسش داده
نهايـت   و در شـد پاسخي باال و نامعتبر كنار گذاشـته   هاي با بي نامه پرسش. شده بود، اقدام كردند

براي اعتبارسـنجي  . كار گرفته شد و در تجزيه و  تحليل نهايي به نامه انتخاب پرسش 736هزار و 
و در پايـايي   3اعتبار صوري مبتنـي بـر داوري و قضـاوت متخصصـان و اعتبـار سـازه      متغيرها از 

بيشـتر  آلفاي كرونبـاخ  چنانچه مقدار . نامه از آلفاي كرونباخ استفاده شده است هاي پرسش گويه
در توصـيف   SPSSافـزار   نرم 19از نسخة  ].5[ر پايايي بااليي دارد توان گفت ابزا باشد، مي 7/0از 

در تحليـل   هاي آماري تحليل واريانس، تفاوت ميانگين و همبستگي پيرسـون  ها و از آزمون داده
كنـد كـه زنـان و مـردان متأهـل       هاي اين مقاله اين فرصت را ايجاد مـي  داده. بهره برديم ها داده
همچنـين، امكـان تحليـل    . هاي شهر تهران را ترسيم كنند خانواده، ويژگيعنوان نمايندة يك  به

هـاي هـردو    شـاغل و خـانواده   هاي تـك  وجود آمده و همچنين امكان مقايسة خانواده جنسيتي به
  .شاغل نيز فراهم شده است

                                                        
1. design effect 
2. probability proportional to size 
3. construct validity 
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 تعاريف مفهومي و عملياتي متغيرهاي تحقيق
دهنـده   مسران سـاخته شـده و نشـان   نشاط زناشويي معنايي است كه توسط ه :1نشاط زناشويي

 و اسـت  رضـايت از رابطـه   يـك مـورد خـاص   داشتن يك حس خوب است و رضـايت زناشـويي   
 12نشاط زناشويي بـا  . كنند مي ارزيابي هاي مختلف جنبه خود را ازازدواج  همسران اي كه درجه

كنـد،   يكند، همسر شما چقدر به شما محبت مـ  همسر شما چقدر شما را درك مي: گويه، شامل
رضايت شما از رابطه جنسي با همسرتان به چه ميزان است، از رابطه همسرتان با فرزندان چقدر 

كند، از عملكـرد همسـرتان    رضايت داريد، در خانواده شما همسر چقدر به وظيفه خود عمل مي
به چه ميزان رضايت داريد، ميزان رضايت شما از وفاداري همسرتان چقدر است، ميزان رضـايت  

ما از وضعيت مالي چقدر است، ميزان شادي شما در خانه چقدر است، ميزان رضـايت شـما از   ش
ازدواج با همسرتان به چه ميزان است، ميزان خوشبختي شـما در ازدواج نسـبت بـه دوسـتان و     
همساالن به چه ميزان است، احساس قوي عشق به همسرتان به چه ميزان است، سنجيده شده 

در تحليل عـاملي يـك عامـل از    . است ]28[و الكسلي  ]37[فته از وايت اين مقياس برگر. است
گويه بـا لحـاظ كـردن بـار      12گويه استخراج شد و متغير نشاط زناشويي از تركيب اين  12اين 

  .باشد مي 934/0آلفاي كرونباخ اين متغير . عاملي هر گويه ساخته شد
حـال   تـا بـه  : گيـري شـد   اندازه 3العه زوگويه برگرفته از مط 5با  اين متغير :2گرايش به طالق

كنيد كه ممكن زنـدگي زناشـويي شـما     ايد، به چه ميزان فكر مي چقدر در مورد طالق فكر كرده
ايـد، در   در آينده از هم بپاشد، به چه ميزان در مورد طالق با دوستان نزديك خود صحبت كرده

حـال   ايد، بـه چـه ميـزان تـا بـه      هاي اخير به چه ميزان طالق را به شكل جدي مطرح كرده سال
گويـه اسـتخراج    5در تحليل عاملي يك عامل از اين ]. 38[ايد  سابقه جدايي از همسرتان داشته

گويه با لحاظ كردن بار عاملي هـر گويـه سـاخته     5شد و متغير گرايش به طالق از تركيب اين 
  .باشد مي 902/0آلفاي كرونباخ اين متغير . شد

هـاي   خواسـته : شـامل (گويـه   6از تركيب  5برگرفته از تحقيق كاپلمن :4تضاد كار و خانواده
خوبي به وظايف شغلي خود برسم، براي بيشتر بودن در  شود نتوانم به همسر و فرزندانم باعث مي

هـاي همسـر و فرزنـدانم     ام را رها كنم، به خاطر درخواسـت  خانه مجبورم بعضي از وظايف شغلي
قدري زياد اسـت كـه بـه دشـواري      ار انجام دهم، زمان كار من بهتوانم وظايفم را در محل ك نمي
شود بعضي كارهاي خانه و  هاي خانوادگي بپردازم، فشار محل كار باعث مي توانم به مسئوليت مي

خاطر وظايف شغلي بعضي تفريحات و ديد و بازديدهاي خانوادگي را لغو  خانواده را ترك كنم، به
                                                        

1. marital happiness 
2. tendency to divorce 
3. Xu 
4. work and family conflict  
5. kopelman 
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آلفـاي  ]. 27[لي هر گويه متغير تضاد كار و خـانواده سـاخته شـد    كردن بار عام با لحاظ) كنم مي
  .است 929/0كرونباخ اين متغير 

 20زوجيني را كـه هـر دو بـيش از     ،]28[2بنا به تعريف الكسلي :1هاي هردو شاغل خانواده
هايي  خانواده 3شاغل تكهاي  خانوادهو  ايم كنند، هردو شاغل معرفي كرده ساعت در هفته كار مي

