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  چکیده

اند، فعالیت و زحمات آنان  داري تعریف شده زنان همیشه و همواره در جامعه با خانه و خانه

در این پژوهش با روش کیفی و . دن مورد غفلت عامه مردم واقع شده استمزد بو به دلیل بی

سال  60تا  20زن،  22هاي عمیق با  با رویکر نظریۀ داده مبنا، سعی شده با انجام مصاحبه

هاي آن،  داري به عنوان یک شغل و چالش گانه شهر قم، فهم آنان از خانه ساکن مناطق هشت

اي که زنان با آن روبرو  ترین مسئله هاي پژوهش مهم تهطبق یاف. مورد بررسی قرار گیرد

گیري این مسئله  اند، هنجارهاي مردساالرانۀ نهادینه شده بوده و دالیلی که منجر به شکل بوده

هاي پیشین،  هاي جنسیتی وتداوم سنت توان در تصورات قالبی و کلیشه شده است را می

تقسیم کار جنسیتی، ارتباطات اجتماعی  پذیري متفاوت مردان و زنان، ایدئولوژي جامعه

ها باعث شده  این چالش. گذاري کارخانگی جستجو کرد همچنین عدم ارزشمحدود زنان و

هایی مانند بازاندیشی در هنجارهاي مردساالرانه، تبعیض مثبت، پرورش نسل،  تا استراتژي

وسط دولت، دیده و ها، اختصاص یارانه، ارائۀ بیمۀ رایگان، حمایت مالی ت غربالگري سنت

شنیده شدن توسط جامعه و همچنین کارآفرینی اینترنتی، از منظر زنان جهت کاهش و کم 

.کردن فشار ناشی از این چالش راهگشا باشد

دار، ارزش کار خانگی، نابرابري جنسیتی، هنجارهاي  داري، زنان خانه خانه: ي کلیديها واژه
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  مسئلهمقدمه و بیان 

خانواده در تمام جوامع از گذشته تاکنون اشکال گوناگونی داشته است و به لحاظ 

زن و مرد در خانواده وظایف . شرایط اجتماعی صور مختلفی را به خود گرفته است

هاي  متعددي داشتند که همزمان با کاهش ابعاد خانواده، حدود وظایف و مسئولیت

هاي اقتصادي خارج از خانه را  ذشته فعالیتمردان مانند گ. هریک نیز دگرگون شد

برعهده داشتند و زنان با توجه به شهرنشینی و محدود شدن تعداد فرزندان و باال رفتن 

شیخی،(هاي اقتصادي جدید شدند  سطح زندگی، تشویق به خروج از خانه و فعالیت

ي زنانه ا داري پدیده همچنین در طول تاریخ و در سراسر جهان، خانه). 280: 1382

نقش بسیار کلیدي و انکار ناپذیر زنان در  باوجود. تصور و بر زنان تحمیل شده است

تنها کار و فعالیت آنان شامل  تولید و پیشرفت اقتصادي و اجتماعی کشورها، متاسفانه نه

مشاغل رسمی نشده و به عنوان جمعیت غیرفعال اقتصادي در نظر گرفته شده؛ بلکه 

  .اند کننده معرفی شده عنوان مصرف برعکس به

هاي بیرون از خانه و کسب  هاي اخیر، اگرچه مشارکت زنان در فعالیت در سال 

هاي بدون دستمزد آنان در  مشاغل با دستمزد افزایش یافته است؛ اما این از بار فعالیت

خانه نکاسته است؛ در واقع، این امر حاکی از این مسئله است که گرچه زنان حداقل 

کنند؛ اما  هاي بدون دستمزد داخل خانه می قت و انرژي خود را صرف فعالیتنیمی از و

عنوان یک شغل دیده نشده و ارزش آن در منظر عموم جامعه مورد  فعالیت آنان به

شده از سوي مرکز آمار ایران نیز تاییدکنندة این امر  غفلت واقع شده است؛ تعریف ارائه

کار و محصل  دي است که شاغل، بیکار، جویايدار، فر است؛ براساس این تعریف، خانه

گردد و  داري جزء مشاغل محسوب نمی آید؛ بنابراین خانه به حساب نمی

داران بخشی از جمعیت غیرفعال  هاي آماري و جمعیتی موجود کشور، خانه بندي درطبقه

شوند و این درحالی است که براساس تخمین سازمان ملل و بر طبق  محسوب می

داري به عنوان یک شغل، ارزش  وهشی متفاوت، با به رسمیت شناختن خانهمطالعات پژ

همچنین نتایج بررسی . تریلیون دالر است 11اقتصادي کاِر خانه در جهان برابر با 
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یدکنندة این موضوع است که أیبودجۀ خانوار که توسط بانک مرکزي ایران انجام شده، ت

) از خانه و زنان بدون شغل خارج از خانهشامل زنان داراي شغل خارج (دار  زنان خانه

درصد کل  2/25دهند که شامل  بخش مهمی از نیروي کار بدون دستمزد را تشکیل می

  ).1385ا، .بانک مرکزي ج(باشد  جمعیت کشور می

اي روبرو هستند که از دید عموم جامعه پوشیده  دار با مشکالت عدیده زنان خانه 

روف، بتی فریداناست؛ در این راستا، فمینیست مع
1

رازوري «در پژوهش خود با عنوان  

زنانه
2

مشکلی که نامی ندارد«به » 
3

دار و بدون شغل  و یا افسردگی پنهان زنان خانه» 

دار به دلیل انجام  خارج از خانه اشاره کرده است؛ در واقع، وي معتقد است زنان خانه

عالوه بدون ارزش و  شد و بهبا کننده می گیر و خسته هایی که بسیار سخت، وقت فعالیت

آبوت و (شوند  دستمزد بوده، دچار مشکالت روحی از جمله افسردگی پنهان می

درواقع، فشار انجام امورخانگی و تحمیل بار آن بردوش زنان ). 203: 1383واالس،

شود که رابطۀ زن و شوهر را درخانواده به  منجر به ایجاد یک موقعیت ناموزون می

سازد؛ در این زمینه، گیدنز معتقد است با  زیردست می -مسلطشکل یک موقعیت 

کار، حوزة عمومی و خصوصی در  شدن جوامع و تقسیم فزاینده بین خانه و محل صنعتی

  . ایستارهاي عمومی جاي گرفت

امور محلی، سیاست و (دلیل اشتغال بیرون از خانه بیشتر با حوزة عمومی  مردان به

د و زنان به حوزة خصوصی مربوط شدند که وظایفی مثل؛ سروکار داشتن) اوضاع بازار

شد؛  را شامل می... داري، نظافت و آماده کردن غذا براي افراد خانواده و داري و خانه بچه

به مرور و بعد ازجنگ جهانی زنان وارد بازارکار شدند؛ اما همچنان انجام امور 

داري برعهدة آنان بود که در این خصوص هاچ چایلد خانه
4

مفهوم نوبت دوم 
5

را مطرح  

کند؛ بدین معنی که زنان بعد از بازگشت از محل کار بیرون از خانه، به فعالیت  می

                                                  
1. Betty Friedan
2. Feminine Mystique
3. The problem that has no name
4. Childe
5. Second Turn



  

  

  

1400، بهار 46شماره ، سال دوازدهم، ریزي رفاه و توسعه اجتماعی برنامهعلمی فصلنامه      98

پردازند که منجر به فشار مضاعف بر دوش آنان  آور در خانه می سخت و کسالت

  ).560-578: 1397گیدنز،(گردد  می

لوژیک در حوزة هاي تکنو پیشرفت باوجودتوان گفت، امروزه  به طور کلی می

تنها از کار زنان در خانه کاسته نشده؛ بلکه افزایش حجم  لوازم خانگی و منزل، نه

هاي  کارهاي خانه منجر به دلسردي، افسردگی و همچنین مانع از افزایش مشارکت

اقتصادي و اجتماعی زنان شده است، از سویی دیگر، انتظارات جامعه از زنان براي ایفا 

داري و شغل بیرون از  دد و چندگانه همچون مادري، همسري، خانههاي متع کردن نقش

هاي  خانه، مسئولیت خانوادگی و اجتماعی آنان را افزایش داده و منجر به بیماري

افزایش  باوجودیافته نیز  در جوامع توسعه. جسمی و روحی متعدد براي زنان شده است

باشند؛ زیرا در تحقیقات انجام  یهاي بسیاري روبرو م نرخ اشتغال زنان، آنان با چالش

 ,Crawford, 2006: 387; Craig & Sawrikar, 2007; Kawamura & Brown(گرفته

2010; Claffey, & Mickelson, 2009 ( زنان بخش اعظم کارهاي خانه را انجام

کنند اگر بر سهم مشترك و مساوي انجام کارهاي  دهند؛ بدین دلیل که احساس می می

د و همسرشان اصرار کنند، این موضوع باعث از بین رفتن کیفیت مطلوب خانه میان خو

  ).Barstad, 2014(شود  ارتباطشان می

عالوه بر آن گاهی، زنان خود نیز در مولد بودن خود دچار شک و تردید 

و از آن جهت کنند هاي خود در درون خانه را شغل محسوب نمی گردند؛ و فعالیت می

باشند،  فضاهاي اجتماعی رسمی براي طرح مسائل خود می دار فاقد که زنان خانه

ماند که باعث بروز مشکالت  صورت پنهان باقی می ها به بسیاري از مسائل مربوط به آن

توان به  شود که از جمله این مشکالت می تبع آن براي جامعه می عدیده براي زنان و به

;Greenstein, 2009(تعارضات جدي زناشویی و همچنین طالق اشاره کرد  Frisco & 

Williams, 2003.(  

با توجه به آنچه گفته شد، این پژوهش در پی درك این مسئله است که زنان 

تأثیرگذار  ،داري به عنوان یک شغل هایی را در مقابل فهم خانه دار چه چالش خانه
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 داري به عنوان یک شغل از دیدگاه زنان دانند؟ پیامدهاي عدم درنظرگرفتن خانه می

