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ماعی به اشتغال زنان در ایرانرویکرد اجت  

  

نیعقوب فروت


شجاعی قلعه نیمینا  ،


  

  

 )20/03/99تاریخ پذیرش ،15/01/98(تاریخ دریافت 

  

  چکیده

هاي  ترین ویژگی روند فزاینده میزان اشتغال زنان و مشارکت آنان در بازار کار یکی از مهم

هاي  ترین جلوه ی از مهمعنوان یک که از آن به طوري گردد به جوامع معاصر محسوب می

شود. بررسی و تبیین تاریخی روند شتابان اشتغال  یاد می "هاي جنسیتی انقالب در نقش"

افزایش نگرش مثبت نسبت ترین عوامل مؤثر آن،  دهد که یکی از مهم زنان در جهان نشان می

ترین  از مهمدر این تحقیق برخی به اشتغال زنان در خارج از خانه بوده است. بر همین اساس، 

هاي مرتبط با نحوه نگرش به اشتغال زنان مورد مطالعه و بررسی قرار  کننده الگوها و تعیین

نفر مردان و  5200گرفته است. جمعیت نمونه آماري این پژوهش پیمایشی را مجموعاً تعداد 

 هاي منتخب ایران تشکیل ساله و باالتر ساکن در نقاط شهري و روستایی شهرستان 15زنان 

هاي تحقیق حاضر نشان داده است که اگرچه جایگاه  وتحلیل طورکلی، تجزیه دهند. به می

بندي موضوعات مرتبط با زنان در رتبه سوم یعنی پس از تحصیالت و  اشتغال زنان در اولویت

گیرد، ولیکن اکثریت جمعیت نمونه تحقیق داراي نگرش مثبت نسبت به  ازدواج قرار می

باشند.  چهارم افراد مخالف اشتغال زنان می که تنها حدود یک طوري هاشتغال زنان هستند ب

کننده شامل متغیرها و  حال، این الگوي کلی تحت تأثیر دو دسته متغیرهاي تعیین درعین

کننده جمعیت شناختی (مانند سن، جنس، وضعیت تأهل، محل سکونت و سطح  تعیین

  داري است. دینهاي دین و  تحصیالت) و متغیرهاي مرتبط با مؤلفه
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 .هاي جنسیتی رویکرد اجتماعی، نقش ،داري دین، اشتغال زنان، ایران مفاهیم اصلی:

  

  مقدمه 

عنوان یکی از  روند فزاینده میزان اشتغال زنان و مشارکت آنان در بازار کار و فعالیت اقتصادي به

عاصر کینگزلی گردد. به عقیده جمعیت شناس م هاي جوامع معاصر محسوب می ترین ویژگی مهم

را  2هاي جنسیتی تري بنام انقالب در نقش مهم مراتب ، جامعه معاصر یک انقالب اجتماعی به1دیویس

توان در تحوالت پدید آمده در میزان اشتغال  توجهی از آن را می تجربه کرده است که بخش قابل

ویژه در ممالک پیشرفته  زنان و مشارکت روزافزون آنان در بازار کار مشاهده کرد. به عقیده وي، به

هاي خانواده به  شان براي تأمین هزینهپرسیدند که همسران صنعتی معموالً مرسوم بود که از زنان می

اي چنین سؤالی از شوهران نیز پرسیده  طور فزاینده که، امروزه به کاري اشتغال دارند. درحالی چه

هاي  کرد که چنین تغییراتی در نقش حال، باید به این واقعیت مهم نیز اشاره شود. درعین می

از  3شدن کننده اشتغال زنان) در دوره معاصر، که  جهانی خیره جنسیتی (همچون روندهاي

شود منحصر به ممالک پیشرفته صنعتی نبوده بلکه  هاي برجسته آن شناخته می ویژگی

قعیت را همچنین این واگردد.  اي در کشورهاي جهان سوم نیز کمابیش مشاهده می طورفزاینده به

، که توسط جمعیت شناس معاصر دیوید 4توان با استفاده از پدیده انقالب انتظارات فزاینده می

گیري از قدرت جهانگیر انواع  ) مصطلح گردید، نیز تبیین نمود: بدین معنا که با بهره1380(5هیر

گیر خود تفاوت چشم ، امروزه بسیاري از ممالک جهان سوم بهگوناگون وسایل و تجهیزات ارتباطات

همین جهت همواره در تالش هستند تا این اند و به یافته پی برده با سطح پیشرفت در ممالک توسعه

هاي و شرایط یک سطح زندگی پیشرفته و  تفاوت را کاهش داده و هر چه بیشتر خود را با ویژگی

  تر کنند.  مدرن نزدیک

ویژه در منطقه خاورمیانه ازجمله  اي جهان بههمه، میزان اشتغال زنان در برخی کشوره این با

جا این است که چرا علیرغم جامعه ما کماکان بسیار اندك است. بنابراین، پرسش اساسی در این

هاي جدید ارتباطات و  هاي مناسب اشتغال زنان (مانند گسترش تکنولوژي ایجاد و گسترش زمینه

ویژه کشور ما همچنان شاهد سطح  جوامع به شدن، افزایش تحصیالت و کاهش باروري)، این جهانی

پایین اشتغال زنان هستند؟ بررسی و تبیین تاریخی روند شتابان اشتغال زنان از نیمه دوم قرن 

 
1. Kingsley Davis (1984) 
2 .Revolution in gender roles 
3 .Globalization 
4.The revolution of rising expectations 
5 .David M. Heer 
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افزایش نگرش ترین عوامل مؤثر آن،  دهد که یکی دیگر از مهم بیستم به بعد در جهان نشان می

ست. بر همین اساس، پرسش کلیدي تحقیق مثبت نسبت به اشتغال زنان در خارج از خانه بوده ا

حاضر نیز معطوف به همین موضوع مهم است: نگرش ایرانیان نسبت به اشتغال زنان چگونه است؟ 

دیگر، آیا وضعیت اشتغال زنان در جامعه ما را باید تابعی از نحوه نگرش ایرانیان به اشتغال  عبارتی به

باشند:  سؤاالت مهم دیگري نیز مدنظر میزنان دانست؟ درچارچوب این پرسش اصلی تحقیق، 

طور مشخص، نحوه  کننده نحوه نگرش نسبت به اشتغال زنان کدامند؟ به ترین عناصر تعیین مهم

هاي جمعیت شناختی مانند جنس، سطح  کننده نگرش به اشتغال زنان تا چه حد تابعی از تعیین

حد درزمینه نحوه نگرش به تحصیالت و محل سکونت شهري روستایی است؟ شکاف نسلی تا چه 

ویژه در منطقه  اشتغال زنان مهم و برجسته است؟  با توجه به اهمیت فراوان نقش و جایگاه دین به

هاي مرتبط با دین  خاورمیانه ازجمله جامعه ما، آیا نحوه نگرش نسبت به اشتغال زنان تابعی از مؤلفه

  داري است؟  و دین

  

  پیشینه و ادبیات تحقیق

طور عام و نگرش به  هاي جنسیتی به نگرش  درزمینه اي و فزاینده مالحظه قابلهاي  پژوهش

  گرفته است. در بررسی پیشینه  طور خاص در ایران و سایر نقاط جهان انجام اشتغال زنان به

هاي مرتبط، چگونگی نگرش جنسیتی به نقش زنان در خانواده و جامعه و تقسیم کار پژوهش

هاي تغییر ها و الگويگیري این نگرشآن و یا به عبارتی بسترهاي شکل هايکنندهجنسیتی، تعیین

طور هاي اخیر مورد توجه قرار گرفت. با توجه به مساله اصلی این پژوهش، بهها در سالآن

شوند تاکید هاي جنسیتی که به نوعی با کار زنان در بیرون از منزل مرتبط میاختصاصی، بر نگرش

با هدف بررسی جامع موضوع، ابتدا مطالعات مرتبط در داخل ایران و تاریخچه شد. به این منظور و 

ترین و جدیدترین مطالعات در ترین تا جدیدترین و سپس برخی از مرتبطاین مطالعات از قدیمی

سایر کشورهاي جهان به خصوص کشورهاي اسالمی منطقه مورد توجه ویژه قرارگرفتند.که در این 

  شود. هاي برخی از این تحقیقات پرداخته می یج و یافتهترین نتا بخش به مهم

نشان داد که » نگرش اجتماعی در ایران«) تحت عنوان1356نتایج تحقیق اسدي و همکاران (

ویژه مردان داراي  گویان بهشود و اکثریت پاسخ ترین ویژگی زنان تلقی می عنوان مهم دار بودن به خانه

 252) در 1375نتایج تحقیق بامداد (ارج خانه بودند. نگرش منفی نسبت به کار زنان در خ

هاي  شهرستان کشور نشان داد که بهبود وضعیت اقتصادي و اجتماعی در جامعه باعث تغییر در نقش

) 1379هاي پژوهش فروتن ( یافتهشود.  جنسیتی سنتی و افزایش اشتغال زنان در کار خارج خانه می