البتـه خـانواده   (قسمتي و در سطح اسـمي اسـت    اين متغير دو. د كه تنها مرد شاغل استهستن
شاغل هست نيز باشد،  زنهايي كه تنها  تواند شامل خانواده شاغل به لحاظ تعريف نظري مي تك

شـاغل   ها حذف شده و خانوادة تـك  اما در اين مقاله، با توجه به هدف، اين تعداد محدود خانواده
  ).هايي است كه مرد شاغل و زن غيرشاغل باشد نوادهمترادف خا
طـور   در خانوادة ما پـول از سـوي زن و مـرد بـه    : شامل(گويه  3از تركيب  :4كرد مالي هزينه

خواهـد خـرج    طور كـه مـي   شود، در خانوادة ما مرد درآمدش را هر مشترك نگهداري و خرج مي
ايـن  . سـاخته شـد  ) كنـد  واهد خـرج مـي  خ طور كه مي كند، در خانوادة ما زن درآمدش را هر مي

در اين بخـش، از جامعـة   . ساخته شد گويه  كردن بار عاملي هر با لحاظاي  متغير در سطح فاصله
آلفـاي  ). اصالً، كم، تا حدودي، زياد، خيلـي زيـاد  (ها پاسخ دهند  آماري خواسته شد به اين گويه

  .است 812/0كرونباخ اين متغير 
منزلت شـغلي در پـنج گـروه مختلـف     ] 16[پور  بندي كاظمي دستهاساس  بر :5منزلت شغلي

، منزلـت شـغلي   )2و  1(سپس اين پنج گروه به سه دستة منزلـت شـغلي بـاال    . بندي شد دسته
دهنـدة   تـر نشـان   بندي شدند كه اعداد بـزرگ  تقسيم) 5و  4(و منزلت شغلي پايين ) 3(متوسط 

  .منزلت شغلي باالتر است
 250ميليـون و   2هزار تومـان تـا    750هزار تومان، از  750زير : ملشا(سطح  5در  :6درآمد

 750ميليون و  3هزار تومان، از  750ميليون و  3هزار تومان تا  250ميليون و  2هزار تومان، از 
سـنجيده  ) هـزار تومـان   250ميليـون و   5هزار تومان و باالتر از  250ميليون و  5هزار تومان تا 

دهنـدة   تـر نشـان   اعداد بزرگمد باال، متوسط و پايين تبديل شد كه سپس به سه سطح درآ. شد
  .درآمد باالتر است
اي  متغير تفـاوت درآمـد در سـطح فاصـله     همسرش،از تفاضل درآمد فرد از  :7تفاوت درآمد

  .ساخته شد

                                                        
1. dual-worker family 
2. locksley  
3. single-worker family 
4. money spending 
5. occupational status 
6. Income 
7. income differences 
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از تفاضل منزلت شغلي فرد از همسرش، متغير تفاوت منزلت شـغلي   :1تفاوت منزلت شغلي
  .اي ساخته شد در سطح فاصله

  هاي تحقيق يافته
  هاي توصيفي يافته

در ايـن  . درصد زن بودنـد 4/51درصد مرد و  6/48آمدة اين پژوهش  دست نمونة به 736از هزار و 
سـال و   54تـا   40درصـد  36، سـال  40درصد از مردان متأهل در دامنة سـني زيـر    3/38نمونه، 

درصـد  34سال،  40درصد از زنان متأهل زير 4/49همچنين . سال و باالتر بودند 55درصد 7/25
تركيـب جنسـي و سـني نمونـه نشـان      . انـد  سال و باالتر بـوده  55درصد 6/16سال و  54تا  40
رصـد از  د5/3به لحاظ وضعيت تحصـيلي،  . آمده معرف جامعة آماري است دست دهد نمونة به مي

درصـد متوسـطه،   2/11درصـد راهنمـايي،   12درصـد تحصـيالت ابتـدايي،    6/7سواد،  اين افراد بي
درصـد  2/4درصـد ليسـانس،   7/21درصـد فـوق ديـپلم،    7/6دانشگاهي و ديپلم،  درصد پيش2/32

بـه لحـاظ شـغلي،    . درصد دكتري تخصصي بودنـد 6/0درصد دكتري عمومي و 2/0ليسانس،  فوق
درصـد از ايـن افـراد    4/51حـدود  . درصد بازنشسته بودنـد 7شاغل و حدود بيش از نيمي از افراد 

درصـد  9/0درصد بيكار، 1/1درصد بازنشسته، 8/6درصد دانشجو، 9/0دار،  درصد خانه8/38شاغل، 
درصـد از  8/38به لحاظ سـطح درآمـد   . درصد ساير موارد بوده است1/0داراي درآمد بدون كار و 

 750درصـد داراي درآمـد زيـر    2/4حـدود  . بگير بودنـد  قط يارانهاين افراد بدون درآمد بودند يا ف
حـدود  . هـزار تومـان داشـتند    2250هـزار تومـان تـا     750درصـد درآمـد از   1/34 هزار تومان و

. داشـتند  هـزار تومـان   750ميليـون و   3هزار تومـان تـا    250ميليون و  2درصد درآمد از 7/14
داشـتند و  هـزار تومـان    250ميليـون و   5تـا   هزار تومـان  750ميليون و  3درصد درآمد از 1/6
نمونـة   736از هزار و . اند را گزارش كرده هزار تومان 250ميليون و  5 درصد درآمد باالتر از 1/2

نفــر  287شــاغل و  هــاي تــك از افــراد خــانواده) درصــد1/65(نفــر  130شــده، هــزار و  بررســي
هاي شغلي  در ديگر گروه) درصد4/18( نفر 319هاي هردو شاغل و  از افراد خانواده) درصد5/16(

هاي  شاغل و خانواده هاي تك هاي نشاط زناشويي را در خانواده توزيع گويه 1جدول . قرار داشتند
  .دهد هردو شاغل نشان مي

  
  
  
  