گرفتن هایی را براي درنظر دار چه استراتژي باشد؟ و همچنین زنان خانه دار چه می خانه

دانند؟ الزم به ذکر است که اکثر کارهاي  مؤثر می ،داري به عنوان یک شغل خانه

پژوهشی که در این حوزه انجام شده است، به شکل پیمایش بوده و اندك کارهایی که 

ت، ابعاد دیگري از این موضوع را موردتوجه قرار به صورت کیفی انجام گرفته اس

  .باشد رسد، انجام چنین تحقیقی بسیارمهم می رو به نظر می اند؛ ازاین داده

  

  پیشینه تحقیق

  :تحقیقات داخلی: الف

شناختی کیفیت  مطالعۀ جامعه«، در پژوهشی با عنوان )1395(فسائی و میرحسینی  صادقی

هاي  با به کارگیري روش تحقیق کیفی و انجام مصاحبه »دار شهر تهران زندگی زنان خانه

ها تأهل و  ساله تهرانی که ویژگی مشترك آن 58تا  26دار  زن خانه26عمیق کیفی با

دار بنا به روایت و تجربه  داري بوده است، به بررسی کیفیت زندگی زنان خانه خانه

ن داد، سطح تحصیالت زنان، داري پرداختند و نتایج این تحقیق نشا زیستۀ آنان از خانه

تبع آن تعداد فرزندان، اعتقادات مذهبی و سنتی، میزان مشارکت و فعالیت  مادري و به

در کیفیت ... اجتماعی، مناسبات قدرت در خانواده و میزان تسلط و استیالي مردانه و

  .داري تأثیرگذار است زندگی زنان و مواجهۀ آنان با امور خانه

مطالعۀ تفسیري نقش «در پژوهشی با عنوان  ،)1394(فساییو صادقی منشبدري

به چگونگی تقسیم کار در خانواده و تبیین نگرش خود زنان به عنوان » داري خانه

در این پژوهش، از روش کیفی و همچنین . داري پرداختندایفاءکنندگان نقش خانه

که به صورت هدفمند از ) دار نفر خانه20نفر شاغل و  20(زن  40مصاحبۀ عمیق با 

نتایج تحقیق نشان داد که با وجود . شهر تهران انتخاب شدند، استفاده شده است

ست، همچنان رخ داده ا) اشتغال و تحصیالت(تغییرات بسیاري که در وضعیت زنان 
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ترین کارهاي خانه بر دوش زنان قرار دارد و با اینکه بیشتر زنان  مسئولیت مهم

ناپذیري، انزوا و تکراري بودن آن دارند،  انتقادهاي شدید به کار خانگی مبنی بر پایان

داري و  هاي فمینیستی دربارة بردگی و تحت ستم بودن زنان در خانه تحلیل گرایش

. ان را قبول ندارند و حاضر به انکار و رد مسئولیت خویش نیستنداستثمار از سوي مرد

منظور بهبود وضعیت خویش هستند که شامل  ها، در نهایت، خواهان تغییراتی به آن

ویژه مردان از  استقرار منبع مالی مستقل و همکاري و قدردانی سایر اعضاي خانواده به

  .هاست آن

اشتغال زنان و ضرورت کنترل «عنوان  ، در مقالۀ خود با)1390(رستگار خالد 

نفر از زنان شهر  311با انجام یک بررسی پیمایشی بین » فشارهاي ناشی از کار خانگی

هاي شغلی همطراز با  تهران، به این نتیجه رسیده است که زنان حتی اگر در پایگاه

شود و  داري اشتغال خاص زنان تلقی می شوهرانشان، شاغل باشند، همچنان خانه

ها، انعطاف و محتواي شغلی زنان و  مشارکت مردان در کار خانه و میزان تحصیالت آن

سابقۀ کارشان، منابع مطلوبی براي زنان در جهت انطباق با فشار ناشی از کار خانگی 

  .است

سهم کار خانگی زنان در «، در پژوهشی با عنوان )1389(نژاد  ساعی ارسی و نیک

مزد زنان در خانه و با روش بررسی  به بررسی کار بی» ههاي توسع ریزي فرایند برنامه

هاي  ها و تفاوت جنسی از دیدگاه فمنیست اسناد و مدارك، سعی در شناخت علت

در ) مارکسیست و سوسیالیست(هاي چپ  هاي لیبرال، فمنیست رادیکال و فمنیست

از واژة کار  حوزه کار خانگی داشتند و به این نتیجه رسیدند که به رغم استفادة مداوم

دار  گویی زنان خانه. اي وجود دارد نامه خانگی، این مدخل در کمتر کتاب لغت یا دانش

دار و شاغل است؛  کار خانگی، اشتغال عمومی همه زنان خانه. به کاري اشتغال ندارند

ولی این واقعیتی بسیار مهم است که به راحتی به دست فراموشی سپرده شده است که 

هاي متنوع مادري،  جویانه جامعه از زنان در نقش د در انتظارات کمالعلل آن را بای
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داري و اشتغال بیرون از خانه دانست که پیامدها و عواقب ناشی از کار  همسري، خانه

  .خانگی بر روي زنان را افزایش داده است

توان اذعان  با توجه به نتایج تحقیقات صورت گرفته مرتبط با موضوع پژوهش، می

شود و باوجود افزایش حضور و مشارکت زنان  داري امري زنانه تلقی می که خانهداشت 

در حوزه کار بیرون از خانه، باز این زنان هستند که بخش مهمی از کارهاي خانه را 

تواند بر کیفیت زندگی  کند که می دهند و این فشار مضاعفی را بر آنان وارد می انجام می

کنند که  حقیقات انجام گرفته این نکته را تأیید میتمام ت. ها آسیب وارد کند آن

دار  شود؛ بدین صورت که گویی زنان خانه اهمیت انگاشته می داري شغلی بسیار بی خانه

تواند پیامدها و عواقب ناگواري براي زنان و  به کاري اشتغال ندارند که این موضوع می

  .همچنین خانواده و جامعه داشته باشد

  

  :جیتحقیقات خار: ب

پینتو و ارتیز
1

هاي فرهنگی، فهم  فراتر از شاخص«، در پژوهشی با عنوان )2018(

، ضمن بررسی نحوة تقسیم »مکزیکی -هاي آمریکایی تقسیم کار جنسیتی در خانواده

مکزیکی، به این نتیجه رسیدند که عوامل  -خانوادة آمریکایی 524کار خانگی در میان 

کارِ خانه، . هاست کنندة نحوة تقسیم کار در خانواده یبین ساختاري و عوامل فرهنگی، پش

هایی چون  حجم کار زنان توسط شاخص. شود همچنان مسئولیتی زنانه انگاشته می

یابد و میزان مشارکت مردان باالتر  اشتغال، ادامه تحصیل و درآمد باال، کاهش می

  .رود می

بریدمن
2

بررسی تجربی : گیتقسیم کار خان«، در پژوهش خود با عنوان )2014(

به بررسی ساعات اختصاص داده شده » تأثیرات زندگی متاهلی بر تخصیص زمان فردي

از سوي زنان و مردان به کارهاي خانه و بیرون از خانه پرداخته و به این نتیجه رسیده 

                                                  
1. Pinto & Ortiz
2. Bredtmann
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است که هنوز هم تفاوت معناداري بین زنان و مردان در اختصاص به کارهاي خانه و 

وجود دارد؛ همچنان مردان، بیشترین وقت خود را به کارهاي بیرون از بیرون از خانه 

وي معتقد . گذرانند منزل پرداخته و زنان بیشتر زمان خود را به انجام کارهاي خانه می

شود و با وجود اینکه زنان به کار بیرون از  است این تفاوت در زنان شاغل نیز دیده می

نان هستند که وقت بیشتري را به انجام کارهاي خانه پردازند؛ اما باز هم این ز خانه می