هاي جنسیتی ازجمله مخالفت با کار و اشتغال زنان در  نگرش سنتی نسبت به نقشنشان داد که 
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 مطابق. هاي ایرانی بازنمایی شده است المثل عامه و ضرب گیري در فرهنگطور چشم بهخارج از خانه 

ادراك هاي جنسیتی زنان در شهرستان سنندج تحت تأثیر )، نگرش1384هاي تحقیق صادقی ( یافته

) 1385تحقیق سراج زاده و جواهري ( باورهاي مردانه است.شان از فرهنگ مردساالري و و تصورات

دانشگاه سراسر کشور نشان داد که گرچه  21هاي جنسیتی دانشجویان در  در خصوص نگرش

هاي جنسیتی  گرا در تقسیم نقش هاي جدید برابري ویژه دختران غالباً داراي نگرش دانشجویان به

ویژه در بین دانشجویان پسر  هاي سنتی به نگرش ها هنوز همه در برخی از زمینه هستند، بااین

یافتگی  شود که تحت تأثیر متغیرهایی مانند پایگاه اقتصادي اجتماعی، سطح توسعه مشاهده می

عبدي و گودرزي داري است. نتایج تحقیق  محل سکونت، مداراي فکري و گرایش سیاسی و دین

هاي ایرانیان؛ موج  ها و نگرش ارزش "ا عنوان ب 1382هایپیمایش ملی سال  ) با استناد به داده1388(

نشان داد که حدود دوسوم مردان با اشتغال همسرشان در خارج از منزل مخالف بودند. آنان در  "دوم

طور عام و یا اشتغال همسر خودشان  تبیین آن به تفاوت در نگرش مردان نسبت به اشتغال زنان به

صورت کلی با اشتغال عموم زنان موافقت بیشتري  ردان بهکه م طوري کنند به طور خاص اشاره می به

 دارند تا با اشتغال همسر خودشان.

هاي  ) در استان لرستان، نگرش نسبت به نقش1389شاه محمودي (نتایج تحقیق مطابق 

ویژه حضور زنان در مشاغل عالی مدیریتی تابعی از شرایط و عوامل متعدد فردي،  جنسیتی به

) نشان داد که 1392فروتن (نتایج تحقیق اجتماعی، سیاسی و اقتصادي است.  خانوادگی، فرهنگی،

هاي جنسیتی و اشتغال زنان از همان دوران کودکی و نوجوانی تحت  نحوه نگرش به نقش

هاي  که نقش طوري ویژه سیستم آموزشی در ایران است. به پذیري به هاي رسمی جامعه تأثیرمکانیسم

دهی  گرفته و سازمان و زنان در فرهنگ و اقتصاد خانواده و جامعه شکل جنسیتی متفاوت براي مردان

پذیري در  هاي جامعه شوند و الگوهاي سنتی معطوف به اشتغال زنان از طریق این مکانیسم می

) در بین 1392هاي پژوهش رفعت جاه و خیرخواه ( شوند. مطابق یافته جامعه تقویت و نهادینه می

ترین مانع اشتغال زنان را  درصد مدیران زن، مهم 5/37رصد مدیران مرد و د 44مدیران شهر تهران، 

سوم کل مدیران نیز مشکالت مربوط  دانند و در حدود یک کار زنان میوجود نگرش سنتی و منفی به

ترین مانع اشتغال زنان ذکر کردند. همچنین ازنظر هر دو گروه  عنوان مهم ها را به خانه و بچهبه

ترین اثر منفی اشتغال زنان، کاهش فرصت رسیدگی به امور فرزندان است.  مرد، مهممدیران زن و 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ) نیز با بررسی تطبیقی تحقیقات پیمایشی 1394بیات و حسنی نثار (

هاي جنسیتی  هاي سنتی نسبت به نقش اند که اگرچه نگرش نشان داده 1382و  1374هاي  در سال

ویژه در جمعیت مردان کند و بطئی است.  هاده است اما روند این تغییر نگرشی بهرو به کاهش ن

پذیري جنسیتی در نیوزیلند  مطالعه میان فرهنگی جامعه") تحت عنوان 1394نتایج تحقیق فروتن (

هاي آموزشی  توان کمابیش به نقش سیستم نشان داده است که اگرچه در هر دو جامعه می "و ایران
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پذیري جنسیتی استناد کرد، اما این نقش در جامعه  و درونی کردن الگوهاي خاص جامعهدر نهادینه 

هاي زنان در داخل خانه و محدود  که نگرش سنتی به نقش طوري تر است به مراتب برجسته ایران به

طور کامالً روشن در سیستم  کردن دامنه اشتغال زنان به مشاغلی همچون معلمی و پرستاري به

  بازنمایی شده است.  آموزشی آن

) در بررسی کشورهاي منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، 2011(1مطابق نتایج تحقیق پرایس

هاي فرهنگی و هنجارهاي اجتماعی جنسیتی بیش از عوامل جمعیت شناختی، اقتصادي،  مشخصه

فیشر و هاي فردي، بر نگرش افراد به اشتغال زنان مؤثر است. از طرف دیگر  سیاسی و یا ویژگی

) در مطالعه تطبیقی کشورهاي منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با کشورهاي اروپایی 2015( 2آوشار

دهند که در کشورهاي خاورمیانه و شمال  شدن بر اشتغال زنان، نشان می و بررسی اثرات جهانی

به کمرنگ  تواند منجر شدن اطالعاتی می آفریقا مشابه با الگوهاي کشورهاي اروپاي غربی، جهانی

کارانه زنان شود و در نتیجه احتمال حضور زنان در بازار کار  هاي مذهبی و محافظه شدن نگرش

) در خصوص ادراك زنان 2016(3افزایش یابد. در پژوهش دیگري در پاکستان، حبیبه و همکاران

و دهند که اکثر زنان شاغل حمایت  شاغل پاکستان از نگرش جامعه به اشتغال آنان نشان می

گیرند که نگرش  اند. این پژوهشگران نتیجه می هاي مثبت از جامعه و خانواده دریافت کرده واکنش

جامعه پاکستان نسبت به اشتغال زنان چه در مشاغل سنتی و چه غیر سنتی در حال تغییر است. در 

هاي  ) در خصوص نگرش به اشتغال زنان و نقش2016(4مطالعه بین نسلی دانلی و همکاران

طلبی  ها به سمت برابري در آمریکا، تغییر نگرش 2012تا  1970هاي  وادگی در فاصله سالخان

سال، حمایت از اشتغال زنان و  آموزان پایه دوازدهم و افراد بزرگ مشهود است.در هر دو گروه دانش

ت. یافته اس کند افزایش اي وارد نمی که اشتغال زنان به فرزندان و خانواده خدشهاعتقاد به این

هاي جنسیتی و اشتغال زنان در اکثر نقاط  رغم وجود شواهد مثبت دال بر تحول نگرش به نقش علی

) 2008( 6) و اسکات2000( 5دنیا در چندین دهه اخیر، برخی از پژوهشگران مانند بروستر و پاداویچ

تی بازگشت هاي اخیر دچار رکود و یا ح هاي جنسیتی در سال اند که روند تغییرات نگرش نشان داده

) در استرالیا نیز توقف و ثبات نسبی تغییرات نگرش به 2010(7شده است. مطالعه اگموند و همکاران

) در 2018(8وجود سالیوان، جرشانی و رابینسون کند. بااین هاي جنسیتی در استرالیا را تأیید می نقش

 
1. Price 
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4.Donnelly et al 
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6 .Scott 
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وقف شده است؛ در یک هاي جنسیتی به سمت برابري دچار ت بررسی این ادعا که روند تحوالت نقش

سال گذشته میزان اشتغال زنان به کار خانه  50دهند که در طول  مطالعه تطبیقی نشان می

است. به عقیده آنان،  یافته که مشارکت مردان در کارهاي خانه افزایش یافته درحالی کاهش

شکل نه بهیابد و  کار جنسیتی در خانواده به شکل تدریجی افزایش می گرایی در تقسیم برابري

را جهت بررسی طولی و چند سطحی 1انقالبی. این پژوهشگران مدل نظري تأخر تغییرات نسلی

  دهند. هاي جنسیتی پیشنهاد می تغییرات نگرش به نقش

توان گفت با همان شدت و شتابی که  شده می بندي تحقیقات انجام بدین ترتیب، در جمع

خوش تغییرات و هاي اخیر دست ان در دهههاي جنسیتی و اشتغال زن ها نسبت به نقش نگرش

اي را تجربه  تحوالت عمیق گردید، انجام تحقیقات و مطالعات متعدد در این حوزه نیز روند فزاینده

دهنده اهمیت فزاینده  توان مشاهده کرد که نشان کرده است. این سیر تصاعدي را در ایران نیز می

هاي مثبت و  که نگرش طوري به عاصر نیز هست؛هاي جنسیتی در جوامع م تحوالت ناظر بر نگرش

اي رو به گسترش است که از آن  طور فزاینده مساعد نسبت به اشتغال زنان در کار خارج از خانه به

. 3شود برده می نسبت به اشتغال زنان نام  2ها اصطالحاً تحت عنوان انتقال فرهنگی بین نسلی نگرش