  
                                                        

1. occupational status differences 
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  شاغل و هردو شاغل هاي تك هاي نشاط زناشويي در خانواده توزيع درصدي گويه. 1جدول 

  ها يهگو                    
      سؤاالت

  هردو شاغل شاغلتك
اصالً

خيلي كم  
  

كم
  

تا حدودي
  

زياد
خيلي زياد  

 جمع  

اصالً
خيلي كم  

  
كم

  
تا حدودي

  
زياد

خيلي زياد  
  جمع  

فراوانيدرصدفراوانيدرصد
متوس  كم  زيادمتوسط  كم

  زياد  ط
ت چقدر شما راهمسر

  286 3/501/16100 2/43/19 3/6 11288/3 5/357/14100 8/34 1/68/6 1/2  كند؟ درك مي
همسرت چقدر به شما

 287 3/522/20100 5/44/16 2/4 11284/2 5/457/16100 3/27 9/32/5 4/1 كند؟ محبت مي
چقدر از رابطة جنسي
با همسرتان رضايت 

  داريد؟
5/1 1/27/2 1/29 5/461/18100 11108/2 8/3 1/32/16 9/472/26100 286  

چقدر از رابطة 
همسرتان به فرزندان 

  رضايت داريد؟
7/0 3/18/2 8/19 56 4/19100 966  1  6/3 5/18/14 6/525/26100 196  

در خانوادة شما چقدر
همسرتان به وظيفة 

 كند؟ خود عمل مي
8/0 4/12/2 1/32 4/481/15100 11171/2 5/3 8/21/21 54 5/16100 285 

چقدر از وفاداري همسر
 287 2/514/32100 2/10 1 1/3 11221/2 2/572/26100 7/12 7/11/1 1/1 خود راضي هستيد؟
چقدر از وضعيت مالي
خانوادة خود راضي 

  هستيد؟
2/4 6 4/9 7/54 7/223  100 11245/2 3/5 8/22/48 8/334/7 100 284 

چقدر از تقسيم كار
خانگي ميان خود و 

همسرتان راضي 
  هستيد؟

7/1 6/27/6 2/29 2/525/7 100 1116 8/2 5/4 8/36/20 1/552/13100 287 

وقتي در خانه هستيد
شادي شما چقدر 

  است؟
7/0 6/33/6 8/28 8/518/8 100 11147/0 5/3 2/57/19 2/557/15100 286  

چقدر از ازدواج با 
همسرتان راضي 

  هستيد؟
3/2 2/25/3 2/22 5/513/18100 11237/1 8/3 2/41/16 5/497/24100 287 

خوشبختي شما در
ازدواج نسبت به 

دوستان و همساالنتان 
  چقدر است؟

1/1 4/45  37  6/399/12100 11187/1 6/5 5/31/22 3/498/17100 286  

عشق و عالقة شما به
  286 7/497/22100 2/43/20 4/1 11197/1 4/439/16100 4/32 6/14/4 3/1همسرتان چقدر است؟

 279 1/509/19100 4/34/20 1/4 11071/2 8/457/14100 30 2/37/4 6/1  ها معدل گويه
5/9 30 5/60   6/9  4/20 70      

  
شـاغل در   هاي تـك  درصد از خانواده5/60بينيم، نشاط زناشويي در  مي 1كه در جدول  چنان

بنـابراين،  . رسد درصد مي70هاي هردو شاغل به  كه اين ميزان در خانواده حالي سطح باالست؛ در
آورد،  زناشويي را فـراهم مـي   گران، كه اشتغال زن موجبات نارضايتي اعتقاد برخي پژوهش رغم به
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هـاي   هـاي هـردو شـاغل بـيش از خـانواده      دهد نشـاط زناشـويي در خـانواده    اين يافته نشان مي
شـاغل و   هاي تك هاي گرايش به طالق در خانواده توزيع درصدي گويه 2جدول . شاغل است تك

هـاي هـردو    دهبينيم، گرايش بـه طـالق در خـانوا    طور كه مي همان. دهد را نشان مي هردو شاغل
  .شاغل است هاي تك شاغل مختصري باالتر از خانواده

  
  شاغل و هردو شاغل هاي تك هاي گرايش به طالق در خانواده توزيع درصدي گويه. 2جدول 

ها گويه             
    
  سؤاالت 

 هردو شاغل شاغلتك

اصالً
خيلي كم  

  
كم

  

تا حدودي
  

زياد
خيلي زياد  

 جمع 

اصالً
خيلي كم  

  

كم
  

تا 
حدودي

  

زياد
خيلي زياد  

  جمع  
درص
فراوانيدرصدفراواني  د

      زيادمتوسط  كم   زياد متوسط كم
حال چقدر  به تا

در مورد طالق 
  ايد؟ فكر كرده

4/76 9/7 3/3 6/7  1/3 7/110011213/773/5 3/4  7/6  5/2 9/3 100 282 
چقدر فكر 

كنيد زندگي  مي
زناشويي شما 

ممكن است در 
آينده از هم 

  بپاشد؟

4/76 9/103/3 8/6  9/0 7/110011252/683/13 2/5  6/10 3/0 4/2 100 286 

چقدر در مورد 
طالق با دوستان
نزديك خود 
ايد؟ صحبت كرده

6/83 9/7 9/3 6/2  2/1 8/010011246/836/6  8/2  1/3  4/1 4/2 100 286 

هاي اخير در سال
چقدر طالق را 
به شكل جدي 

 ايد؟ مطرح كرده
9/83 9/6  4/3 5/3  1  3/110011213/836  2/3  3/4  7/0 5/2 100 282 

حال به چه  به تا
ميزان سابقة 
جدايي از 
همسرتان 

  ايد؟ داشته

2/53 5/271/9 6/7  7/1 9/010011259/5726  6  5/6  1/1 5/2 100 285 

 284 100 8/2 2/1  2/6  3/4 3/110011231/744/11 6/1 6/5 2/126/4 7/74  ها معدل گويه
5/91 6/5 9/2   8/89  2/6  4      