هاي جنسیتی و  باشد و شکستن این کلیشه اختصاص داده و مشارکت مردان اندك می

 & Bianchi, 2000 ; Sullivan(ها بسیار آهسته و نامطمئن خواهد بود  تغییر آن

Gershuny, 2001 ; Miller & Mulvey, 2000.(  

سالیوان
1

نگرش و عقاید مربوط به نقش «ش خود با عنوان ، در پژوه)2012(

و با اشاره به اینکه طی دو دهۀ گذشته یکی از » جنسیتی و زنانه شدن نیروي کار ایرلند

کننده در  توجه تعداد زنان شرکت گیرترین تغییرات در جامعۀ ایرلند، افزایش قابل چشم

این موضوع بپردازد که نیروي کار داراي دستمزد بوده است، سعی نموده تا به بررسی 

هاي نقش  با تغییر در نگرش) ورود چشمگیر زنان به بازار کار(آیا این تغییر رفتار 

جنسیتی نیز ارتباط دارد؟ بدین منظور در این پژوهش، براي بررسی تغییرات در 

 1994، 1988هاي  المللی سال هاي نقش جنسیتی، از برنامۀ بررسی اجتماعی بین نگرش

ها، حاکی از این است که  در نهایت، تجزیه و تحلیل داده. ده نموده استاستفا 2002و 

بدین معنی که با . هاي سنتی جنسیتی در طول دوره کاهش یافته است حمایت از نقش

ها در داخل خانه کاسته شد؛ اما همچنان  ورود زنان به بازار کار، از حجم کارهاي آن

دهند؛ اما به طور  داري اختصاص می خانه این زنان هستند که وقت بیشتري را به امور

هاي  ها در مورد ایفاي نقش کلی باید گفت تغییر محسوسی در نگرش و رفتار ایرلندي

.جنسیتی رخ داده است

                                                  
1. Sullivan
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دیفن باخ
1

هاي جنسیتی؛ تقسیم کار  ایدئولوژي«، در تحقیقی با عنوان )2002(

قسیم کار خانگی ناشی از ، به این نتیجه رسیده است که ت»جنسیتی در روابط صمیمانه

هاي خانوادگی و یا شغلی که به  این است که چگونه هر یک از زوجین، باتوجه به نقش

  .کند طور سنتی با ایدئولوژي جنسیتی مرتبط هستند، خودش را تعریف می

کولتران
2

مدلسازي و : تحقیق در مورد کار خانگی«با عنوان  ی، در پژوهش)2000(

، خود ضمن بیان این نکته که »ماعی در کارهاي روزمره خانگیگیري تعامل اجت اندازه

زنان عمدة کار خانگی را برعهده دارند، نشان داده است که در تقسیم کارهاي خانه، 

بري همچون تمیز کردن منزل، پخت و پز و  زنان عمدتًا وظایف تکراري و زمان

  .آورد ها وارد می آندهند و این کار فشار زیادي را بر  شستشوي لباس را انجام می

در مجموع و با توجه به تحقیقات صورت گرفته در حوزة مرتبط با موضوع 

ی و پیمایش هاي انجام شده به روش کم توان گفت بخش مهمی از پژوهش تحقیق، می

دار و یا شاغلی که  اند که تجربۀ زیسته زنان خانه صورت گرفته و به این نتیجه رسیده

داري  دهند نادیده گرفته شده است و خانه را انجام میبخش اعظم کارهاي خانه 

در . باشد همچنان مسئولیتی زنانه انگاشته شده که داراي دستمزد و اهمیت و ارزش نمی

ابعاد و موضوعات که این حوزه اندك کارهایی نیز به روش کیفی انجام شده است 

ه دوعات در خانوادیگري همچون کیفیت زندگی زنان و یا مناسبات قدرت و سایر موض

.اند را مورد بحث و بررسی قرار داده

  

  مبانی نظري

به تعبیر بلومر
3

، در پژوهش کیفی، مفاهیم حساس
4

هستند و قطعی نیستند؛ بدین معنی  

شوند؛ بنابراین در  که مفاهیم ایستا نیستند؛ بلکه طی فرآیندي از بازبینی و تفکر کامل می

                                                  
1. Diefenbach
2. Coltrane
3. Blumer
4. Sensitizing concepts
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بفهمد کنشگران اجتماعی چگونه دنیاي خود را کند تا  پژوهش کیفی پژوهشگر سعی می

به طور کلی، در پژوهش کیفی با ایجاد ). 179-183: 1387بلیکی،(کنند  درك می

تواند ذهن محقق را باز کند؛ اما هدف، دنبال  حساسیت نظري و مفهومی، نظریه می

، در همین راستا). 233: 1392محمدپور،(کردن آن نظریه و تأیید یا رد آن نیست 

داري وجود دارند و با توجه به اینکه  هاي مختلفی در رابطه با کار خانگی و خانه نظریه

ها  در این پژوهش بر ابعاد اجتماعی و فرهنگی تأکید شده است به چند مورد از آن

  از جمله؛. اشاره خواهد شد

مرلین فرنچ
1

را ، معتقد است که نفس کار خانگی امر ناخوشایندي نیست؛ بلکه آنچه آن 

دهد، از یک سو، ناعادالنه بودن تقسیم کار در خانه است که  دشوار و پرزحمت جلوه می

شود این کار، فعالیتی زنانه پنداشته شده و جزء وظایف زنان تلقی گردد و از سوي  باعث می

کننده و ناخوشایند  طور ذاتی، خسته از نظر وي، کار منزل به. مزد بودن آن است دیگر، بی

ها را در ماشین  ري از مردم، چه زن و چه مرد، از اینکه گاه گاهی غذا بپزند، ظرفبسیا. نیست

برند؛ اما زمانی که این کار به عنوان فعالیتی زنانه  اي را مرتب کنند، لذت می بگذارند یا قفسه

تعریف شود و زنان مجبور باشند باوجود اشتغال در بیرون از منزل، اغلب کارهاي خانه را با 

مشارکت و همکاري همسرانشان انجام دهند و همچنین زمانی که پول و فضا محدود حداقل 

داري  هاي خردسال و کوچک دارد و مجبور است پس از کار بیرون، خانه بوده و یا مادري بچه

).32: 1383طاهرخانی،(شود  کند، دشوار و پرزحمت می

به اعتقاد اکلی
2

ار، هم بازتاب و هم داري به منزلۀ ک ، خودداري از پذیرش خانه

داري عمومًا کاري کم اجر و قدر،  خانه. علت پایین بودن منزلت زنان در جامعه است

آید؛ حال آنکه ادارة امور خانه،  به حساب نمی» کار حقیقی«ناشناخته و رایگان است که 

ها وقت و انرژي است؛ این موضوع بر مبناي این تصور است که  مستلزم صرف ساعت

اشتغالی خاص زنان است و زنان به طور طبیعی از عهدة وظایف خانه داري  خانه

                                                  
1. Marilyn French
2. Oakley
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وي معتقد است قواعدي که زنان در . آیند و این کار ذاتاً از مردان ساخته نیست برمی

کنند نیز در درازمدت این مسئله را تشدید  داري بر خود تحمیل می انجام امور خانه

شود و صورتی خارجی به خود  دف میکند و کارهاي خانه، رفته رفته تبدیل به ه می

گیرد و با اسیر شدن زنان در پنجۀ چیزي که در اصل معیارهایی خودساخته بوده،  می

  . رود اختیار و آزادي عمل آنان عمالً از میان می

داري کاري واقعی است و از سویی دیگر،  ها، خانه از نظر اکلی و سایر فمینیست

داري در سایۀ آن انجام  ي و اجتماعی که کارهاي خانهداري و شرایط فرد هاي خانه الزام

داري، فعالیتی  خانه. شود گیري احساس همبستگی میان زنان می شود، مانع از شکل می

دارد، عشق و  شود و آنچه زنان را به کارهاي خانه وامی است که در تنهایی انجام می

ار در خانه احساس زنان مایلند تا جایی که ممکن است از ک. پنداري است همسان

رضایت کنند و چون معیارهایی روشن و یا پاداش کارفرمایی در کار نیست، طبعًا زنان 

سنجند، در نتیجه،  دهند و کیفیت کار خود را با آنان می دیگر را مبناي مقایسه قرار می

آبوت و واالس،(کند  داري به جاي یکپارچه کردن زنان ایشان را از هم دور می خانه

1383:179.(  

توان از آن کمک گرفت، نظریۀ  هایی که در این زمینه می یکی دیگر از نظریه

باشد، وي معتقد است که اجتماعی شدن کار خانگی و مراقبت از  می1اسکات هیلدا

هاي مارکسیست، در باب  در واقع او همانند سایر فمینیست. کودکان بسیار مهم است

داري، کار زنان بسیار  که در جامعۀ سرمایهماهیت و کارکرد کار زنان معتقد است 

کنندة محض معرفی  داري مصرف زنان در جامعۀ سرمایه. اهمیت شمرده شده است بی

اند؛ به طوري که نقش مردان به دست آوردن پول و نقش زنان خرج کردن آن  شده

مارگارت بنستون. نمایش داده شده است
2

اند و  گوید؛ زنان در اصل تولیدکننده می 

هاي غذایی مثل ناهار و  وي معتقد است، وعده. هاست کنندگی خصلت ثانوي آن صرفم

                                                  
1. Scott Hilda
2. Margaret Benston
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شود و اگر  رسد، در خانه توسط زنان تولید می شام که در بازار تولید شده و به فروش می

زنان . تر است ها آسان فروشند، به این معنا نیست که کار آن زنان محصول کار خود را نمی

دار عمالً دو شغل دارند؛ مشارکت ایشان در بازار کار تنها  أهل بچهشاغل، به ویژه زنان مت

در صورتی مجاز است که از عهدة مسئولیت نخست خود در خانه برآیند، این واقعیت به 

خصوص در کشورهایی که افزایش فرصت شغلی زنان با گسترشی متناظر در میزان 

  ).94: 1387انگ،ت(آزادي آنان همراه نبوده است، به وضوح نمایان است 

داري را  ها معتقدند این ساختارهاي اجتماعی است که خانه به طور کلی، فمینیست

ارزش نشان داده است؛ ساختارهاي اجتماعی که مردانه هستند  اهمیت و بی شغلی کم

اند و بر همین اساس، هر آنچه در  گذاري نموده چیز را بر مبناي جنسیت ارزش همه

. ارزش تلقی خواهند شد هاي زنانه کم ارزشمند و امور و فعالیترابطه با مردان باشد 

داري کاري سخت و  ها بر این باورند که برخالف تصور عامه مردم، خانه فمینیست

کند، از آنجا  تلقی می» ضعیفه«دار را  ها باوري که زن خانه از نظر آن. فرساست توان

داشت مادي و اغلب  بدون چشم سرچشمه گرفته که کارهاي خانه پنهان از دید عموم و

  ).177-178: 1383آبوت و واالس،(شود  فقط از روي عشق و عالقه انجام می

  

شناسی روش

روش پژوهش حاضر، کیفی و از نوع نظریۀ داده بنیاد
1

و با هدف فهم و برداشت جامعۀ  

در . داري به عنوان یک شغل است هاي عدم در نظر گرفتن خانه مورد نظر از چالش

هش کیفی که بر دیدگاه تفسیرگرایانه و یا تفهمی مبتنی است به چگونگی تفسیر، وپژ

شود  درك، تجربه و به وجود آمدن جهان اجتماعی کنشگران اجتماعی توجه ویژه می

کند تا رویدادي را به طور مفصل شرح بدهد  و سعی می) 270: 1380شریفی و شریفی،(

من و مارشال راس(
2
در روش کیفی، عقیده بر این است که در  در واقع،). 57: 1390،

                                                  
1. Grounded Theory
2. Rossman & Marshall
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ها  ها و معناهایی نهفته است که محقق در پی آن است که آن پردة اعمال مردم، نیت پشت