هاي  تنوع تحقیقات در خصوص تحوالت مرتبط با نگرشهمه، باید در نظر داشت که طیف م بااین

هاي اخیر حتی در کشورهاي پیشرفته صنعتی جهان مانند تحقیق  جنسیتی و اشتغال زنان طی سال

) در کشور لوکزامبورگ نشان داده 2012کشور جهان و تحقیق والنتووا ( 26) در 2010شوبرگ (

هاي غیرسنتی  سوي نگرش هد روند فزاینده بههاي اخیر شا که جوامع در دههاست که علیرغم این

هاي جامعه  هاي سنتی معطوف به اشتغال زنان در برخی گروه اند، اما همچنان غلبه نگرش بوده

گیر است. به همین سبب، ضرورت دارد تا طیف فزاینده و جدیدتري از کماکان برجسته و چشم

تبط با اشتغال زنان بپردازد. بنابراین، هاي گوناگون مر مطالعات و تحقیقات علمی به بررسی جنبه

کند تا در حد توان و امکان خود، شواهد پژوهشی و  تحقیق حاضر نیز در همین راستا تالش می

تري  منظور فهم و شناخت هرچه بهتر و بالنسبه جامع هاي علمی بیشتر و جدیدتري را به یافته

  اشتغال زنان در کار خارج خانه ارائه نماید.هاي مرتبط با نگرش به  کننده الگوها و تعیین  درزمینه

 

  

  

 
1.Lagged Generational Change 
2 .The intergenerationalcultural transmission of attitudes 

  عنوان نمونه نگاه کنید به منابع زیر: به .3

Fernandez et al. 2004; Fortin 2005; Farre and Vella 2007, Foroutan 2008 
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  هاي تحقیق نظریه

ترین الگوي تبیین اشتغال زنان و مردان در چارچوب اقتصاد خانواده، مدل سنتی مرد،  متداول

هاي تاریخی عمیق و طوالنی در  ) است که داراي ریشه2مزد خانوادگی(یا مدل دست1آور خانواده نان

-پردازان تئوري کارکردگرایی (فونکسیونالیسم) نیز در همین چارچوب به جامعه بشري است و نظریه

کار بر اساس جنس  پردازند. مطابق این الگوي رفتار اقتصادي، که نوعی تقسیم تبیین اشتغال زنان می

هاي خانواده مبتنی بر کار خارج از خانه در  بین مردان و زنان است، مسئولیت اصلی تأمین نیازمندي

دار وظایف خانگی و مراقبت از فرزندان هستند. برعکس، در  دان است و زنان معموالً عهدهانحصار مر

مراتب فراتر از الگوي سنتی  هاي جنسیتی به ، نقش4)2000(مک دونالد  3تئوري تساوي جنسیتی

شود. در این تئوري، اشتغال زنان  کار بر اساس جنس بین مردان و زنان تعریف و تبیین می تقسیم

ها  اند و برآیند آن تنیده توجهی با دو عامل دیگر یعنی باروري و تحصیالت زنان درهم قابل رطو به

دهد: در جوامع برخوردار از سطوح باالتر تساوي  دست میتصویر روشنی از تساوي جنسیتی به

هاي بیشتري درزمینه سرمایه گذاري بر روي افزایش جنسیتی، از آن جائی که زنان فرصت

یابند که هایی دست میکنترل بر رفتار باروري خود دارند، عمال به شرایط و موقعیتتحصیالت و 

تري به اشتغال و کار خارج از خانه بپردازند. در نتیجه، توانند با سهولت بیشتر و در سطح گسترده می

کار هاي شغلی بیشتر در بازار رسی به فرصتعالوه بر باروري خیلی پایین و تحصیالت باالتر، دست

  هاي جوامع برخوردار از سطوح باالتر تساوي جنسیتی تلقی گردد. ترین مشخصه تواند از مهم نیز می

هاي مرتبط با هویت و نگرش در ابعاد گوناگون آن مقولهدر هر صورت، باید در نظر داشت که 

انوار و آور خ هاي جنسیتی مانند الگوي مرد نان ویژه هویت جنسیتی و نحوه نگرش نسبت به نقش به

هاي متعدد  شوند بلکه از طریق نهادها و مکانیسم عنوان یک موهبت مقطعی تلقی نمی اشتغال زنان به

هایی ویژه در تئوريگردند. این ایده اصلی به و بر پایه یک فرآیند مستمر، شکل گرفته و درونی می

قدمتی طوالنی در  مطرح شده است که داراي 6و کنش متقابل نمادین 5پذیري همچون تئوري جامعه

ها مانند تایلور نظران برجسته این تئوريعقیده صاحبمطالعات و تحقیقات اجتماعی نیز است. به

هاي  ها از همان دوران کودکی از طریق نهادها و مکانیسم )، ما انسان2015) و لیندسی (2003(

ینی، سیستم آموزشی)، پذیري (مانند نهادخانواده، گروه همآالن، مؤسسات د متعدد فرآیند جامعه

تدریج با انتظارات اجتماعی و استانداردهاي فرهنگی جامعه را فرا می گیریم و برهمان اساس به

 
1. The Male breadwinner model 
2. TheFamily wage model 
3. Gender equity theory 
4 . McDonald (2000) 
5. Socialization Theory  
6. Symbolical Interaction 
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ها از همان کودکی یاد کنیم. از دیدگاه این صاحبنظران، ما انساندیگران کنش متقابل برقرار می

ها دارد. تایلور  ها و پسربچه گیریم که جامعه انتظارات و استانداردهاي متفاوتی از دختربچهمی

نامد و معتقد است  می1) این انتظارات و استانداردهاي متفاوت را اصطالحاً کدهاي جنسیتی2003(

ها) که ایدئولوژي جنسیتی از طریق همین کدهاي جنسیتی (یعنی مجموعه منظمی از عالئم و نشانه

تنها  نه پذیري هاي فرآیند جامعه نظران، از طریق مکانیسمشود. به عقیده این صاحب درونی می

گردد بلکه هویت و نگرش افراد نسبت به جنسیت  فرهنگ جامعه از نسلی به نسل دیگر منتقل می

  شود.  نیز شکل گرفته و درونی می

هایی است که درچارچوب تحوالت تئوريمعطوف بههاي تحقیق  عالوه بر این، بخش دیگر نظریه

ها مشتمل بر طیف متنوع و متعددي از اند. این دسته از نظریهشده و تغییرات دوران معاصر ارائه 

تبیین این تحوالت و تغییرات جوامع معاصر ازجمله در یات اندیشمندان برجسته است که بهنظر

طور خاص  طور عام و نگرش به اشتغال زنان به هاي جنسیتی به نگرش به نقشهاي مرتبط با حوزه

ها دربردارنده طیف بسیار وسیع و گوناگون است اما وجه  ته از نظریهاند. اگرچه این دسپرداخته

ها این است که مبتنی بر یک رویکرد فرهنگی اجتماعی هستند بدین معنا که در  مشترك آن

)، 1373)، تغییرات اجتماعی (گیدنز 1963چارچوب خصوصیاتی همچون نوگرایی (ویلیام گود 

، روالند 1987، ون دکا 1977هاي جامعه (اینگلهارت  ارزشفردگرایی و تغییرات بنیادین در نظام 

هاي  نقشهاي مرتبط با تبیین این تحوالت و تغییرات جوامع معاصر ازجمله در حوزه) به2012

طور مشخص به نقش  ) به1373مثال، گیدنز ( عنوان پردازند. به میجنسیتی و اشتغال زنان 

صادي و اشتغال زنان در تبیین تحوالت جوامع معاصر کننده یک عامل مهم یعنی استقالل اقت تعیین

هاي جنسیتی و اشتغال زنان  نقش) نیز به اهمیت نگرش به2008کند. لشتاگه و سورکین (  اشاره می

توان تحوالت جوامع معاصر را در چارچوب سه انقالب مهم  عقیده آنان میکنند زیرا به اشاره می

پذیر  کنترل موالید که به تاخیرانداختن فرزندآوري را امکان تبیین کرد: اول، انقالب در تکنولوژي

هاي  هاي شخصی استوار است. سوم، انقالب در نقشجوییکرد. دوم، انقالب جنسی که بر لذایذ و کام

هاي برابر زنان و مردان براي تحصیالت و اشتغال  جنسیتی و فمینیسم که بر استقالل زنان و فرصت

مراتب  عنوان اجزاي یک پدیده به )، این سه انقالب به2008شتاگه و سورکین (تأکید دارد. به عقیده ل

باشند:  هاي آرمانی یا نوگرایی عقیدتی میتر موسوم به تجدیدنظر در جهت گیري تر و بزرگ مهم

تغییر دادن ساختارهاي هنجاري جامعه و طرد کردن اقتدار والدین و دین و دولت (به نقل از: روالند 

ین ترتیب، چارچوب تئوریک تحقیق حاضر مبتنی بر ترکیب و برآیندي ازنظریات این ). بد1396

 
1.Gender codes 
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هاي جنسیتی  ها تبیین تحوالت بنیادین در نگرش به نقش اندیشمندان است که وجه مشترك آن

  طورخاص را مبتنی بر یک رویکرد فرهنگی اجتماعی است. طور عام و نگرش به اشتغال زنان به به

 

  شناسی تحقیق روش

با توجه به تنوع و گستردگی در این تحقیق از روش بررسی پیمایشی استفاده شده است. 