  هاي تحليلي يافته
شاغل و هـردو شـاغل را    هاي تك ميانگين نشاط زناشويي و گرايش به طالق در خانواده 3جدول 

بينـيم، نشـاط زناشـويي و گـرايش بـه طـالق در        طور كه در اين جدول مي همان. دهد نشان مي
بنابراين، اين فرضيه كه ميان نشـاط  . نداردشاغل تفاوت معناداري  هاي هردو شاغل و تك خانواده

شاغل تفـاوت معنـادار    هاي تك هاي هردو شاغل و خانواده زناشويي و گرايش به طالق در خانواده
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هاي هردو شاغل بيش از مـردان   نشاط زناشويي در مردان خانواده. شود وجود دارد، پذيرفته نمي
شـاغل و   هاي تك زناشويي در مردان خانوادهشاغل است و بنابراين فرضية نشاط  هاي تك خانواده

 .شود هم تفاوت معنادار دارد، پذيرفته مي هاي هردو شاغل با مردان خانواده
شـاغل تفـاوت    هـاي تـك   هاي هردو شاغل با زنـان خـانواده   گرايش به طالق در زنان خانواده

شاغل و زنـان   هاي تك بنابراين، اين فرضيه كه گرايش به طالق در زنان خانواده. معناداري ندارد
امـا سـؤالي كـه در اينجـا     . شـود  هم تفاوت معنادار دارد پذيرفته نمـي  هاي هردو شاغل با خانواده

مطرح است، اين است كه چرا برخي تحقيقات، اشتغال زنان را موجب گرايش بـه طـالق مطـرح    
  .دهد رابطة ميان نشاط زناشويي و گرايش به طالق را نشان مي 4جدول . كنند مي

  
شاغل و  هاي تك حسب خانواده آزمون اختالف ميانگين نشاط زناشويي و گرايش به طالق بر. 3جدول 

   هاي هردو شاغل خانواده

 اشتغال  
  زنان مردان كل

Pآزمون آماريميانگينتعداد
آزمون ميانگينتعدادمقدار

  آماري
P 

آزمون  ميانگينتعدادمقدار
  آماري

P 
مقدار

نشاط 
زناشويي

11301713/33 شاغل تك 
t =936/1 - 
df = 167/389 054/0

586 3693/34 
t =201/3 -

df =696 001/0 
544 8809/31 

t =249/1 - 
df = 703/256213/0  7929/32 175 3524/36 1820/34112 287هردو شاغل

گرايش 
به طالق

 -t = 939/0 11301861/2شاغل تك
df = 1415  348/0

586 1177/2 t =407/1
df = 696 160/0 

544 2598/2 t =695/1 - 
df = 557/256091/0   9317/2 175  6268/1 112 4224/2 287هردو شاغل

    
هاي  شاغل و خانواده هاي تك آزمون همبستگي نشاط زناشويي و گرايش به طالق در خانواده. 4جدول

  هردو شاغل

  
  زنان  نمردا كل
همبستگي
 پيرسون

P
 مقدار

همبستگي 
  پيرسون

P 
 مقدار

همبستگي 
  پيرسون

P 
 مقدار

نشاط 
  زناشويي

گرايش به 
  طالق

000/0  -000/0607/0  -635/0 000/0  -611/0 شاغل تك
هردو
 000/0  -760/0 000/0  -531/0 000/0  -710/0 شاغل

هـاي هـردو    بينيم، ميان نشاط زناشويي و گرايش بـه طـالق در خـانواده    مي 4كه در جدول  چنان
شـاغل   هـاي تـك   در مـردان خـانواده   متغيـر همبستگي اين دو . شاغل همبستگي بيشتري وجود دارد

هـاي   همچنين، همبستگي اين دو مؤلفه در زنان خانواده. هاي هردو شاغل است بيش از مردان خانواده
تـوان چنـين توجيـه كـرد كـه       اين يافته را مـي . شاغل است هاي تك بيش از زنان خانواده هردو شاغل

تواند مانعي براي گسستن زندگي زناشـويي از سـوي مـردان و     اشتغال زنان و استقالل مالي ايشان مي
هـايي كـه زن    ميان خـانواده   اگر اين مقايسه. ابزاري براي گسستن زندگي زناشويي از سوي زنان باشد

بينـيم ميـان اشـتغال زنـان و      گـاه مـي   هايي كه زن شاغل نيست انجام شود، آن اغل است با خانوادهش
ايـن  ). مقـدار  t= ،127/250df= ،021/0 =p -  314/2( گرايش به طالق رابطـة معنـاداري وجـود دارد   
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ي زنـدگي زناشـويي   ختگيگسـ  ازهـم كنندة اين ادعاست كه اشـتغال زنـان ذاتـاً موجبـات      يافته تقويت
  .كند نيست، اما براي زنان توانايي گسست زندگي زناشويي ناخوشايند را هموار مي

تـأثير خـود قـرار     ها را از ابعاد ديگر نيـز تحـت   تواند زندگي زناشويي آن اما زندگي شغلي افراد مي
كرد مالي يا تضاد ميان كار شغلي و كار خـانوادگي اشـاره    توان به شيوة هزينه دهد كه از آن جمله مي

كرد مـالي و تضـاد ميـان كـار و خـانواده بـا نشـاط زناشـويي          مطالعة پيشين ما نشان داد هزينه. كرد
و كـرد مـالي    همبستگي نشاط زناشويي و گرايش به طالق را با هزينه 5جدول ]. 17[همبستگي دارد 

در  .دهـد  نشـان مـي  هـاي هـردو شـاغل     شاغل و خانواده هاي تك تضاد كار و خانواده در ميان خانواده
كرد مالي بـا نشـاط زناشـويي همبسـتگي مسـتقيم و بـا گـرايش بـه طـالق           بينيم هزينه ، مي5جدول