ها باید مبتنی بر  در رویکرد نظریۀ داده بنیاد، نظریه). 70: 1395فراستخواه،(را دریابد 

. آیندهاي اجتماعی افراد باشندهاي میدانی، به ویژه مبتنی بر اقدامات، تعامالت، و فر داده

بر این اساس نظریه داده بنیاد یک طرح پژوهشی کیفی است که در آن پویشگر نوعی 

هاي تعداد  دهد که حاصل دیدگاه تبیین کلی از یک فرآیند، اقدام یا تعامل ارائه می

  ).86: 1394کرسول،(کنندگان است  زیادي از مشارکت

گانه شهر قم مصاحبه شده  دار ساکن مناطق هشتزن خانه 22در مطالعۀ حاضر، با 

در . ساله پرداخته شده است 60تا  20دار  زن خانه 22است و به تحلیِل توصیفات این 

گیري هدفمند این تحقیق، جهت انتخاب نمونه، از شیوة نمونه
1

گیري نظري و نمونه 
2

و  

هدفمند، گزارش گیري  هدف از نمونه. با استراتژي بیشترین تنوع استفاده شده است

واحدهایی خاص مبتنی بر اهداف خاص است؛ به عبارتی دیگر، در این نوع 

کند که اطالعات مهمی در رابطه با موضوع  هایی را گزینش می گیري، محقق نمونه نمونه

. دهند پژوهش دارند و به سؤاالت خاص محقق در پژوهش موردنظر پاسخ می

)Johnson & Christensen, 2008: 239; Maxwell,1997: 87(  

گیري نظري، دربارة انتخاب و در کنار یکدیگر قراردادن اطالعات تجربی  در نمونه

گیري  ها تصمیم ، طی فرآیند گردآوري و تفسیر داده....)ها و  ها، سازمان موردها، گروه(

اري و ذهایش را گردآوري، کدگ شود و به عبارتی دیگر، محقق به طور همزمان داده می

ها را کجا  هایی در مرحلۀ بعدي گردآوري و آن کند و در مورد اینکه چه داده یتحلیل م

بنابراین در این تحقیق، به صورت ). 138: 1392فلیک،(کند  گیري می پیدا کند تصمیم

دار هستند یا باوجود اشتغال به کار  اند که خانه کنندگانی انتخاب شده هدفمند مشارکت

دهند و این  ت زیادي را به کارهاي خانه اختصاص میدر بیرون از خانه، همچنان وق

به سایر  اي هکنندگان تا جایی اضافه شدند که اشباع نظري اتفاق افتاد و داد مشارکت

                                                  
1. Purposive Sampling
2. Theoretical Sampling



  

  

  

1400، بهار 46شماره ، سال دوازدهم، ریزي رفاه و توسعه اجتماعی برنامهعلمی فصلنامه      108

ها در این تحقیق مصاحبۀ عمیق بوده، بنابراین  آوري داده تکنیک جمع. ها اضافه نشد داده

اي رسیدن به اشباع ادامه داده شد گیري نظري بر گیري هدفمند شروع و با نمونه با نمونه

که (گانه شهر قم  دار و زنان شاغل ساکن مناطق هشت نفر از زنان خانه 22و در نهایت با 

  . ، مصاحبۀ عمیق انجام شد)گذراندند داري می توجهی از وقتشان را به خانه بخش قابل

در این . آمده است 1شناختی مشارکت کنندگان در جدول  هاي جمعیت ویژگی

هایی که ضبط شده بودند به متن تغییر یافتند که در سه مرحله کدگذاري  فرآیند مصاحبه

کدگذاري باز؛ بدین صورت که از طریق )کدگذاري باز، محوري و گزینشی(شدند 
1

 

 ,Davies & Dwyer(ها و گاه کلمات متن است  که مستلزم بررسی دقیق همۀ عبارت

هاي نو  یین موضوع فراهم گردید و به تولید ایده، زمینه براي درك بهتر و تب)257 :2007

2کدگذاري محوريگونه که در  سپس همان. ها کمک نمود و خالقانه در تحلیل داده
؛ 

ها با استفاده از فرآیند گزینش مداوم در کدگذاري باز، منجر به ایجاد  روند تحلیل یافته

کند ا را تبیین میه شود و کیفیت و نوع ارتباط بین آن مقوالت محوري و مهم می

)Charmaz, 2006: 60( .  

با شناخت ابعاد مختلف و کیفیت ارتباط بین عبارات، رمزگذاري محوري ممکن 

3کدگذاري گزینشی سپس در مرحلۀ. شد
هاي انتخاب شده در کدگذاري باز  ؛ مقوله

و محوري به صورت منطقی در کنار یکدیگر قرار داده شد و سپس مقولۀ هسته انتخاب 

در ادامه، باید از اعتبار نتایج تحقیق مطمئن گشت که باید اذعان داشت تحقیق . دگردی

ی براي ارزیابی و سنجش نتایج کیفی از اصول و معیارهاي متفاوت نسبت به تحقیق کم

کند؛ در این راستا در تحقیق کیفی باور بر این است که هیچ واقعیت واحدي  استفاده می

 ,Glesne(آلود است پذیري یک هدف ساختگی و توهمدر جهان وجود ندارد و تکرار

2006.(  

                                                  
1. Open coding
2. Axial Coding
3. Selective coding



  

  

  

  

109...     هاي آن  داري به عنوان یک شغل و چالش فهم خانه   

تثلیثهاي پژوهش از روش  بنابراین جهت ارزیابی و بررسی صحت نتایج و داده
1
 

محقق و  -1هاي تحقیق توسط سه نوع از افراد  در همین راستا، یافته. استفاده شده است

شناسی و  ن و جامعههاي زنا نظر در حوزة پژوهش افراد خبره و صاحب -2پژوهشگر، 

کنندگان مورد بازبینی و بررسی دوباره قرار گرفت؛ بدین شکل که  مشارکت -3

نظر در حوزة  ها، افراد خبره و صاحب پژوهشگر، با ارزیابی دوباره متن مصاحبه

شناسی با بررسی این نکته که آیا برداشت پژوهشگر با  هاي زنان و جامعه پژوهش

ر است؟ و مشارکت کنندگان با تأیید و یا عدم تأیید این نکته ها براب برداشت و تفسیر آن

ها  ها برداشت کرده همانند آن چیزي بوده که آن که آیا آنچه پژوهشگر از گفتگوي با آن

 1در ادامه، جدول . ها پرداختند برداشت کردند؟ به بازبینی مجدد درستی و صحت یافته

  .ندگان پرداخته استکن شناختی مشارکت هاي جمعیت به بررسی ویژگی

  

  )گانه شهر قم زنان ساکن مناطق هشت(کنندگان  شناختی مشارکت هاي جمعیت ویژگی -1جدول 

  ردیف
نام 

  مستعار

وضعیت 

  تأهل
  سن

سن 

  همسر

مدت 

)سال(ازدواج

تعداد 

  فرزند
  تحصیالت  شغل

تحصیالت 

  همسر

  لیسانس  لیسانس  کارمند  1  7  33  31  متأهل  آرزو  1

  دیپلم  لیسانس  مربی  1  15  36  35  متأهل  سارا  2

  -   لیسانس  کارمند  -   -   -   35  مجرد  محبوبه  3

  کارمند  ندارد  3  31  29  متأهل  مبینا  4
فوق 

  لیسانس
  لیسانس

  فوق لیسانس  لیسانس  معلم  2  16  45  40  متأهل  فاطمه  5

  -   فوق دیپلم  مربی  -   -   -   30  مجرد  روژان  6

  دیپلم  دیپلم  مربی  2  38  62  58  متأهل  راحله  7

  -   لیسانس  دار خانه  -   -   -   25  مجرد  ازسولم  8

  لیسانس  لیسانس  کارمند  2  16  45  38  متأهل  نعیمه  9

  سیکل  سیکل  دار خانه  2  24  48  42  متأهل  ملیحه  10

                                                  
1. Triangulation
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  ردیف
نام 

  مستعار

وضعیت 

  تأهل
  سن

سن 

  همسر

مدت 

)سال(ازدواج

تعداد 

  فرزند
  تحصیالت  شغل

تحصیالت 

  همسر

  دیپلم  دیپلم  دار خانه  1  12  40  32  متأهل  گلنوش  11

  سیکل  دیپلم  آرایشگر  3  30  62  50  متأهل  منیر  12

  دکترا  ترادک  کارمند  1  17  47  44  متأهل  هدیه  13

  دکترا  دکترا  کارمند  -   5  38  38  متأهل  مهرنوش  14

  لیسانس  دیپلم  شغل آزاد  2  25  50  42  متأهل  بهاره  15

  دیپلم  دیپلم  کارمند  2  30  55  50  متأهل  فرانک  16

  دیپلم  دیپلم  دار خانه  2  23  51  40  متأهل  گیسو  17

  لیسانس  دیپلم  دار خانه  3  30  55  48  متأهل  طاهره  18

  فوق لیسانس  لیسانس  بازنشسته  2  28  61  60  متأهل  اکرم  19

  فوق لیسانس  دیپلم  دار خانه  1  20  45  39  متأهل  ناهید  20

  فوق لیسانس  دکترا  مدرس  1  9  44  40  متأهل  سارا  21

  دیپلم  دیپلم  دار خانه  2  35  51  51  متأهل  سمیرا  22

  