جغرافیایی کشور ما و متناسب با بودجه و امکانات محدود پژوهشگران، مناطق کمابیش متعدد و 

اي در بردارنده گستردگی جغرافیایی و تنوع فرهنگی  اند که تاحدود قابل مالحظهگوناگون انتخاب شده

توان بر  باشند که می هایی از کشور ما می هاي قومی و مذهبی بخش نظر ترکیبویژه از نقطه ماعی بهاجت

ترین الگوهاي مرتبط با موضوع تحقیق را فراتر از یک شهرستان و در سطحی  ها برخی از مهم اساس آن

موعاً تعداد نمونه این پژوهش پیمایشی را مجتر بررسی کرد. بر همین اساس، حجم  نسبتاً گسترده

هاي اسفراین،  ساله و باالتر ساکن در نقاط شهري و روستایی شهرستان 15نفر مردان و زنان  5200

اهواز، بابلسر، بجنورد، خرم آباد، رشت، سقز، کامیاران، گرگان، گنبدکاووس، محمودآباد و همدان 

هاي  براي گزینش نمونهدهند.حجم نمونه تحقیق با استفاده از روش کوکران تعیین شده و  تشکیل می

توزیع جمعیت  1اي استفاده شده است. . جدول  اي چندمرحله گیري خوشه تحقیق نیز از روش نمونه

دهد. ابزار گردآوري هاي منتخب، جنس و محل سکونت نشان مینمونه تحقیق به تفکیک شهرستان

نامه، صوري است و براي شنامه ساختاریافته بود. اعتبار پرسهاي تحقیق نیز پرسش اطالعات و داده

، همسازي 79/0آزمون و میانگین آلفاي کرونباخ حدود یابی به پایایی مورد قبول، با انجام پیشدست

هاي موردنیاز این تحقیق با استفاده از تکنیک  نامه تأمین گردید. پس از گردآوري دادههاي پرسشگویه

هاي تحلیل  هاي توصیفی و آزمون از آماره و مجموعه اي SPSSنامه، از برنامه نرم افزار پرسش

هاي تحقیق استفاده شده است که نتایج این  وتحلیل داده ناپارامتري براي تجزیه استنباطی

  گیرند. هاي تحقیق در بخش بعدي مورد بررسی قرار می وتحلیل تجزیه

 

  ها هاي سنجش آن متغیر وابسته و متغیرهاي مستقل و گویه

ا وابسته در این تحقیق به سه روش اصلی زیر موردمطالعه و سنجش ترین متغیر تابع ی مهم

قرارگرفته است. در روش اول، نحوه نگرش نسبت به اشتغال زنان در طیف چهارگانه (کامالً موافق، 

است و ترکیب دو گزینه اول (اعم از موافق و   موافق، مخالف، کامالً مخالف)مورد سنجش قرارگرفته

گردد. در این روش، نحوه  محسوب می "نگرش مثبت به اشتغال زنان"هنده د کامالً موافق) نشان

وقت و همچنین نگرش مردان نسبت به  وقت و نیمه نوع اشتغال زنان اعم از تمامنگرش نسبت به

شده از سوي  همسر خودشان نیز مورد بررسی قرارگرفته است. در روش دوم، از مدل پژوهشی ارائه 
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ها و  ایم که مبتنی بر طیفی از گویه ) استفاده کرده2010( 1همکارانمحققان معاصر اگموند و 

هایی که  هاي متعدد براي سنجش نگرش جنسیتی است و در این تحقیق آن دسته از این گویه مؤلفه

اند که عبارتند از:  مستقیماً مرتبط با سنجش نگرش به اشتغال زنان است، مورداستفاده قرارگرفته

، "نگهداري فرزندان در صورت اشتغال زنان ر انجام کارهاي داخل خانه و مشارکت زن و شوهر د"

تأمین تسهیالت براي اشتغال زنان مانند "، "فرصت برابر مرد و زن براي ارتقاي شغلی و مدیریتی"

. در روش سوم نیز بر "اندازه زن غیر شاغل خوب و محترم بودن زن شاغل به"، "مهدکودك و غیره

در مقایسه با  "اشتغال زنان"بیقی به مطالعه و بررسی جایگاه و اهمیت موضوع پایه یک رویکرد تط

داري نیز  بندي موضوعات زنان مانند تحصیالت، ازدواج و خانه هاي مرتبط با اولویت سایر گزینه

  پرداخته شده است. 

، شود: دسته اول عالوه براین، متغیرهاي مستقل در تحقیق حاضر نیز شامل سه دسته عمده می

متغیرهاي پایه جمعیت شناختی مشتمل بر سن، جنس، محل سکونت، تحصیالت. دسته دوم، 

داري که در تحقیق حاضر به سه روش مورد سنجش قرارگرفته است: ابتدا،  متغیرهاي مرتبط با دین

 ISSP(2( "برنامه بین المللی پیمایش اجتماعی"داري از روش متداول در  گیري سطوح دین براي اندازه

) استفاده 2014، هون و وانتوبرگن 2013از سوي محققین برجسته معاصر (مانند ژاکوب و کالتر و 

داري خویش را در یک طیف  گویان ارزیابی شخصی خودشان در خصوص سطح دینایم که پاسخ کرده

 اند. سپس، نگرش نامه تحقیق اظهار کردهپنجگانه (خیلی زیاد، زیاد، کم، خیلی کم، اصالً) در پرسش

گویان نسبت به نوع حجاب و پوشش زنان در اماکن عمومی (شامل چادر، مقنعه، روسري، عدم پاسخ

گیري زنان در خصوص نوع حجاب و پوشش خودشان نیز در  موافقت با این انواع پوشش) و تصمیم

  طیف چهارگانه (کامالً موافق، موافق، مخالف، کامالً مخالف) مورد سنجش قرارگرفته است.
  

  هاي منتخب و جنستوزیع جمعیت نمونه تحقیق به تفکیک شهرستان .)1(ماره جدول ش

  مرد و زن  زن  مرد  شهرستان و محل سکونت

  400  194  206  شهرستان اسفراین

  461  217  244  شهرستان اهواز

  556  270  286  شهرستان بابلسر

  470  235  235  شهرستان بجنورد

  480  240  240  شهرستان خرم آباد

  414  203  211  ت شهرستان رش

  300  150  150  شهرستان سقز

 
1.Egmond,m.et al.(2010).A Stalled Revolution?Gender Role Attitudes in Australia  
2 .International Social Survey Programme (ISSP) 
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  مرد و زن  زن  مرد  شهرستان و محل سکونت

  300  150  150  شهرستان کامیاران

  519  263  256  شهرستان گرگان

  400  211  189  شهرستان گنبدکاووس

  400  198  202  شهرستان محمودآباد

  500  232  268  شهرستان همدان

  5200  2589  2611  کل جمعیت نمونه تحقیق

  

  هاي نمونه تحقیقویژگی

ساله  15نفر مردان و زنان  5200پیشتر نیز ذکر شد جمعیت نمونه تحقیق را تعداد  کههمچنان

هاي اسفراین، اهواز، بابلسر، بجنورد، خرم آباد، و باالتر ساکن در نقاط شهري و روستایی شهرستان

ها را جمعیت درصد آن 1/51سقز، کامیاران، گنبدکاووس، محمودآباد و همدان تشکیل می دهند که 

درصد  8/63شوند. از نقطه نظر محل سکونت نیز   درصد را نیز جمعیت زنان شامل می 9/48ن و مردا

باشند. میانه  ها نیز ساکن نقاط روستایی میجمعیت نمونه تحقیق ساکن نقاط شهري و بقیه آن

 30باشد که با میانه سنی جمعیت کل کشور (حدود  سال می 9/31سنی جمعیت نمونه تحقیق نیز 

باشد. از نقطه نظر وضعیت تاهل نیز نزدیک به دو سوم جمعیت نمونه  ریبا برابر و یکسان میسال) تق

همسر  دهند و نسبت افراد بی تحقیق را افراد متاهل و قریب به یک سوم را نیز افراد مجرد تشکیل می

اشد. ب درصد) می 3/2درصد و  6/1در اثر طالق و در اثر فوت همسر نیز بسیار ناچیز (به ترتیب، 

سواد، درصد بی 10دهد که کمتر از  توزیع جمعیت نمونه تحقیق بر حسب سطح تحصیالت نشان می

درصد  30درصد تحصیالت دیپلم و فوق دیپلم، حدود  40درصد تحصیالت ابتدایی و راهنمایی،  20

  باشند.  نیز داراي تحصیالت سطح کارشناسی و باالتر می

 