هــاي  هـاي هــردو شــاغل بـيش از خــانواده   همبسـتگي معكــوس دارد و ايـن همبســتگي در خــانواده  
هـاي هـردو شـاغل از     زنان خـانواده . شاغل است و در زنان و مردان هر دو تيپ خانواده وجود دارد تك

هـاي هـردو شـاغل در     زنان و مـردان خـانواده  . كرد مالي اشتراكي نشاط زناشويي بيشتري دارند هزينه
  .كرد مالي گرايش بيشتري به طالق دارند هاي فردگرايانه در هزينه صورت وجود كنش

چه تنش ميان محـيط كـار و    شاغل هر هاي تك بينيم در مردان خانواده مي 5همچنين، در جدول 
هـاي هـردو شـاغل     شود و اين همبستگي در خـانواده  ابد، گرايش به طالق بيشتر ميخانواده افزايش ي

توان نتيجه گرفت تضاد ميان كـار و خـانواده پايـداري زنـدگي      مي. دهد معناداري خود را از دست مي
كـرد   وضـعيت هزينـه   6جـدول  . دهد تأثير منفي خود قرار مي شاغل را تحت هاي تك زناشويي خانواده

  .دهد هاي هردو شاغل را نشان مي شاغل و خانواده هاي تك كار و خانواده در خانواده مالي و تضاد
  
كرد مالي و تضاد كار و خانواده در  آزمون همبستگي نشاط زناشويي و گرايش به طالق با هزينه. 5جدول

 هاي هردو شاغل  شاغل و خانواده هاي تك خانواده

  
  زنان  مردان كل
همبستگي
 پيرسون

P
 مقدار

همبستگي 
  پيرسون

P 
 مقدار

همبستگي 
  پيرسون

P 
 مقدار

كرد مالي هزينه

نشاط 
  زناشويي

000/0  000/0261/0  000/0296/0 259/0شاغلتك
هردو
000/0  018/0477/0  000/0223/0  397/0 شاغل

گرايش به 
  طالق

000/0  - 000/0205/0  - 000/0283/0 -240/0شاغلتك
هردو
000/0  - 000/0443/0  - 000/0483/0  - 450/0 شاغل

تضاد كار و 
  خانواده

نشاط 
  زناشويي

444/0  - 479/0033/0  271/0029/0 033/0شاغلتك
هردو
750/0  460/0024/0  229/0071/0  071/0 شاغل

گرايش به 
  طالق

768/0  000/0013/0  000/0161/0 106/0شاغلتك
هردو
988/0  - 931/0001/0  731/0008/0  - 020/0 شاغل
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شاغل  هاي تك حسب خانواده كرد مالي و تضاد كار و خانواده بر آزمون اختالف ميانگين هزينه. 6جدول 
 هاي هردو شاغل  و خانواده

  
  زنان مردان كل

آزمونميانگينتعداد
 آماري

P
آزمونميانگينتعدادمقدار

 آماري
P 

آزمون ميانگينتعدادمقدار
مقدار P  آماري

كرد  ههزين
  مالي

-t=443/5 11305357/5 شاغل تك
df = 
198/334 

000/0
586 4620/5 t=493/4-

df 
=330/127 

000/0 
544 6152/5 t =285/3 - 

df = 528/207001/0  2028/6 175 3541/6 112 2619/6 287هردو شاغل 

تضاد كار و
  خانواده

 t=440/5 11303863/6 شاغل تك
df = 
836/403 

000/0 
586 7587/6 t =904/1 

df =696  057/0 
544 9852/5 t =887/5 

df =359/174000/0  8851/3 175 5071/5 112 5180/4 287هردو شاغل 
  

هاي هردو شاغل هـم در   در خانوادهكرد مالي اشتراكي  بينيم، هزينه مي 6كه در جدول  چنان
كـرد   شاغل است و رفتارهاي فردگرايانـه در هزينـه   هاي تك زنان و هم در مردان بيش از خانواده

شـاغل بيشـتر ديـده     هـاي تـك   مالي كه با نشاط زناشويي همبستگي معكـوس دارد در خـانواده  
هـاي هـردو شـاغل بـا      كـرد مـالي در خـانواده    بنابراين، اين فرضـيه كـه تفـاوت هزينـه    . شود مي

دهد اشـتغال زنـان رفتارهـاي     اين يافته نشان مي. شود شاغل است، پذيرفته مي هاي تك خانواده
دهد و زنـان از منـابع مـالي خـود بـراي       فردگرايانه مالي در زندگي زناشويي زنان را افزايش نمي

هـاي   در خـانواده  همچنين، تضاد ميان كـار و خـانواده  . كنند انسجام بيشتر با همسر استفاده مي
هـاي   بنابراين فرضية تفاوت معنـادار تضـاد كـار و خـانواده در خـانواده     . هردو شاغل كمتر است

هـاي هـردو    رسـد در خـانواده   به نظر مـي . شود هاي هردو شاغل پذيرفته مي شاغل و خانواده تك
 شـود درك متقابـل افـزايش    شاغل به واسطة فضاي احساسي و فيزيكي مشتركي كه ايجـاد مـي  

حال سؤال اينجاست كـه آيـا   . گيرد ها پايداري خانواده را كمتر نشانه مي گونه تنش يابد و اين مي
يابـد   با افزايش درآمد و منزلت شغلي زنان نشاط زناشويي كاهش و گرايش به طالق افزايش مي

حسب درآمد در  آزمون تحليل واريانس نشاط زناشويي و گرايش به طالق را بر 7يا خير؟ جدول 
بينـيم نشـاط    مـي  7در جـدول  . دهد هاي هردو شاغل نشان مي شاغل و خانواده هاي تك خانواده