  هاي پژوهش یافته

گانه شهر  شاغل ساکن مناطق هشت دار و نفر از زنان خانه 22پس از مصاحبۀ عمیق با 

، )گذرانند داري می شان را جهت انجام امور خانه که حداقل نیمی از وقت(قم 

ها در سه نوع کدگذاري  شده به متن تغییر یافتند و سپس متن مصاحبه هاي انجام مصاحبه

باز، محوري و گزینشی تحلیل شد؛ بدین شکل که در آغاز، تک تک جمالت به مفهوم 

هاي فرعی و اصلی مشخص شد و در نهایت، مقولۀ  شکل یافته و در ادامه، مقوله تغییر

 زیررسد که مقوالت مشروح در  ذکر این نکته ضروري به نظر می. هسته به دست آمد

با توجه به عنوان پژوهش با ابعاد اجتماعی و فرهنگی موضوع مرتبط بوده و سایر 

سی، به دلیل مفصل شدن تحقیق، از ذکر و هاي اقتصادي و سیا ها، همچون مقوله مقوله

هاي فرعی و  ، نمایانگر مقوله2در ادامه، جدول . شرح و بسط آن خودداري شده است

مقولۀ فرعی  40مقولۀ اصلی از  15در این پژوهش . اصلی و مقولۀ هستۀ پژوهش است

  .استخراج شد که در ادامه این مقوالت تشریح خواهند شد



  

  

  

  

111...     هاي آن  داري به عنوان یک شغل و چالش فهم خانه   

  ی، اصلی و هستۀ پژوهشهاي فرع مقوله -2جدول 

  هاي اصلی مقوله  هاي فرعی مقوله
هاي  نوع مقوله

  اصلی

مقولۀ محوري یا 

  هسته

ارزیابی استعداد و توانایی افراد بر میناي معیار 

  »جنسیت«

  

تصورات قالبی و 

  هاي جنسیتی کلیشه

    شرایط علی

  

  

  

  

  

  

  

هنجارهاي 

مردساالرانۀ نهادینه 

  شده

  نگاه جنس دومی به زنان

  خود کم پنداري زنان

مشروعیت بخشی به هنجارهاي مردساالرانه از 

  سوي زنان

  زن ذلیل خواندن مردان در هنگام کمک به همسر

  فشار هنجارهاي اجتماعی

داري براي زنان از دیدگاه  وظیفه پنداشتن خانه

  مردان جامعه

فاوت پذیري مت جامعه  داري در دوران کودکی یادگیري خانه

  مردان و زنان

  اي شرایط زمینه

  هاي جنسیتی در زنان و مردان درونی شدن نقش

تحقیرشدن مردان بابت دستمزد دادن به زنان 

  توسط دوستانشان

  خالهاي عاطفی زنان

  داربودن براي دختران در ازدواج مالك خانه

عدم دریافت مادي بابت انجام کارهاي خانه در 

  گذشته

  شرایط علی  هاي پیشین وم سنتتدا

داري به عنوان یک شغل توسط  عدم پذیرفتن خانه

  جامعه در گذشته

  ترس از مقایسۀ منفی شدن با سایر زنان

تقسیم کار ایدئولوژي  داري از نگاه عامه مردم زنانه تعریف شدن خانه

  جنسیتی

  شرایط علی

  داري توسط خود زنان قبول انجام وظایف خانه

  داري مشارکت پایین مردان در خانه

ارتباطات اجتماعی محدود   ارتباط ضعیف زنان با محیط بیرون از خانه

  زنان

  گر شرایط مداخله

  محدود بودن ارتباط زنان به اقوام و فامیل

  وتفریحیهاي فرهنگی حضور پایین زنان در برنامه
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گذاري کار  عدم ارزشامعهداري توسط ج ارزش پنداشتن خانه حقیر و کم

  خانگی

  شرایط علی

عدم شناخت ارزش افزودة کار خانگی توسط 

  افراد جامعه

  

  راحت بودن کار خانه از نظر مردان جامعه

داري به عنوان یک کار بدون  عدم تعریف خانه

  نیاز به مهارت و تخصص

بازاندیشی در هنجارهاي   کمرنگ کردن مردساالري

  همردساالران

  استراتژي

  تغییر دادن فرهنگ مردساالر

  استراتژي  تبعیض مثبت  افزایش سهمیه استخدامی زنان

ارائۀ وام مسکن و اشتغال توسط دولت با اولویت 

  دار زنان خانه

آموزش مشارکت در انجام کارهاي خانه به 

  فرزندان پسر و دختر

  استراتژي  پرورش نسل

    استراتژي  ها ربالگري سنتغ  هاي مردساالرانه حذف سنت

  ومردهاي مبتنی بر تساوي جایگاه زن ترویج سنت

دار  اختصاص حقوق و دستمزد به زنان خانه

  توسط دولت

    استراتژي  اختصاص یارانه نقدي

هاي دولتی  هاي ارگان اختصاص بخشی از مالیات

  دار و خصوصی به زنان خانه

    استراتژي  اختصاص بیمه رایگان  دار توسط دولت بیمه کردن زنان خانه

  استراتژي  حمایت مالی توسط دولت  دار در نظر گرفتن مبلغ پایه به زنان خانه

ها جهت نشان  ساخت برنامه و مستند در رسانه

  داري دادن ارزش خانه

دیده و شنیده شدن توسط 

  جامعه

  استراتژي

  عمومیدار درمجامع زنان خانهاختصاص تریبون به

هاي علمی در خصوص ارزش  اري همایشبرگز

  داري خانه

افزار و برنامه جهت فروش محصوالت  ساخت نرم

  دار با حمایت دولت خانگی زنان خانه

    استراتژي  کارآفرینی اینترنتی



  

  

  

  

113...     هاي آن  داري به عنوان یک شغل و چالش فهم خانه   

ترین دلیلی که مانع  مهم: هاي جنسیتی تصورات قالبی و کلیشه: مقولۀ اصلی اول

باشد که  فرهنگی بوده، عقاید و ایستارهایی می هاي اجتماعی و پیشرفت زنان در عرصه

هاي تغییرناپذیر در برابر  در متن جامعه شکل گرفته؛ این ایستارها همانند کلیشه و قالب

د که ننمای تغییر وضعیت زنان مقاومت کرده و وظایفی بر دوش زنان تحمیل می

هاي  ، کلیشهدر واقع. گردد ها موجب واکنش منفی افراد می خودداري از انجام آن

شدة اعضاي جامعه به زنان و مردان  هاي ثابت، فراگیر و نهادینه جنسیتی عقاید و دیدگاه

  ).Krammara, & Treicher, 1985: 85(است 

ساله که از نگاه تحقیرآمیز و درجه دوم به زنان بسیار  35در این مورد، محبوبه 

  : دارد مند است اظهار می گالیه

ها رو موجودات دسـت دوم و   هایی هستند که زن خانواده توي جامعۀ ما هنوز هم«

هـا، بـدترین جـاي خونـه      هـا تـوي ایـن خونـه     کنند؛ حتی هنوز زن حقیر محسوب می

هـا   نشینند و هرموقع مهمون بیاد میرن توي آشپزخونه و اگر غـذا اضـافه اومـد، زن    می

  .»خورن می

ري براي زنان از دیدگاه دا ساله، در مورد وظیفه پنداشتن خانه 29همچنین، مبینا 

  :گوید مردان جامعه می

دوننـد،   کننـد رو نمـی   ها توي خونه مـی  متاسفانه جامعۀ ما، ارزش کارهایی که زن«

کشه، وقتی که توي خونه میذاره اصالً به چشـم نمیـاد، از نظـر     زحمتی که یک زن می

لقمـر کـه   ا مردم، این کارها خیلی راحته، همش میگن یه غذا درست کردنه دیگـه، شـق  

داري یعنـی یـه    ها میدونن، از نظر مـردم خانـه   داري رو وظیفۀ زن مردها خانه. کنید نمی

  .»کاسه، بشقاب جا به جا کردن ساده و اینو هم همه دارن انجام میدن

باید اذعان داشت که جنسیت، مفهومی اجتماعی است که اعتبارش  به طور کلی،

با اشاعه و تداوم این مفهوم اجتماعی در . ردگی هاي جنسیتی می را از هنجارها و کلیشه

تمام اجزاء و بدنۀ متن اجتماعی، افراد بر همین مبنا مورد قضاوت و داوري قرار 

گیرند و هرگاه رفتار، توانایی و استعداد مردم بر مبناي جنسیت ارزیابی شود، به تبع  می
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و رفتاري خالف این  رود آن رفتار و اعمال خاصی بر مبناي جنسیت از آنان انتظار می

.گردد مبنا و معیار با واکنش منفی افراد روبرو می

افراد از طریق :پذیري متفاوت مردان و زنان جامعه: مقولۀ اصلی دوم

شوند؛ در این راستا،  هاي معنایی و هنجارهاي جامعه آشنا می پذیري با نظام جامعه

هاي جنسیتی، بر ایجاد  ژيها و ایدئولو پذیري جنسیتی ازطریق ایجاد کلیشه جامعه

گیري  اي که منجر به شکل گونه گذارد به ساختمان ذهنی و رفتارهاي افراد تأثیرمی

گیري افراد در  هاي خاصی براي دو جنس و جاي ها و جایگاه ها، کنش نگرش

کوئن(شود  هاي نابرابر می موقعیت
1
پذیري متفاوت  در واقع، نحوة جامعه). 103: 1386،

کند؛ تقریبًا در تمام جوامع،  ها را ملزم به رفتارهاي جنسیتی خاصی می آن زنان و مردان

آور بودن را  داري هستند و مردان وظیفۀ نان داري و بچه زنان در درجۀ اول مسئول خانه

آید  این تصور چنان نافذ و از زمرة بدیهیات عقل سلیم به شمار می. برعهده دارند

  : دارد ساله اظهار می 30ین زمینه روژان، در ا). 173: 1383آبوت و واالس،(

ها از بچگی بهشون یاد دادند که باید خونه رو تمیـز کننـد، واسـه مردهـا غـذا       زن«