  هاي تحقیق نتایج و یافته

  کلی نگرش به اشتغال زنانالگوهاي  )1

مطابق اولین روش در این تحقیق براي مطالعه و بررسی نحوه نگرش به اشتغال زنان (که در 

دهد که اکثریت می  هاي این تحقیق نشان وتحلیل شناسی تحقیق نیز اشاره شد)، تجزیه بخش روش

ت به اشتغال زنان ها داراي نگرش مثبت نسب چهارم آن جمعیت نمونه تحقیق یعنی نزدیک به سه

اگرچه اکثریت هم مردان و دهد که  هستند. بررسی این الگوي کلی برحسب متغیر جنس نشان می

مراتب بیش از مردان داراي نگرش مثبت نسبت به  زنان بههم زنان با اشتغال زنان موافق هستند، اما 

گرش مثبت نسبت به اشتغال زنان هستند: بیش از چهارپنجم زنان و تنها دوسوم مردان داراي ن
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دهد که کمتر  اشتغال زنان هستند. عالوه براین، نحوه نگرش نسبت به نوع اشتغال زنان نیز نشان می

ها  که قاطبه آن وقت زنان هستند، درحالی دهم افراد داراي نگرش مثبت نسبت به اشتغال تمام از یک

  باشند.  وقت زنان می درصد موافق اشتغال نیمه 92یعنی 

منظور شناخت بهتر و  شناسی تحقیق نیز اشاره شد در این تحقیق به ه در بخش روشهمچنان ک

ایم و  ) نیز استفاده کرده2010تر نحوه نگرش به اشتغال زنان، از مدل اگموند و همکاران ( دقیق

هاي این مدل که مستقیماً مرتبط با سنجش نگرش به اشتغال زنان  طور مشخص آن دسته از گویه به

توان  هاي این تحقیق، سه نکته عمده زیر را می وتحلیل اند. مطابق تجزیه استفاده قرارگرفتهاست، مورد

طورکلی اکثریت جمعیت نمونه تحقیق  که بههاي چهارگانه استنباط کرد. اول آن بر پایه این گویه

هاي چهارگانه مرتبط با اشتغال زنان  (بیش از دوسوم) داراي نگرش مثبت نسبت به این گویه

نگهداري فرزندان در صورت  مشارکت زن و شوهر در انجام کارهاي داخل خانه و"مشتمل بر (

تأمین تسهیالت براي "، "فرصت برابر مرد و زن براي ارتقاي شغلی و مدیریتی"، "اشتغال زنان

) "اندازه زن غیر شاغل خوب و محترم بودن زن شاغل به"، "اشتغال زنان مانند مهدکودك و غیره

هاي چهارگانه اشتغال زنان  که میزان و شدت نگرش مثبت نسبت به این گویهوم آنهستند. د

شود که متغیر جنس را نیز در نظر بگیریم بدین معنا  ترمی متفاوت است. این تفاوت زمانی برجسته

هاي چهارگانه اشتغال زنان موافق  که اگرچه اکثریت هم مردان و هم زنان کماکان با این گویه

تري  مراتب بیش از مردان داراي نگرش مثبت هاي چهارگانه زنان به در تمامی این گویه هستند، اما

تأمین تسهیالت براي اشتغال زنان "مثال، بیشترین نگرش مثبت معطوف به گویه  عنوان هستند. به

درصد مردان  80درصد زنان و حتی حدود  90که نزدیک به  طوري است به "مانند مهدکودك و غیره

اي نگرش مثبت نسبت به این گویه هستند. برعکس، کمترین نگرش مثبت معطوف به گویه نیز دار

است بدین معنا که کمتر از دوسوم مردان  "فرصت برابر مرد و زن براي ارتقاي شغلی و مدیریتی"

چهارم زنان با این  که کماکان بیش از سه داراي نگرش مثبت نسبت به این گویه هستند، درحالی

مشارکت زن و "توجه دیگر نیز مربوط به گویه  که یک تفاوت جالبباشند. سوم آن می گویه موافق

که هر دو در کارهاي خارج از خانه   گاهو نگهداري فرزندان آن شوهر در انجام کارهاي داخل خانه

باشد: اگرچه اکثریت مردان با این گویه موافق هستند، اما کماکان نزدیک به می "شاغل هستند

عدم مشارکت مردان "تر، نسبت مردانی که به  باشند. به عبارتدقیق مردان با آن مخالف میسوم یک

معتقد هستند، تقریباً دو برابر بیشتر از نسبت آن در  "در انجام کارهاي خانه در صورت اشتغال زنان

  بین زنان است. 
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  گویان (%)رحسب جنس پاسخهاي مرتبط با اشتغال زنان ب نگرش مثبت نسبت به گویه .)2(جدول شماره 

  مرد و زن  زن  مرد  ها گویه

 9/72  8/80 0/65  اشتغال زنان در کارهاي خارج خانه

  -  -  1/59  پاسخگویان مرد -اشتغال زنان خودشان 

 4/78 5/85 5/71 مشارکت مردان در کارهاي خانه در صورت اشتغال زنان

  8/69 3/76 3/61 فرصت برابر مرد و زن براي ارتقاي شغلی و مدیریتی

  3/83 9/86 8/79 تأمین تسهیالت براي اشتغال زنان مانند مهدکودك و غیره

 4/81 5/84 3/78 اندازه زن غیر شاغل خوب و محترم بودن زن شاغل به

  42  47  37  ترین اولویت زنان مهم عنوان تحصیالت به

 1/36  8/30 3/41 ترین اولویت زنان عنوانمهم ازدواج به

  12  8/13  2/10  ترین اولویت زنان وان مهمعن اشتغال به

  -  -  -  وقت وقت / نیمه نوع اشتغال زنان : تمام

  9/7  9/7  8/7  وقت زنان اشتغال تمام  -

  1/92  1/92  2/92  وقت زنان اشتغال نیمه  -

  

  هاي جمعیت شناختی نگرش به اشتغال زنان کننده تعیین )2

نشان داده است که نحوه نگرش به اشتغال  تر نیز اشاره شد نتایج این تحقیق همچنان که پیش

که زنان بیش از مردان با اشتغال زنان موافق هستند. نتایج  طوري زنان تابعی از متغیر جنس است به

درصد و ضریب  05/0آزمون مربع خی در سطح خطاي هاي آماري مبتنی بر  وتحلیل تجزیه

 176/0( ضریب همبستگی فی = همبستگی فی در خصوص نگرش به اشتغال زنان به تفکیک جنس 

دهد که میزان موافقت با اشتغال زنان حاکی از تفاوت معنادار  ) نیز نشان می00/0و سطح معناداري 

عالوه نگرش زنان و مردان است بدین معنا که زنان بیش از مردان با اشتغال زنان موافق هستند. 

شناختی نیز داراي ر متغیرهاي جمعیتدهد که سای هاي تحقیق حاضر نشان می وتحلیل براین، تجزیه

ترین نتایج اي بر روي نحوه نگرش به اشتغال زنان هستند که مهم کننده تأثیرات تعیین

 گردد.هاي این تحقیق به شرح زیر ارائه می وتحلیل تجزیه

 
 متغیرهاي محل سکونت، وضعیت شغلی و تاهل

نت، وضعیت شغلی و  تاهل داراي دهد که متغیرهاي محل سکوهاي این تحقیق نشان مییافته

اي بر روي نحوه نگرش به اشتغال زنان هستند بدین معنا که شهرنشینان بیش از  کننده نقش تعیین

روستائیان و مجردین نیز بیش از متأهلین داراي نگرش مثبت نسبت به اشتغال زنان هستند. نتایج 

درصد نیز تأیید  05/0ح خطاي در سطهاي آماري مبتنی بر ضریب همبستگی فی  وتحلیل تجزیه

داري بر روي نحوه نگرش به اشتغال زنان هستند:  کند که این دو متغیر داراي تأثیرات معنی می

و  083/0شهرنشینان بیش از روستانشینان با اشتغال زنان موافق هستند ( ضریب همبستگی فی = 
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ق با اشتغال زنان در خارج از منزل ) و افراد مجرد نیز بیش از افراد متأهل مواف00/0سطح معناداري 

تأثیر دو متغیر ). عالوه براین، 00/0و سطح معناداري  127/0باشند (ضریب همبستگی فی =  می

زمان متغیر  طورهم تر درك کرد که به توان بهتر و دقیق محل سکونت و وضعیت تأهل را زمانی می

توان در بین  ترین نگرش مثبت را می يجنس نیز در نظر گرفته شود. با این توصیف، باالترین و قو

زنان شهرنشین و کمترین میزان آن را نیز در بین مردان روستانشین مشاهده کرد: بیش از 

چهارپنجم زنان شهري و کمتر از دوسوم مردان روستایی داراي نگرش مثبت به اشتغال زنان هستند. 