شاغل بـا درآمـد متوسـط بـيش از افـراد بـا درآمـد پـايين          هاي تك زناشويي در افراد در خانواده
)000/0 = P  ــدار و ــت  )=MD 93315/2مقــ ــدار و  P = 014/0 (و باالســ . )=MD 9845/1مقــ

 P = 004/0 (شاغل با درآمـد بـاال كمتـر از درآمـد متوسـط       همچنين، نشاط زناشويي مردان تك
 ازشـاغل بـيش    هـاي تـك   بنابراين، نشاط زناشويي در خانواده. است) =MD -03415/2مقدار و 
هـاي   همچنين، نشاط زناشويي مـردان در خـانواده  . هاي هردو شاغل متأثر از درآمد است خانواده

هـاي   بينـيم نشـاط زناشـويي زنـان خـانواده      درضمن، مـي . يشتر متأثر از درآمد استشاغل ب تك
). =MD -85764/2مقـدار و   P = 023/0 (شاغل با درآمد پايين كمتر از درآمد متوسط است  تك

خالف ادعـاي برخـي، افـزايش درآمـد زنـان موجـب گسسـت روابـط          دهد بر اين يافته نشان مي
اسـت و ايـن تـأثير     درآمدشانرعكس، نشاط زناشويي مردان متأثر از شود و اتفاقاً ب زناشويي نمي
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تـأثير درآمـد در   . يابد منفي نيز است، زيرا با افزايش درآمد، نشاط زناشويي در ايشان كاهش مي
توان چنين نتيجـه گرفـت كـه افـزايش      از اين يافته مي. هاي هردو شاغل معنادار نيست خانواده

كنـد و تـأثير منفـي درآمـد بـر زنـدگي        اشـويي را ايجـاد نمـي   درآمد زنان گسست در زندگي زن
  .بخشد زناشويي مردان را نيز تعديل مي

، آزمون تحليل واريانس نشاط زناشـويي و گـرايش بـه طـالق برحسـب منزلـت       8در جدول 
شـاغل ديـده    بينيم، نتايج مشابه بـا درآمـد در مـردان تـك     كه مي چنان. شغلي آورده شده است

شـاغل بـا منزلـت شـغلي بـاال كمتـر از منزلـت شـغلي          هاي تك شويي خانوادهنشاط زنا. شود مي
شـاغل در   نشـاط زناشـويي مـردان تـك     .اسـت ) =MD -68354/1مقدار و  P = 032/0(متوسط 

شـاغل بـا منزلـت شـغلي بـاال كمتـر از        مردان تك. ترين ميانگين را دارد منزلت شغلي باال پايين
نتـايجي كـه نشـان دهـد     . اسـت ) =MD -66100/1 مقـدار و  P = 34/0(منزلت شغلي متوسـط  

  .خورد افزايش منزلت شغلي در زنان با گسست زندگي زناشويي همراه است به چشم نمي
  

هاي  آزمون تحليل واريانس نشاط زناشويي و گرايش به طالق برحسب درآمد در خانواده. 7جدول 
 هاي هردو شاغل شاغل و خانواده تك

درآمد اشتغال  
  انزن  مردان  كل

 Fميانگينتعداد
P

 F  P ميانگينتعدادمقدار
 F  P ميانگينتعدادمقدار

مقدار

نشاط 
زناشويي

شاغل تك
5548520/31 پايين

488/25000/0
28 4699/34

111/5006/0
5267127/31

354/4013/0 5703/36 4687852/344527220/3416متوسط
6086/38  1058006/321036878/322 باال

هردو 
  شاغل

2344/31 23 پايين
633/1 197/0

2 5561/38
450/0639/0

21 5371/30
805/0449/0 5470/361471225/33 2394407/3492متوسط

6375/32  1130/357 4199/3418 25 باال

گرايش 
به 
 طالق

شاغل تك
 5542576/2 پايين

343/2096/0
28 3245/1

815/2061/0
5263072/2 

947/1144/0  4571/0 16 4689749/14520286/2متوسط
 2005/4  2 1058040/21037769/2 باال

هردو 
  شاغل

0111/4 23 پايين
831/1162/0

2 2330/4
904/0408/0

21 9900/3 
931/0396/0  1477189/2 6657/1 2393135/292متوسط

 2247/4  1379/17 0022/218 25 باال
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آزمون تحليل واريانس نشاط زناشويي و گرايش به طالق برحسب منزلت شغلي در . 8جدول 
 هاي هردو شاغل شاغل و خانواده هاي تك خانواده

منزلت اشتغال  
شغلي

  زنان  مردان كل
 Fميانگينتعداد

P
 F  P ميانگينتعداد مقدار

 F  P ميانگينتعداد مقدار
 مقدار

نشاط 
 زناشويي

شاغل تك
4655/33 19 پايين

432/3033/0
19 4655/33

350/3036/0
   

   4726919/344756691/34متوسط    
   0081/32 0081/3392 92 باال

هردو 
  شاغل

9555/23 2 پايين
668/1190/0

  
022/1314/0

2  9555/23
286/1279/0 1496883/32  2341504/34متوسط

0880/34 23  6974/34 50 باال

گرايش به 
  طالق

شاغل تك
 2306/2 19 پايين

103/2123/0
19 2306/2 

078/2126/0
   

   4729812/14759854/1متوسط    
   7774/2 7774/292 92 باال

هردو 
  شاغل

 3600/3 2 پايين
092/0912/0

  
013/0910/0

2  3600/3 
018/0982/0  1499228/2  2344590/2متوسط

 0795/3 23   2625/2 50 باال
   

آزمون همبستگي نشاط زناشويي و گرايش به طالق با تفاوت درآمد و تفاوت منزلت شغلي در . 9جدول
 هاي هردو شاغل  شاغل و خانواده هاي تك خانواده