ها که فکرم مشغوله اصالً نمیدونم چطوري میشه که  درست کنند، من خودم خیلی وقت

نـی رو  توي خونۀ مردهـا کـالً کارهـاي ف   . کنم بینم پاي گازم و دارم غذا درست می می

هاست و مردها فقط در مواقع خاص و به نـدرت   انجام میدن و شستن و پختن مال زن

  .»کنند کمک می

  : کند ساله که از رفتار دوستان همسرش بسیار ناراضی است بیان می 35همچنین، سارا 

میدونی، من حتی تصور اینکه کارهاي خونه رو انجام ندم رو هم تا حـاال نکـردم،   «

تی است و دوستانش از خودش بـدتر هسـتند و متاسـفانه همسـرم     همسر من کمی سن

هاست؛ یادم میاد یک بار یکی از دوستاش بخاطر اینکه یک بار در  خیلی تحت تأثیر آن

مگه مـرد میـره   . زندگیمان همسرم شام درست کرده بود، بهش گفته بود، تو مرد نیستی

  .»؟!توي آشپزخونه

                                                  
1. Cohen



  

  

  

  

115...     هاي آن  داري به عنوان یک شغل و چالش فهم خانه   

  : ساله نیز معتقد است 42ملیحه 

مـن هـر   . نید آخه کار خونه خیلی ظرافت میخـواد، مردهـا کـه ظریـف نیسـتن     ببی«

ها، کار خونه رو انجام میدن و مردها کارهـاي بیـرون از    کنم، زن اي رو نگاه می خانواده

طورن، اونا کار خونه رو انجـام   نه فقط اقوام و فامیل، دوستاي خودمم هم همین. خونه

طبیعـی  . طور هستن دوستاي شوهرمم همین. رومیدن و شوهراشون کار بیرون از خونه 

یادمه یه بار رفته بودیم خونه یکی از آشـناهاي  . از بچگی همینو یاد گرفتیم. هم هست

مـن و  . آورد، انگار زنـه  برد و می ها رو می کرد، ظرف دور، آقاهه یه جوري پذیرایی می

  .»خندیدیم کردیم، می آقام هی بهم نگاه می

عان نمود که از زمان تولد، والدین رفتار متفاوتی براساس در این راستا باید اذ

هاي متفاوتی براي زنان و مردان تعریف  آورند و نقش جنسیت کودکان به عمل می

آموزند که مردان باید بیرون از خانه باشند  کنند، به طوري که از بچگی به فرزندان می می

از . ن و دختران یک خانواده استو پول در بیاورند و انجام کارهاي داخل خانه با زنا

ویژه گروه  هاي اجتماعی، مدرسه و به ی دیگر، این الگوي کار جنسیتی توسط رسانهیسو

  .شود هماالن و دوستان فرد نیز تقویت می

جامعۀ صنعتی تفکیکی نوین بین مکان : هاي پیشین تداوم سنت :مقولۀ اصلی سوم

هاي پیشین، زنان و مردان کارهاي بر طبق سنت. سکونت و محل کار را پدید آورد

متفاوتی را برعهده داشتند، در تمام جوامع، از جمله ایران زنان همانند مردان براي 

دادند و با  هاي تولیدي در داخل خانه انجام می کردند و فعالیت اقتصاد خانواده تالش می

داري  نهداري، زنان در داخل خانه به امور خا گذشت زمان و بعد از ظهور سرمایه

در این دوران، فعالیت مردان . آوري را برعهده گرفتند پرداختند و مردان مسئولیت نان

داري، فعالیتی بدون دستمزد بود که  اقتصادي و تجاري محسوب گردید و امور خانه

ارزش و ناچیز نیز در نظر  تنها به مرور زمان، به وظیفۀ زنان مبدل گشت؛ بلکه کم نه

  :دارد ساله در این مورد ابراز می 29مثالً مبینا، ). 201: 1393سگالن،(گرفته شد 

ها کالً فقط باید  اوضاع امروز خیلی بهتر شده، باز ما یک تفریح داریم، قبالً که زن«
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هـا همـش    کردند، بیچـاره  بودند و کارهاي شوهر و بچه و پخت و پز می توي خونه می

هـا   ها بوده و مردها اصالً زن مالً وظیفۀ زنتازه این کار، کا. دادند هم بوي پیاز و غذا می

زدن،  طـور بـوده، زن رو ضـعیفه صـدا مـی      جامعه هم همین. کردند رو آدم حساب نمی

. دیدن کـه بخـوان کاراشـو ببـین     طراز با خودشون نمی معلومه همچین موجودي رو هم

ه گـرد  هاي امروزي آگه بخوان دستمزد دریافت کنن بابت کارهاشون، شوهره برمـی  زن

  .»هامون؟ میگه مگه مادرت بابت این کارها پول گرفته، یا مادر من و یا مادربزرگ

  : گوید ساله می 51همچنین سمیرا 

پدرشوهر من هر موقع در مورد خودش و بقیه مردها حرف میزنه، میگه مرد میـره  «

بیرون از خونه، با هزارتا آدم حسابی و ناحسابی سروکله میزنه، زحمت میکشـه تـا یـه    

بینـی اینـو تکـون     قمه نون میاره توي خونه؛ اما به مادرشوهرم کـه میرسـه میگـه مـی    ل

سـالمه،   90من هفتاد سالمه همه فکر میکنن . نخورده، تازه هر روز جوون تر هم میشه

، میگه سالم و سرحال مونده چـون کـاري   )خنده(سالشه  50سالشه ولی انگار  70اینم 

فهمیده پول از کجا میـاد،   کالً توي خونه بوده، چه می تا بچه دنیا آورده، 7انجام نداده، 

هـاي   سـمیرا کـه حـرف   . شسـته  کـرده و دوتـا ظـرف مـی     نهایتش یه غذا درسـت مـی  

مردهاي قدیمی که اصـالً قبـول نـدارن خانومـاي     : گوید پدرشوهرش را قبول ندارد می

مـروزي،  تا بچه بزرگ کردن، بدون امکانات و وسایل ا 7دار کارشون سخت بوده،  خانه

. بخدا االن ما توي دوتا بچـه مونـدیم  . لباس شستن، جارو کردن، آشپزي، نظافت خونه

کار بیرون و پول درآوردن خیلی سخته؛ ولی کارهـاي  . فقط بحث هزینۀ بچه که نیست

متاسفانه شوهر من هـم تقریبـاً مثـل پـدرش هسـت، افکـار       . خونه هم بخدا کم نیست

تـوي ایـن زمینـه    . ها اینطـورین  رو نمیبینه؛ خیلی قدیمی داره که زحمتاي کاراي خونه

  .»هنوز قدیمی فکر میکنن

آمد؛   زنانه به شمار میکًالاي  داري وظیفه به طور کلی باید گفت در گذشته خانه

اي که بر دوش  زنان باید وظیفه. گردید ارزش و راحت تلقی می این وظیفه، فعالیتی بی

براي راحتی و آسایش اعضاي خانواده انجام آنان نهاده شده را بدون کم و کاست و 

ها تداوم پیدا کرده و  دادند و این مسئله به عنوان یک سنت امروزه در میان خانواده می

  .شود مشاهده می



  

  

  

  

117...     هاي آن  داري به عنوان یک شغل و چالش فهم خانه   

در همین راستا، زنان با : تقسیم کارجنسیتیایدئولوژي: مقولۀ اصلی چهارم

اند که مردان  د نیز روبرو بودهان کار بر مبناي جنسیت بوده هایی که بر تقسیم ایدئولوژي

داري بر دوش زنان  انجام امور بیرون از منزل را برعهده داشته و وظیفۀ انجام امور خانه

داري، نظافت،  رود به بچه سپرده شده است، برطبق این ایدئولوژي از زنان انتظار می

درواقع، . اردآشپزي و سایر امورخانه بپردازند؛ زیرا با طبیعت و سرشت آنان همخوانی د

تغییراتی که در آن روي داده، هنوز هم قلمرویی است که در زندگی خصوصی با تمام

یکدیگر هاي خاص جنسیتی از نگرشوهاي جسمی براساس ویژگیآن وظایف طرفین

هولمز(جدا شده است 
1
  : گوید ساله می 38به عنوان مثال، مهرنوش ). 1387:98،

هایی در نوع وظایف باهم دارند، کارهاي بیرون  فاوتزن و مرد باهم برابرند ولی ت«

را مردها بهتر انجام میدن؛ چون قدرت بدنی بهتري دارند؛ ولـی کارهـاي داخـل خانـه     

  .»ها بهتر انجام میدن چون احتیاج به ظرافت و دقت بیشتري داره زن

از سویی دیگر، مردان مشارکت و همکاري پایینی در انجام کارهاي خانه دارند؛ 

  : دارد ساله در این خصوص بیان می 29ثالً مبینا م

کـنم   شوهر من نقش مشوق رو توي خونه بازي میکنه، مثالً من سفره رو جمع می«

کـنم، اونـم هـی بهـم میگـه آفـرین آفـرین         شورم و صبونه رو آماده می و ظرفها رو می

رهـاي خونـه   تقریباً تمام کارهاي خونه رو من انجام میدم، همسرم کاري به کا). خنده(

  .»نداره

در مجموع باید اذعان داشت که تقسیم کار جنسیتی به عنوان فعالیتی جا افتاده و 

کند که در صورت  نهادینه شده افراد را مجبور به پذیرش و انجام وظایف خاصی می

  .گیرند ها، مورد سرزنش، تمسخر و طرد اجتماعی قرار می سرپیچی از آن

در راستاي نظریۀ ارتباطات  :جتماعی محدود زنانارتباطات ا: مقولۀ اصلی پنجم

هایی همکارانه که به شکلی  توان گفت که ارتباطات انسانی بر مبناي فعالیت اجتماعی می

هاي ارتباطی مشترك و  کامالً طبیعی و در بستري مفهومی از درك متقابل و انگیزه

                                                  
1. Holmes
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طات اجتماعی، و هدف از این ارتبا. )Tomasello, 2008(متقابل شکل گرفته است 