حدي است که حتی متغیر محل سکونت) بهتر متغیر جنس (در مقایسه با  کننده مراتب تعیین تأثیر به

مراتب بیش از مردان شهري با اشتغال زنان موافق هستند. مثال دیگر مربوط به  زنان روستایی نیز به

ترین نگرش مثبت به اشتغال زنان مربوط به دختران و  متغیر وضعیت تأهل است: بیشترین و قوي

ها داراي نگرش مثبت به اشتغال  درصد آن 90گیر یعنی که قاطبه چشم طوري زنان مجرد است به

ها داراي  ترین میزان آن مربوط به مردان متأهل است: کمتر از دوسوم آنکه کم زنان هستند درحالی

جا نیز حتی زنان متأهل بیش از مردان در ایندرهر صورت، نگرش مثبت به اشتغال زنان هستند. 

نده این نکته است که متغیر جنس (در مقایسه با کن مجرد با اشتغال زنان موافق هستند که منعکس

تري بر روي نحوه نگرش نسبت به اشتغال  کننده تعیین مراتب متغیر وضعیت تأهل نیز) داراي نقش به

  زنان است.

اي بر روي نحوه نگرش  کننده مطابق نتایج تحقیق حاضر، وضعیت شغلی افراد نیز نقش تعیین

کند: شاغلین تاحدودي بیش از غیرشاغلین داراي نگرش مثبت  یها نسبت به اشتغال زنان ایفا م آن

زمان متغیر جنس مبین دو  به اشتغال زنان هستند. البته بررسی این متغیر با در نظر گرفتن هم

ها بر  اي بر نگرش آنسو، وضعیت شغلی مردان تأثیر برجستهالگوي کامالً متفاوت است: از یک

دوسوم مردان (خواه شاغل و خواه غیر شاغل) با  مچنان در حدوده که طوري اشتغال زنان ندارد به

اي بر نحوه  کننده اشتغال زنان موافق هستند. از سوي دیگر، وضعیت شغلی زنان داراي تأثیراتتعیین

بیش از زنان غیر شاغل با اشتغال  مراتب زنان شاغل به که طوري ها به اشتغال زنان است به نگرش آن

گیري کرد که قاطبه زنان شاغل از تجربه اشتغال خود  توان نتیجه بنابراین میزنان موافق هستند. 

که، درصد با اشتغال زنان موافق هستند. ضمن آن 90ها یعنی  که قاطبه آن طوري راضی هستند به

چهارم زنان غیر شاغل) نیز داراي نگرش مثبت به  حتی اکثریت زنان غیر شاغل (یعنی، بیش از سه

تر متغیر جنس (در  کننده مراتب تعیین جا نیز تأثیربهباشند. عالوه براین، در این یاشتغال زنان م

مقایسه با متغیر وضعیت شغلی) مشهود است زیرا که حتی زنان غیر شاغل نیز بیش از مردان شاغل 

) 114/0فی (= هاي آماري مبتنی بر ضریب  وتحلیل با اشتغال زنان موافق هستند. مطابق نتایج تجزیه

)، اگرچه همبستگی میان وضعیت شغلی و نگرش مثبت نسبت 031/0ر سطح سطح معناداري (= د
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طور معناداري  که افراد شاغل به طوري به اشتغال زنان، ضعیف است ولی این تفاوت معنادار است به

  موافقت بیشتري با اشتغال زنان دارند تا افراد غیر شاغل. 

  

 ل زنان برحسب متغیرهاي جمعیت شناختی (%)نگرش مثبت به اشتغا .)3(جدول شماره 

  مرد و زن  زن  مرد  متغیر

        محل سکونت

  2/68  76  9/59  مناطق روستایی

  8/75  9/83  9/79  مناطق شهري

        وضعیت تأهل

 7/80  1/89 4/72  مجرد

 5/69 9/77 7/61  متأهل

        وضعیت شغلی

 8/70 4/89 8/63  شاغل

 1/67 77 6/60  غیر شاغل

        التسطح تحصی

 7/44 49 38  سواد بی

 4/58 3/64 8/51 ابتدایی

 3/61 6/70 52 راهنمایی

 73 2/83  63 دبیرستان

 6/74 8/85 5/67 دیپلم فوق

 86 91 8/80 لیسانس و باالتر

       گروه سنی

15-19  2/71 5/85 4/79 

20-24 1/63 1/88 7/77 

25-29 2/72 3/85 1/79 

30-34 8/65  6/82 8/73 

35-39 1/62 4/81 4/71 

40-44 5/59 5/74 9/65 

45-49 8/62 4/75 4/68 

 7/54 2/58 2/52 ساله و باالتر 50

  

 ثیرات سطح تحصیالت بر اشتغال زنانأت

طور قابل  دهد که نحوه نگرش به اشتغال زنان به هاي این تحقیق نشان می وتحلیل تجزیه

یابد  هرچه سطح تحصیالت افراد افزایش می اي تابعی از سطح تحصیالت است بدین معنا کهمالحظه
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مثال، کمترین میزان  عنوان شود. به ها نسبت به اشتغال زنان نیز افزوده می بر شدت نگرش مثبت آن

ها با  که کمتر از نیمی از آن طوري شود به سوادان مشاهده می نگرش مثبت به اشتغال زنان در بین بی

یافته و  افزایش سوادان به حدود دوسوم این میزان در بین کمکه  اشتغال زنان موافق هستند، درحالی

که بیش از  طوري یابد به نهایتاً نیز در بین افراد داراي تحصیالت عالی به باالترین میزان افزایش می

تر، میزان نگرش  کردگان دانشگاهی با اشتغال زنان موافق هستند. به عبارت دقیق تحصیل چهارپنجم

ان در بین افراد داراي تحصیالت عالی دانشگاهی دو برابر بیشتر از میزان آن در مثبت به اشتغال زن

عالوه براین، نتایج آزمون هاي آماري مبتنی بر ضریب همبستگی کرامر (برابر با  سوادان است. بین بی

گویان باالتر است، نگرش آنان نسبت به دهد که هرچه میزان تحصیالت پاسخ ) نشان می242/0

بینی  تر میزان اثر گذاري این متغیر در پیشتر است. همچنین جهت بررسی دقیقنان مثبتاشتغال ز

گویان نسبت به اشتغال زنان، از ضریب همبستگی تاوگودمن کراسکال نیز استفاده نوع نگرش پاسخ

دیگر سطح تحصیالت  عبارت است. به 058/0شد. ضریب همبستگی تاوگودمن کراسکال برابر با 

  بخشد. بینی نحوه نگرش آنان نسبت به اشتغال زنان را بهبود می درصد پیش 6تقریباً  گویانپاسخ

که، بررسی میزان تأثیرگذاري سطح تحصیالت بر روي نحوه نگرش به اشتغال زنان تر آنمهم

دهد که هم در جمعیت مردان و هم در جمعیت زنان، الگوي  برحسب متغیر جنس نشان می

سطح تحصیالت باعث افزایش میزان نگرش مثبت  باال رفتن دین معنا کهکند ب الذکر صدق می فوق

کننده متغیر جنس را نیز کماکان  شود. تأثیرتعیین هم مردان و هم زنان نسبت به اشتغال زنان می

توان مشاهده کرد زیرا در هر یک از سطوح تحصیالت، زنان کماکان بیش از مردان با اشتغال  می

سوادان نیز کماکان نیمی از زنان داراي نگرش  مثال، حتی در بین بی عنوان زنان موافق هستند. به

تر یعنی  مراتب پایین که این نسبت در جمعیت مردان به مثبت نسبت به اشتغال زنان هستند، درحالی

توان در سطوح تحصیالت عالی نیز شاهد بود:  کمتر از دوپنجم است. این شکاف جنسیتی را می

ترین میزان نگرش مثبت به اشتغال زنان در جمعیت مردان مربوط به مردان  وياگرچه بیشترین و ق

ها با اشتغال زنان موافق  که در حدود چهارپنجم آن طوري داراي تحصیالت عالی دانشگاهی است به

مراتب بیشتر است  هستند، اما این نسبت در بین جمعیت زنان داراي تحصیالت عالی دانشگاهی به

درصد داراي نگرش مثبت به اشتغال زنان  90ها یعنی بیش از  گیر آنطبه چشمبدین معنا که قا

  هستند. 