  
  زنان  مردان كل
همبستگي
 پيرسون

P
 مقدار

همبستگي 
  پيرسون

P 
 مقدار

همبستگي 
  پيرسون

P 
 مقدار

  تفاوت درآمد

نشاط 
  زناشويي

291/0  006/0046/0  - 000/0114/0 163/0شاغلتك
هردو
770/0  724/0022/0  014/0034/0  146/0 شاغل

گرايش به 
  طالق

136/0  -398/0064/0  504/0035/0 -020/0شاغلتك
هردو
304/0  669/0079/0  - 275/0041/0  -065/0 شاغل

تفاوت منزلت 
  شغلي

نشاط 
  زناشويي

          شاغلتك
هردو
758/0  - 497/0024/0  -991/0068/0  - 001/0 شاغل

گرايش به 
  طالق

          شاغلتك
هردو
236/0  511/0090/0  367/0066/0  055/0 شاغل
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، همبستگي نشاط زناشويي و گرايش به طالق با تفاوت درآمد و تفـاوت منزلـت   9در جدول 
شـاغل بـيش از    هـاي تـك   دهد خانواده نشان مي 9اطالعات جدول . شغلي نشان داده شده است

  .هاي هردو شاغل متأثر از منزلت شغلي هستند و اين تأثير در مردان بيش از زنان است خانواده
چه تفاوت درآمـد بيشـتر    شاغل هر هاي تك بينيم، در مردان خانواده مي 9كه در جدول  چنان

هاي پيشين، كه درآمـد و منزلـت شـغلي بـر      ابراين، يافتهبن. تر است باشد، نشاط زناشويي پايين
دهـد،   تأثير قـرار نمـي   زندگي زناشويي مردان تأثير منفي دارد ولي زندگي زناشويي زنان را تحت

  .شود تأييد مي دوباره

  گيري بحث و نتيجه
آيـا اشـتغال زنـان متأهـل     گويي به اين سـؤال اساسـي بـوديم كـه      در اين تحقيق، در پي پاسخ

نامه  آورد؟ بر اين اساس، پيمايشي با ابزار پرسش بات ناپايداري زندگي زناشويي را فراهم ميموج
نمونـه   736اي هـزار و   اي چندمرحلـه  گيـري خوشـه   در شهر تهران انجام شد و به شـيوة نمونـه  

ها افراد متأهل شهر تهران بودند و از هر خانواده مـرد   نمونه. انتخاب و تجزيه و تحليل نهايي شد
هـاي   وجـود آمـد كـه بـا مقايسـة خـانواده       بنابراين، اين امكان به. يا زن به مصاحبه دعوت شدند

هاي هردو شاغل بتوانيم تأثير اشتغال بر پايداري زنـدگي زناشـويي را بـا دو     شاغل و خانواده تك
هـاي خـود را بـه     همچنين، بتوانيم يافتـه . مؤلفة نشاط زناشويي و گرايش به طالق بررسي كنيم

هاي جنسيتي را نيز اسـتخراج كنـيم كـه مجمـوع      هاي شهر تهران تعميم دهيم و تفاوت نوادهخا
نشـاط  ها نشان داد تفاوت معناداري ميان  يافته. خورد ها در كمتر تحقيقي به چشم مي اين يافته

. شـاغل وجـود نـدارد    هاي تك هاي هردو شاغل با خانواده زناشويي و گرايش به طالق در خانواده
، )1385(، صادق مقدم و همكـاران  )1980(، الكسلي )1983(با نتايج تحقيقات وايت فته، اين يا

ها نيز تفـاوتي ميـان نشـاط زناشـويي و گـرايش بـه        آن. همسو بود) 1389(خسروي و همكاران 
همچنـين بـا تئـوري كاركردگرايـان، پارسـونز،      . انـد  طالق در اين دو تيپ خانواده گزارش نكرده

ها  مغاير بود، زيرا آن) 1391(اي فرد و همكاران  و دوكانه) 1981(قيقات بكر شلسكي و نتايج تح
. هاي هردو شـاغل اسـت   شاغل بيش از خانواده هاي تك اند رضايت زناشويي در خانواده نشان داده

هـاي   هاي هردو شاغل بيش از مردان خـانواده  همچنين، ديديم نشاط زناشويي در مردان خانواده
نيـز ديـديم كـه مغـاير بـا      ) 1393(يافته را در تحقيق ميرزايي و همكـاران   اين. شاغل است تك

  .گزارش كرده بودند) 1389(اي بود كه خسروي و همكاران  نتيجه
همبستگي باالي نشاط زناشويي و گرايش به طالق در زنان شاغل نيز ايـن يافتـه را تقويـت    

شود و چيزي كه موجـب   طالق نمياشتغال زنان ذاتاً موجب گرايش بيشتر ايشان به كند كه  مي
دار باشد استفاده از منابع مالي و  شود گرايش به طالق در ميان زنان شاغل بيش از زنان خانه مي

كـه ديـديم، ميـان     چنـان . قدرت حاصل از آن در جهت گسست زندگي متالطم زناشـويي اسـت  
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. تري وجـود دارد هاي هردو شاغل همبسـتگي بيشـ   نشاط زناشويي و گرايش به طالق در خانواده
هـاي هـردو    شـاغل بـيش از مـردان خـانواده     هاي تك همبستگي اين دو مؤلفه در مردان خانواده

هاي هردو شـاغل بـيش از زنـان     همچنين، همبستگي اين دو مؤلفه در زنان خانواده. شاغل است
تقالل توان چنين توجيه كرد كه اشتغال زنـان و اسـ   اين يافته را مي. شاغل است هاي تك خانواده

تواند مـانعي بـراي گسسـتن زنـدگي زناشـويي از سـوي مـردان و ابـزاري بـراي           مالي ايشان مي
بنابراين، گرايش زنان شـاغل بـه طـالق    . گسستن زندگي زناشويي ناخوشايند از سوي زنان باشد