  تر  شناسایی دنیاي پیرامون، استفاده از تجارب پیشین افراد براي انطباق با محیط و مهم

ها و مشکالت و رسیدن به درك مشترك است  از همه به اشتراك گذاشتن دغدغه

)Sova & Roberts, 2018( .شدة افراد و یا عضویت در  از نظر بوردیو، روابط نهادینه

  ).147: 1384تاجبخش،(مایۀ اجتماعی است ها یک نوع سر گروه

  : دارد ساله، در این مورد اظهار می 32گلنوش 

گیره، کمتر میتونم به فامیل  میرو من شاغل نیستم؛ ولی کارهاي خونه خیلی وقتم «

ارتباط اجتماعی هم خیلی ندارم؛ چون وقت آزاد میخواد که با بچه و کارهاي . سر بزنم

گـذرونم، نهایـت بـه     شتر وقتم را با بچه و کارهاي خونه مـی خونه امکانش کمه، من بی

  .»زنم و گهگاهی خرید میرم پدر، مادرم سر می

  : دارد ساله اظهار می 40همچنین گیسو 

من چند ساله تصمیم گرفتم برم کالس کیـف دوزي بـا چـرم، دوسـت دارم بـرم      «

هـام کـه دارن فـیلم     هشاید باورتون نشه، شوهرم و بچـ . کنم باشگاه؛ اما واقعاً وقت نمی

هاي  ، من عادت دارم به فیلم)خنده(بینم  میبینن منم دارم توي آشپزخونه با صدا فیلم می

خیـال   ، چون آگه بخوام مثل اونا برم بشینم پاي تلویزیون باید کارامو بی)خنده(صوتی 

کنم  میاصالً وقت ن. کنم باز کار دارم نمیدونم چرا انقد کارام زیاده، هرچی کار می. بشم

کل مهمونیام با . اي یه بار خونه مامانم، یه بار هم خونه مادرشوهرم فقط هفته. برم جایی

مهمونی دارم که تا دو روز بعدش باید ظرف . اعضاي خانواده خودم و خانواده شوهرمه

  .»ماشاهللا کار خونه تمومی نداره. و ظروف جابجا کنم

دار  ست که همواره گریبانگیر زنان خانهدر واقع، محدودیت ارتباط، یکی از معضالتی ا

در واقع، هر . شود دار با تحصیالت دانشگاهی نیز می بوده است که حتی شامل زنان خانه

یابد و ارتباطات  فرد در زندگی با سایر افراد در ارتباط است و در اجتماع حضور می

داري، داخل منزل  اجتماعی مختص به خود دارد و با توجه به اینکه محل انجام امور خانه

دار، داراي کمترین ارتباط با محیط  است و کمتر با بیرون از منزل سرو کار دارد، زنان خانه

  .باشند تنهایی در خانه مشغول کار خانگی می ها به بیرون از منزل هستند و ساعت



  

  

  

  

119...     هاي آن  داري به عنوان یک شغل و چالش فهم خانه   

مورخان فمینیست، تأکید  :گذاري کار خانگی عدم ارزش: مقولۀ اصلی ششم

دلیل حذف زنان در تاریخ نیز عمدتاً . اند مانده» غایب«و » پنهان«تاریخ  دارند که زنان در

را نیز » اهمیت«شود و  توجه می» مهم«آن است که در نگارش تاریخ، به رویدادهاي 

جست و جو ... همیشه مردان تعریف و آن را در سپهر عمومی، تعرض و جنگ و 

هاي اجتماعی و سیاسی از  گونیاند و در این میان نقش زنان در توسعه و دگر کرده

ها از مطالعات تاریخی به حاشیه کشانده شده است؛ بدین  طریق غایب ساختن آن

ترتیب سپهر خصوصی، زندگی روزانه، خانه و کار خانگی مرتبط با زنان جایی در 

 40در این خصوص سارا ). 478: 1385مشیرزاده، (شواهد و مدارك تاریخی نیافت 

  : گوید ساله می

تونه، نقش تأثیرگذاري که زنان در خانه ایفا و آرامش  یچ فردي در این زمینه نمیه«

کـنن، رو ایفـا    روانی که با حضورشان در خانواده به عنوان یک مادر به خانه هدیه مـی 

جویی اقتصادي در خانه و مثالً آشپزي از نظر اقتصادي بـه خـانواده    ها با صرفه زن. کنه

اسفانه خودشون این رو نمیـدونن و از ارزش کارهـایی کـه    کنند؛ اما مت خیلی کمک می

  .»خبرند کنن بی می

  : دارد ساله در این خصوص اظهار می 44همچنین هدیه 

کنـین، تـوي خونـه     کنین چیکار مـی  ها فکر می همسر من همش میگه بابا شما زن«

 کنـین دیگـه، یـه بـرنج دم     نشستین، راحت زیر باد کولر، حاال یه غذا هم درسـت مـی  

  .»اتم شکافتن نیست که، آپولو که هوا نمیکنین، این کارا رو همه بلدن گذاشتن که

اهمیت جایگاهی در منظر  داري به عنوان یک شغل بی توان گفت، خانه در واقع می

عموم مردم ندارد و به دلیل رایگان و بدون دستمزد بودن آن شغل راحت و آسان و 

داري کاالیی که داراي ارزش  زنان در خانه .شود بدون نیاز به مهارت خاص تصور می

ها، نقشی با واسطه است؛ به  کنند و نقش اقتصادي اصلی آن اقتصادي باشد، تولید نمی

سازد تا در فعالیت  ها را قادر می دار با ارائۀ خدمات به دیگران آن این معنا که زن خانه

داري براي زنان،  خانهاقتصادي مشارکت کنند؛ بنابراین براساس معیارهاي اقتصادي، 
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گیرد،  کند و نه نقش مولد و چون بدان مزدي تعلق نمی کننده را تعریف می نقش مصرف

  .شود عنوان کار نیز محسوب نمی در نتیجه به
  

هنجارهاي مردساالرانۀ نهادینه شده: مقولۀ هسته

نه مسئولیتی زنا ،شده داري همواره به دلیل ساختارهاي مردساالرانۀ نهادینه خانه

دهد و زنان نیز  ها و وظایف مختلفی را بر عهدة زنان قرار می تلقی شده است که نقش

داشت مادي و پرداخت دستمزدي  طول تاریخ این مسئولیت را بدون چشمدرهمواره

، با خود الگوهایی از ذهنیت، مردساالرانهساختار. اند رسمی پذیرفته و انجام داده

و این ساختارها زنان و دختران را آورد  را به وجود میقضاوت، ارزش و هنجار و رفتار 

پذیري زنان را، انجام  مجبور به بر عهده گرفتن این مسئولیت و مالك صحیح جامعه

  .)Gelles, 1985: 45(داند  تر این وظایف می هرچه بهتر و دقیق

، با خود الگوهایی از ذهنیت، مردساالرانهساختارتوان گفت،  بر این مبنا می

به طور کلی و بر مبناي اظهارات . آورد اوت، ارزش و هنجار و رفتار را به وجود میقض

اي است که در آن  توان اظهار داشت که جامعۀ مردساالر، جامعه کنندگان می مشارکت

زنان تحقیر و کوچک شمرده شده و براي حفظ اقتدار و سلطۀ مردان، زنان را 

تري از مردان  که جایگاه اجتماعی پایین داند هایی فرودست و درجه دومی می انسان

در تمام جوامع پدرساالر و مردساالر، مردان سهم بیشتري از مزایاي اجتماعی دارند؛

 هایی که پدرساالري و در واقع، قدمت و سال. دارند احترامو  ثروت، قدرتهمچون 

کند، بسیار طوالنی است و این باعث شده  مردساالري در جامعۀ ما حکمرانی می

  .اري از زنان خواسته و یا به طور ناخودآگاه با هنجارهاي مردساالرانه همراهی کنندبسی

به عبارتی دیگر، هنجارهاي مردساالرانۀ نهادینه شده، چارچوب معینی از رفتارها، 

کنند که افراد را محدود کرده و  ها را براي افراد تعیین می ها، عقاید و ارزش نگرش

ها براي اعضاي جامعه  عمل کنند و تخطی از آن کند در آن چارچوب مجبور می

گرایانه  در جامعۀ ما از زنان انتظاراتی وجود دارد که بسیار کمال. هایی در بردارد هزینه
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هاي خود را در نظر نگرفته و  د که امیال و خواستهنخواه بوده و بر اساس آن از زنان می

چارچوب این ساختارهاي در . هاي سایر افراد خانواده باشند در خدمت خواسته

رود که کارهاي خانه را حتی در صورت داشتن شغل  مردساالرانه، از زنان انتظار می

بیرون از خانه و داشتن فرزندان خردسال انجام دهند و پرورش هویت اجتماعی و 

الشعاع وظایف مادري  اعتالي شخصیت فردي و اجتماعی آنان در اولویت نبوده و تحت

هاي  گیرد و زنانی که انتظارات و خواسته داري قرار می امور خانه و همسري و انجام

براساس این . دندان داري دارند را ناسازگار می طلبانه در انجام امور خانه مساوات

اي زنانه  داري نه به عنوان یک شغل؛ بلکه به عنوان وظیفه هنجارهاي مردساالرانه، خانه

رف تمام ص باوجوددار است  زنی که خانهشود؛ به عبارتی دیگر،  درك و تعریف می

شود و بدون حقوق، مرخصی  وقت و انرژي و حتی عمر خود شاغل درنظر گرفته نمی

و سایر مزایاي مشاغل بیرون از خانه، به صورت مادام العمر، به کار و فعالیتی اشتغال 

.شود دارد که وظیفۀ وي تلقی می

  