  

 ثیرات متغیر سن  بر اشتغال زنانأت

هاست؟ در پاسخ به این پرسش  آیا نحوه نگرش افراد نسبت به اشتغال زنان تابعی از سن آن

اي بر  کننده ي نقش تعییندهد که متغیر سن دارا خوبی نشان می هاي تحقیق حاضر به کلیدي، یافته

ترین نگرش مثبت به  روي نحوه نگرش نسبت به اشتغال زنان است بدین معنا که باالترین و قوي
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که حدود  طوري شود. به اشتغال زنان در بین جوانان و افراد بالنسبه کم سن و سال مشاهده می

مان با باال رفتن سن، شاهد ز ساله با اشتغال زنان موافق هستند. اما هم 29- 15چهارپنجم جوانان 

ترین گروه سنی  نهایتاً در بین مسن روند نزول نسبی میزان نگرش مثبت به اشتغال زنان هستیم که

ساله با  50که فقط حدود نیمی از افراد باالي  طوري یابدبه ترین میزان تنزل می به کمترین و پایین

کند.  و هم بر جمعیت زنان صدق می اشتغال زنان موافق هستند.این الگو هم بر جمعیت مردان

الذکر کماکان مشهود است بدین معنا که در هر یک از  جا نیز شکاف جنسیتی فوقهمه، در این بااین

مثال،  عنوان هاي سنی، زنان بیش از مردان داراي نگرش مثبت نسبت به اشتغال زنان هستند. به گروه

که این  موافق اشتغال زنان هستند، درحالی ساله 24-20بیش از چهارپنجم دختران و زنان جوان 

شود. این شکاف جنسیتی را  ساله را شامل می 24-20نسبت فقط دوسوم پسران و مردان جوان 

ساله داراي  45چهارم زنان مسن باالي  توان در سنین باالتر نیز مشاهده کرد: مثالً، حتی سه می

بت تنها کمتر از دوسوم مردان مسن باالي که این نس نگرش مثبت به اشتغال زنان هستند، درحالی

ضریب همبستگی وي کرامر برابر هاي مبتنی بر  وتحلیل گیرد. مطابق نتایج تجزیه ساله را در برمی 45

گویان، میزان کند که با افزایش سن پاسخ درصد نیز تأیید می 05/0در سطح خطاي  0/ 146با 

است.  0/ 146همبستگی وي کرامر برابر با یابد. ضریب  نگرش مثبت به اشتغال زنان کاهش می

گویان، پاسخ دیگر آگاهی از سن عبارت است. به 021/0ضریب همبستگی تاوگودمن و کراسکال برابر 

  دهد. بینی نگرش آنان نسبت به اشتغال زنان را افزایش می درصد امکان پیش 2

  

  داري (%) نگرش مثبت به اشتغال زنان برحسب متغیرهاي دین .)4( جدول شماره

  مرد و زن  زن  مرد  داري متغیرهاي دین

       داري سطح دین

 7/61 5/66 7/56  خیلی زیاد

 8/72 8/80 5/62 زیاد

 76 2/85 1/69 کم

 5/64 4/75 4/56 خیلی کم

 75 4/81 6/70 اصالً

 2/82 9/86 9/75  نه مذهبی نه غیرمذهبی

       نوع پوشش زنان در اماکن عمومی

 1/62 1/71 8/54  پوشش چادر

 4/73 8/78 8/67 پوشش مقنعه

 2/82 6/89 9/73 پوشش روسري

 84 6/89 3/77  با پوشش عدم موافقت
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  مرد و زن  زن  مرد  داري متغیرهاي دین

     گیري زنان در خصوص پوشش  تصمیم

 5/85 8/87 4/81  کامالً موافق

 6/77 8/84 2/70 موافق

 2/59 9/62 1/57 مخالف

 7/46 59 6/40 کامالً مخالف

 

  ي بر نگرش به اشتغال زناندار هاي دین تأثیرات مؤلفه )3

هاي کلیدي تحقیق حاضر این است که آیا نحوه نگرش افراد نسبت به اشتغال  یکی از پرسش

هاست؟ در پاسخ به این پرسش کلیدي تحقیق و  داري آن هاي دینی و دین زنان تحت تأثیرنگرش

داري  ط کرد. سطح دینتوان نکات عمده زیر را استنبا هاي این تحقیق می وتحلیل مطابق نتایج تجزیه

که یک رابطه کمابیش معکوس  طوري اي بر روي نحوه نگرش به اشتغال زنان دارد به کننده تأثیرتعیین

تري در دو سوي متفاوت  برجسته کامالً طور به توان بین این دو متغیر وجود دارد. این الگو را می

نگرش مثبت به اشتغال زنان را  سو، کمترین میزان داري استنباط کرد بدین معنا که در یک دین

داري در حد خیلی زیاد)  داري (دین توان در میان کسانی مشاهده کرد که از باالترین سطح دین می

چهارم  ها با اشتغال زنان موافق هستند. از سوي دیگر، سه که کمتر از دوسوم آن طوري برخوردارند به

اصالً) داراي نگرش مثبت نسبت به اشتغال زنان داري ( داري در حد کم و فاقد دین افراد داراي دین

دهد که گرچه  نشان می 126/0ضریب وي کرامر برابر با هاي مبتنی بر  وتحلیل هستند. نتایج تجزیه

داري افراد و نگرش آنان به اشتغال زنان وجود دارد ولی این  همبستگی معناداري میان میزان دین

نیز مبین این واقعیت  016/0گودمن کراسکال برابر با ارتباط چندان قوي نیست. نتایج ضریب تاو

بینی نگرش آنان نسبت به اشتغال  درصد پیش 2گویان، در حدود داري پاسخ است که میزان دین

دهد که هرچه افراد به  هاي این تحقیق نشان می وتحلیل عالوه براین،  تجزیهبخشد.  زنان را بهبود می

باشند، گرایش آنان به پذیرش اشتغال زنان کمتر و  تر مانند چادر معتقد حجاب پوشیده

تر حجاب و پوشش زنان مانند  سوي انواع مالیم شود. برعکس، هرچه اعتقاد افراد به ترمی ضعیف

- گردد. به ترمی یابد، این گرایش به سمت پذیرش اشتغال زنان نیز بیشتر و قوي روسري سوق می

شود که به  اشتغال زنان در بین کسانی مشاهده می تر، کمترین میزان نگرش مثبت به دقیق عبارت

ها با اشتغال زنان  آن که حدود دوسوم طوري به دارند ترین نوع حجاب یعنی چادر اعتقاد پوشیده

ها نیز اساساً داراي نگرش منفی و مخالف با اشتغال زنان هستند.  سوم آن موافق هستند و یک

تر حجاب  اشتغال زنان در بین افراد معتقد به انواع مالیمکه، باالترین میزان نگرش مثبت به  درحالی
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چهارم معتقدین به حجاب و پوشش مقنعه و بیش از  شود بدین معنا که نزدیک به سه مشاهده می

 چهارپنجم معتقدین به حجاب و پوشش روسري داراي نگرش مثبت به اشتغال زنان هستند. 

گیري تحت تأثیر رویکرد آنان به بسیار چشم طور نحوه نگرش افراد نسبت به اشتغال زنان به

ترین تأثیر  گیري زنان درباره پوشش خودشان است. درواقع، این متغیر داراي بیشترین و قوي تصمیم

بر روي نحوه نگرش نسبت به اشتغال زنان است زیرا در میان تمامی متغیرهاي موردنظر در 

مثبت نسبت به اشتغال زنان در این متغیر هاي این تحقیق، کمترین میزان نگرش  وتحلیل تجزیه

گیري زنان درباره پوشش خودشان) است: کمتر از نیمی از کسانی که  (یعنی، رویکرد افراد به تصمیم

گیري هستند، داراي نگرش مثبت نسبت به اشتغال زنان هستند و  با چنین تصمیم "کامالً مخالف"

ش منفی و مخالف با اشتغال زنان هستند. برعکس، دیگر، بیش از نیمی از آنان داراي نگر عبارت به

با چنین  "کامالً موافق"باالترین میزان نگرش مثبت به اشتغال زنان متعلق به کسانی است که 

کند.  گیري هستند. این الگو هم بر جمعیت مردان و هم بر جمعیت زنان صدق می تصمیم

گیري  در بین مردانی که با چنین تصمیممثال، میزان نگرش مثبت نسبت به اشتغال زنان  عنوان به

با چنین  "کامالً مخالف"هستند بیش از دو برابر میزان آن در بین مردانی است که  "کامالً موافق"

 294/0نتایج آزمون مربع خی و ضریب همبستگی کرامر برابر با باشند. عالوه براین،  گیري می تصمیم

گیري  رویکرد افراد به تصمیمباط معناداري بین دهد که ارت درصد نشان می 05/0در سطح خطاي 

ها نسبت به اشتغال زنان وجود دارد. مطابق نتایج  نگرش آنزنان درباره نوع پوشش خودشان و نحوه 

-توان گفت که با دانستن عقیده پاسخ ) نیز می086/0ضریب همبستگی تاوگودمن کراسکال (برابر با 

بینی نگرش  درصد پیش 9نوع پوشش خود، در حدود  گیري زنان درباره گویان در خصوص تصمیم

یابد. درمجموع، با توجه به مقدار همبستگی وي کرامر و ضریب فی،  آنان به اشتغال زنان بهبود می

گیري زنان درباره نوع پوشش خودشان با نگرش به اشتغال زنان بیش از  ارتباط میان متغیر تصمیم

بستگی به ترتیب مربوط به متغیر تحصیالت و جنسیت آن بیشترین هم از سایر متغیرهاست. بعد

است. متغیرهاي محل سکونت و وضعیت شغلی  داراي تأثیرات بالنسبه کمتري بر روي نحوه نگرش 

گانه  هاي جنسیتی ناظر بر الگوهاي سه نکته چهارم نیز معطوف به تفاوتبه اشتغال زنان هستند. 