شـاغل اسـت كـه رضـايت ايشـان از زنـدگي زناشـويي         هاي تك در صورتي بيش از زنان خانواده
اين يافته با تئوري مبادله، تئوري فرصت اقتصـادي و همچنـين نتـايج تحقيقـات     . تر باشد پايين

، راگلـز  )1994(، مونتـالتو  )2010(تـيمچن  ، )2002(، شون و همكـاران  )2000(ساير و بيانچي 
  .همسو بود) 1384(و اسفنديار ) 1393(خضري و سياهپوش ، )1997(

ستقيم و با گرايش به طالق همبستگي كرد مالي با نشاط زناشويي همبستگي م ديديم هزينه
هـاي   معكوس دارد و در زنان و مردان هر دو خانواده وجـود دارد و ايـن همبسـتگي در خـانواده    

كـرد   هـاي هـردو شـاغل از هزينـه     زنان خانواده. شاغل است هاي تك هردو شاغل بيش از خانواده
هاي هردو شـاغل در صـورت    هزنان و مردان خانواد. مالي اشتراكي نشاط زناشويي بيشتري دارند

كـرد مـالي    هزينـه . كرد، گرايش به طـالق بيشـتري دارنـد    هاي فردگرايانه در هزينه وجود كنش
هـاي   هـاي هـردو شـاغل، هـم در زنـان و هـم در مـردان، بـيش از خـانواده          اشتراكي در خانواده

مبسـتگي  كـرد مـالي كـه بـا نشـاط زناشـويي ه       شاغل است و رفتارهاي فردگرايانه در هزينه تك
ايـن يافتـه در تحقيـق رازيـورويچ     . شـود  شاغل بيشتر ديده مي هاي تك معكوس دارد در خانواده

گرايانـه ميـان    بنابراين، اشـتغال زنـان زمينـة رفتارهـاي جمـع     . نيز نشان داده شده بود) 2002(
  .دهد همسران را افزايش مي

افزايش گرايش به طالق همـراه  شاغل تضاد ميان محيط كار و خانواده با  هاي تك در خانواده
شاغل را  هاي تك بنابراين، تضاد ميان كار و خانواده بيشتر پايداري زندگي زناشويي خانواده. است
هاي هردو شاغل به واسطة فضاي  رسد در خانواده دهد و به نظر مي تأثير منفي خود قرار مي تحت

ا پايداري خانواده را كمتـر نشـانه   ه گونه تنش شود اين احساسي و فيزيكي مشتركي كه ايجاد مي
هاي هردو شاغل كمتر است و اين يافته با تحقيـق   تضاد ميان كار و خانواده در خانواده. گيرد مي

هاي هردو شـاغل را   متفاوت است كه تضاد ميان كار و خانواده در خانواده) 1385(رستگار خالد 
تواند وجود داشته باشد  ر دو تيپ خانواده ميالبته، تضاد ميان كار و خانواده در ه. گزارش كرده بود

اي ميان اين دو نوع خانواده انجام نـداده آن را گـزارش    و تحقيق رستگار خالد از آنجا كه مقايسه
  .هاي هردو شاغل كمتر است كرده است و ما با مقايسه نشان داديم اين تضادها در خانواده

هـاي   شاغل بيش از خانواده هاي تك وادههمچنين، در اين تحقيق ديديم زندگي زناشويي خان
هردو شاغل متأثر از درآمد و منزلت شغلي است و اين عوامل بيشتر در مـردان اثرگذارنـد تـا در    
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بـر   كه ديـديم، راجـرز و دي   افزايش درآمد در زنان با گرايش به طالق ارتباط ندارد و چنان. زنان
توان نتيجه گرفت كه اشتغال زنان و كسب  ن، ميبنابراي. اند نيز به اين يافته اشاره كرده) 2001(

موقعيت اقتصادي اجتماعي باالتر زنان اثر سوئي بر زندگي زناشويي نداشته و بـالعكس تـأثيرات   
  .بخشد منفي اشتغال بر زندگي زناشويي مردان را تعديل مي

نـان پايـداري   اشـتغال ز  دهدهايي كه نشان  توان نتيجه گرفت در اين تحقيق يافته كلي، مي طور به
كنـد كـه    كند مشاهده نشد، اما اشـتغال زنـان منـابعي را برايشـان فـراهم مـي       خانواده را تضعيف مي

ارتقاي اقتصـادي اجتمـاعي زنـان    . توانند از آن در انحالل زندگي زناشويي ناخوشايند استفاده كنند مي
اشـتغال  . كننـد  ده استفاده مـي خانوا قوامبا پايداري خانواده در تضاد نيست و زنان از اشتغال در جهت 

شود، بلكه در برخي ابعاد فضـاي مشـتركي را ايجـاد     تنها موجب گسست زندگي زناشويي نمي زنان نه
هـاي ايـن تحقيـق     يافتـه . شود گرايانه ميان همسران تقويت مي كند كه در آن فضا رفتارهاي جمع مي

در حوزة اشـتغال و روابـط   . جديد استو اقتصاد خانة  اقتصاديهاي مبادله، فرصت  تأييدكنندة تئوري
همسـري   دهد، بهتر است به همسان تأثير خود قرار مي ويژه مردان را تحت ميان همسران، از آنجا كه به

توجه شود و با توجه به اينكه نشـاط زناشـويي و گـرايش بـه طـالق متـأثر از شـرايط شـغلي اسـت،          
همچنـين،  . كننـده باشـد   داري خانواده كمـك تواند در پاي هاي مناسب اشتغال مي كارگيري سياست به

هاي مختلف شغلي و درآمدي، رابطة ميـان   تر نشاط زناشويي و گرايش به طالق در گروه بررسي عميق
  .شود شاغل و هردو شاغل پيشنهاد مي هاي تك تقسيم كار خانگي و نشاط زناشويي در خانواده
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