هاي  ي نقش مؤلفه هاي این بخش درزمینه وتحلیل یهالذکر است. بدین معنا که در تمامی تجز فوق

مراتب بیش از  داري بر روي نحوه نگرش نسبت به اشتغال زنان، همواره زنان به مرتبط با دین و دین

که، حتی یک مورد تر این مراتب جالب مردان داراي نگرش مثبت به اشتغال زنان هستند. نکته به

حد "داري در  ارد. مثالً، حتی در بین مردان و زنان داراي دینکننده این الگو وجود ند استثناي نقض

گیري زنان درباره پوشش  با تصمیم "کامالً مخالف"یا معتقد به پوشش چادر و یا  "خیلی زیاد

ها، زنان بیش از مردان  کند بدین معنا که در بین تمامی این گروه خودشان نیز این الگو صدق می

  تغال زنان هستند. داراي نگرش مثبت نسبت به اش
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  "نگرش به اشتغال زنان"هاي کننده هاي مرتبط با تعیین وتحلیل نتایج تجزیه .)5ره (جدول شما

متغیر 

  مستقل
  سطوح متغیر

  هاي آماري شاخص

  .Chi- Square  df Sig  ضریب فی

  جنسیت
  مردان

176/0  974/160  2 00/0  
  زنان

  محل سکونت
  شهر

083/0  717/35  2  00/0  
  ستارو

  وضعیت تأهل
  مجرد

127/0  198/83  4  00/0  
  متأهل

  وضعیت شغلی
  شاغل

114/0  672/67  4  031/0  
  غیر شاغل

  

  "نگرش به اشتغال زنان"هاي کننده هاي مرتبط با تعیین وتحلیل نتایج تجزیه .)6(جدول شماره 

  سطوح متغیر  متغیر مستقل
  هاي آماري شاخص

Linear by Linear 
Association  

df Sig. Cramer' s V  
Goodman 

&kruskal Tau 

  گروه سنی

15-19 

274/91  1  00/0  146/0 021/0  

20-24 

25-29 

30-34 

35-39 

40-44 

45-49 

50-54 

55-59  

60+  

  تحصیالت

 سواد بی

133/251  1  00/0  242/0  058/0  

 ابتدایی

 راهنمایی

 دبیرستان

 دیپلم فوق

لیسانس و 

  باالتر

میزان 

  داري دین

  خیلی زیاد

  زیاد  016/0  126/0  00/0  1  780/30

  کم
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  سطوح متغیر  متغیر مستقل
  هاي آماري شاخص

Linear by Linear 
Association  

df Sig. Cramer' s V  
Goodman 

&kruskal Tau 

  خیلی کم

  اصالً

نه مذهبی نه 

  غیرمذهبی

نوع حجاب 

  زنان

  پوشش چادر

502/215  3  00/0  205/0  042/0  

  پوشش مقنعه

پوشش 

  روسري

  عدم موافقت

گیري  تصمیم

زنان درباره نوع 

پوشش 

  خودشان

  کامالً موافق

463/428  1 00/0  294/0  086/0  
  موافق

  مخالف

  کامالً مخالف

  

  گیري و بحث نتیجه

هاي مرتبط با نگرش به اشتغال زنان مورد  نندهک ترین الگوها و تعیین در این تحقیق برخی از مهم

بندي  مطالعه قرارگرفته است. مطابق نتایج این تحقیق، اگرچه جایگاه اشتغال زنان در اولویت

گیرد، ولیکن اکثریت افراد  موضوعات زنان در رتبه سوم یعنی پس از تحصیالت و ازدواج قرار می

چهارم افراد مخالف اشتغال  که تنها حدود یک وريط داراي نگرش مثبت به اشتغال زنان هستند، به

حال، این الگوي کلی نگرش به اشتغال زنان تحت تأثیر متغیرهاي مهمی است  باشند. درعین زنان می

بندي کرد: گروه اول شامل متغیرهاي جمعیت شناختی  ها را به دو گروه عمده طبقه توان آن که می

که شهرنشینان  طوري سکونت و سطح تحصیالت است بهپایه مانند سن، جنس، وضعیت تأهل، محل 

بیش از روستائیان، مردان بیش از زنان، مجردین بیش از متأهلین، جوانان بیش از بزرگساالن، افراد 

سوادان داراي نگرش مثبت به اشتغال زنان هستند. گروه  سوادان یا کم با تحصیالت عالی بیش از بی

داري است: اوالً، هرچه بر میزان  هاي مذهبی و دین بط با مؤلفهدوم نیز دربردارنده متغیرهاي مرت

گردد. ثانیاً، افراد  شود، از شدت و قوت نگرش مثبت به اشتغال زنان کاسته می داري افزوده می دین

جاي  تر درباره نوع حجاب (مثالً پوشش روسري به تر و خفیف برخوردار از نگرش مذهبی مالیم

تر  تر و قوي طور برجسته گیري زنان درباره نوع پوشش، به اره تصمیمپوشش چادر) و همچنین درب

  داراي نگرش مثبت به اشتغال زنان هستند.
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طورخالصه در چارچوب دوگانه  توان به هاي تحقیق را نیز می بدین ترتیب، این یافته

ر سنتی هاي نوگرایانه و غی بندي و تبیین کرد: هرچه نگرش گونه جمع این "نوگرایی–گرایی سنت"

گردد. این الگوي  شوند، بر شدت نگرش مثبت به اشتغال زنان نیز افزوده می ترمی تر و قوي برجسته

داري با وضوح  هاي دین توان در متغیرهاي مربوط به گروه دوم یعنی مؤلفه تنها می نهایی را نه

تی نیز این بیشتري مشاهده کرد، بلکه حتی در متغیرهاي گروه اول یعنی متغیرهاي جمعیت شناخ

الگوي نهایی کمابیش مشهود است: بدین معنا که متغیرهایی همچون سن، محل سکونت، وضعیت 

کننده نگرش به اشتغال زنان تلقی  عنوان عناصر تعیین تأهل و سطح تحصیالت نیز بدین شکل به

 هاي نوگرایانه و غیر سنتی معموالً و نه همیشه در بین جوانان بیش از گردند که نگرش می

بزرگساالن، در بین مجردان بیش از متأهالن، در بین شهرنشینان بیش از روستائیان، و در بین افراد 

سوادان برجسته و غالب است. بر همین اساس، نتایج  سوادان یا کم داراي تحصیالت عالی بیش از بی

ست که نشان هایی دان توان شواهد تجربی و پژوهشی جدیدي در تأیید نظریه تحقیق حاضر را نیز می

)، 1373)، تغییرات اجتماعی (گیدنز 1963هایی همچون نوگرایی (ویلیام گود  اند پدیده داده

) پیامدهایی مانند تغییرات 1977هاي جامعه (اینگلهارت  فردگرایی و تغییرات بنیادین در نظام ارزش

انقالب ت عنوان یک هاي جنسیتی و اشتغال زنان را به همراه دارند که اصطالحاً از آن تح در نگرش

  شود.  ) یاد می1984(دیویس "هاي جنسیتی انقالب در نقش"تر بنام  مراتب مهم اجتماعی به

کنند که ضرورت دارد  بدین ترتیب، نتایج تحقیق حاضر بر این نکته مهم و استراتژیک تأکید می

مثال، نتایج این  عنوان منظور تسهیل اشتغال زنان انجام گیرد. به هاي مناسب به گذاري تا سیاست

درصد آنان خواهان اشتغال  90تحقیق نشان داده است که قاطبه زنان و مردان یعنی بیش از 

پذیري هرچه بیشتر  کننده انتظارات عمومی براي انعطاف وضوح منعکس وقت زنان هستند که به نیمه

هاي الزم ایجاد  يگذار بازار کار درزمینه اشتغال زنان است و بر همین اساس الزم است تا سیاست

تري  گردد تا زنان بتوانند اشتغال خارج خانه و کار داخل خانه و مراقبت از فرزندان را به نحو مناسب

ترکیب و سازگار نمایند. بدون تردید، توجه به این نکته مهم در کشورهایی  همچون کشور ما 

اضر نشان داده است که سو، نتایج تحقیق ح مراتب بیشتري دارد چون از یک ضرورت و اهمیت به

کردگان دانشگاهی، مجردین و  هاي موافق با اشتغال زنان شامل جوانان، تحصیل ترین گروه عمده

شود. از سوي دیگر، جامعه ما کماکان داراي ساختار سنی جوان با میانه سنی نزدیک  شهرنشینان می

است و  )2019و  2014 سال و روند فزاینده تحصیالت عالی و تجرد و شهرنشینی (فروتن 30به 

مبین این واقعیت است که جمعیت موافق اشتغال زنان در آینده کماکان روبه افزایش خواهد بود. 

هاي مناسب در راستاي تأمین انتظارات این خیل عظیم و  گذاري بنابراین، ضرورت دارد تا سیاست

ذیري بازار کار براي اشتغال پ فزاینده جمعیت (مانند فراهم آوردن تسهیالت الزم در راستاي انعطاف

براي زنان (فروتن  "خانواده -کار "هاي مساعد براي فائق آمدن بر معماي پیچیده  ایجاد زمینهزنان و 
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پذیر کردن تلفیق و ترکیب وظایف شغلی و مسئولیت خانوادگی آنان)  امکان) یعنی 2020، 2013

  اتخاذ و اجرا گردد. 
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