  ها استراتژي

داري  هاي زنانه شدن خانه اي متفاوتی را براي چالشه استراتژيدر نهایت، زنان،

  :شود ها اشاره می کنند که در ادامه به آن انتخاب می

ساله در این زمینه معتقد  35؛ محبوبه بازاندیشی در هنجارهاي مردساالرانه-1

  : است

سازي، مردساالري رو  باید یه کار اساسی تو این زمینه بشه، باید از طریق فرهنگ«

بکنیم، میدونم زمان بره ولی تا افکار مردساالرانه توي عرفمون هست، تا زمانی  کمرنگ

.»ارزش محسوب میشن، همین روند ادامه پیدا میکنه ها موجودات بی که زن
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کنندگان خواستار اعمال رفتار و اقداماتی در  برخی از مشارکت: تبعیض مثبت -2

ساله اظهار  38مهرنوش، د؛ مثالً،جهت بهبود موقعیت زنان در خانواده و جامعه شدن

  : دارد می

تبعیض بین زنان و مردان در تمام وجوه زندگی کامالً آشکار و نمایان هست؛ هم «

توي اجتماع، هم خانواده و هم محل کار، هر زنی طعم تبعیض رو چشیده، من که میگم 

و فقط به نفع ها رو یک کاهش داد، باید یه قوانینی مختص زنان  براي اینکه بشه تبعیض

زنان وضع کنیم؛ مثالً من توي یه شرکت دیدم که فقط از افرادي که سابقۀ کیفري 

هاي ما فقط  خب چه اشکالی داره بعضی از شرکت. کردند داشته، نیرو استخدام می

نیروي خانم استخدام کنه یا دولت سهمیه استخدام زنان رو بیشتر از مردان کنه تا کم 

دار با  دار هم مثالً وام به زنان خانه متعادل بشه؛ در مورد زنان خانهکم نیروي کار مردانه 

هاي مسکن سازي دولت در اولویت باشن  دار در طرح درصد کم بده، یا مثالً زنان خانه

  .»تا زودتر صاحب خونه بشن

دار از خود شروع کنند؛ شروع به  بدین معنی که زنان خانه: پرورش نسل -3

داري دارد؛ مثالً  متعهد است و نگاه فراجنسیتی به امور خانه تربیت و پروش نسلی که

  : ساله در این خصوص معتقد است 40فاطمه 

دار باید خودشون یه کارهایی بکنن؛ من آگه بـه پسـربچم    من میگم خانوماي خانه«

یاد بدم که ظرف شستن و جارو کردن و آشپزي توي خونه براي آقایون عیـب و عـار   

م یاد بدم که مسئولیت کارهاي خونه برعهـدة خـودش و مـادرش    نیست و به دخترم ه

نیست و برادر و پدرش هم میتونن همون کارها رو انجام بدن؛ زمانی که همۀ اعضـاي  

ها از دوران کودکی این چیزها رو ببینن، توي  خانواده درگیر کارهاي خونه باشن و بچه

حسـاس رضـایت بهتـري از    زندگی خودشون هم همین رفتارو انجام میدن و مطمئنـاً ا 

من میگم اشکالی نداره، شاید االن تـوي نسـل مـا آقـایون     . زندگی مشترك پیدا میکنن

هـاي   مشارکت زیادي توي کارهاي خونه ندارن؛ اما یک نسل باید هزینه کنه، تـا نسـل  

ما بکاریم  ،بعدي ازش استفاده کنن، به قول شاعر که میگه دیگران کاشتند و ما خوردیم

  .»بخورندو دیگران 
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بدین معنی که رسوم و سننی که مردان و زنان را داراي : ها غربالگري سنت -4

داند از رسوم و سننی که بر تداوم نابرابري و فاصله اجتماعی  جایگاه برابر و مساوي می

بین دو جنس تأکید دارد باید جدا شود و سعی در حفظ سنن نوع اول و حذف سنن 

  : گوید ساله می 39، ناهید در این راستا. نوع دوم داشت

هایی از قدیم داریم که میگه مـرد خـداي روي زمـین یـا مـرد       میدونی ما یه سنت«

هـاي غلـط و اشـتباه رو بـاور      هنوز هستن آدمایی که این سـنت . خداي کوچک هست

هاي دست و پـا گیـر هسـتند جامعـۀ مـا پیشـرفت        کنم تا این سنت من فکر می. دارند

گفـت همسـرش تـوي خونـه ظـرف میشـوره،        کرد مـی  ف میهمکار من تعری. نمیکنه

کارو نمیکنه، میگه ما توي فـامیلمون  جاروبرقی میکشه؛ اما جلوي خانوادش هرگز این

  .»رسم نداریم مرد توي خونه کار کنه

دار از مالیات  بدین شکل که دولت براي زنان خانه: اختصاص یارانه نقدي-5

و یا حقوق کارمندان مبلغی را به عنوان یارانه هاي دولتی  ها و مؤسسات، ارگان شرکت

  : کند ساله در این خصوص بیان می 40به زنان اختصاص دهد؛ سارا 

دار باید حمایت مالی بشن، این کار هم بـه نظـرم بایـد از طـرف      ببینید، زنان خانه«

 هـایی  دولت باشه، منبعش هم وجود داره، آگه دولت بخواد میتونه مثالً بخشی از مالیات

هاي خصوصی و یا حتی از کارمندها میگیره رو به این  هاي دولتی یا شرکت که از ارگان

  .»کار اختصاص بده

کنندگان دولت باید بیمۀ  به نظر برخی از مشارکت: اختصاص بیمۀ رایگان-6

ساله  44دار ارائه دهد؛ مثالً، هدیه  تأمین اجتماعی و خدمات درمانی رایگان به زنان خانه

  : گوید مدرك دکترا دراین رابطه میو داراي 

دار بکنه آینه که اونـا   به نظر من بهترین کاري که دولت میتونه واسه خانوماي خانه«

دار با گذشـت زمـان    رو بیمه تأمین اجتماعی و یا خدمات درمانی بکنه، خانوماي خانه

و  هاي بسیاري میشن، چه روحی چه جسمی، افسردگی، کمردرد و پادرد دچار بیماري

هزار مشکل دیگه توي زندگی مشترك براشون بوجـود میـاد، زمـانی کـه تحـت بیمـه       

  .»هاي درمان رو ندارن درمانی باشند دغدغۀ هزینه
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  : ساله در این زمینه معتقد است 38نعیمه  :حمایت مالی توسط دولت-7

دار حمایت خوبی میکنه؛ چـه خانومـایی    یه راهی وجود داره که از خانوماي خانه«

همسرشون در قید حیات هست، چه اونایی که همسرشون فوت کرده؛ مـثالً دولـت   که 

یه مبلغی به عنوان پایه در نظر بگیره و بعد به ازاي هر یک سال زندگی مشترك بیشـتر  

  .»دار پرداخت بشه هاي خانه اون مبلغ پایه افزایش پیدا بکنه و به خانوم

، برخی از در این خصوص: دیده و شنیده شدن توسط جامعه-8

هاي تلویزیونی پرداخته و  کنندگان معتقدند صدا و سیما باید به ساخت برنامه مشارکت

ساله اظهار  40دار جهت طرح مشکالتشان دعوت به عمل آورد؛ مثالً گیسو  از زنان خانه

  : دارد می

یادتونه مهران مدیري یه برنامه داشت که از مشاغل مختلـف یـه نفـر رو دعـوت     «

هاي دیگه، صدا و سیما یه برنامه اینطوري  ب، نجار، بنا، طالفروش و خیلیکرد؛ قصا می

دارها دعوت کنه تا بیان و در مورد مشکالتشون حرف بزنن، ایـن   درست کنه و از خانه

دارهـا مطـرح بشـه و     داري دیده بشه و هم مشکالت خانـه  باعث میشه هم ارزش خانه

  .»حل دیده بشه براش راه

کنندگان بر این باور بودند که دولت  ؛ بدین منظور مشارکتنتیکارآفرینی اینتر-9

دار را جهت فروش  هاي شبکه و اینترنت رایگان براي زنان خانه باید زیرساخت

ساله در این  40ها در سراسر کشور فراهم آورد؛ مثالً، فاطمه  محصوالت خانگی آن

  : گوید مورد می

کردن، بـا   طرحی رو داشتن اجرا میمن چند وقت پیش رفتم فرهنگسرا، اونجا یه «

افـزار کـرده    دارهـا رو وارد یـه نـرم    یک شرکت قرارداد بسته بودند، اونا اطالعات خانه

هـا و   جا تبلیغ کرده بـودن، در سـایت دیـوار، بـازار و اداره     افزار رو همه بودن، اون نزم

و و دارها محصوالت خودشـون مثـل عروسـک، مـانت     خانه. هاي مختلف تلگرامی کانال

فـروختن و   کـردن، مـی   افزار تبلیغ می رو توي اون نرم... لباس وحتی غذاهاي سنتی و 

دادن و  کردن؛ دراصل اینا کارهایی هست که توي خونـه هـم انجـام مـی     درآمدزایی می

  .»این طرح رو میشه کم کم توي کل کشور انجام داد. گرفتن بابتش پول نمی
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دهند،  ه در قبال کارهایی که انجام میبه طور کلی، امروزه، زنان بیش از گذشت

زنان بیشترین وقت و انرژي خود را صرف اموري . هایی دارند انتظارات و خواسته

این نیروي کار مهم و حیاتی مطالباتی . کنند کنند که بابت آن هیچ پولی دریافت نمی می

ه و مسیر هاي احتمالی جلوگیري نمود دارد که باید بدان توجه ویژه نمود تا از آسیب

دار بیش از گذشته  به عبارتی دیگر، زنان خانه. توسعۀ هرچه بیشتر جامعه را فراهم نمود

تواند منجر به  کنند و نگاه و توجه به این مطالبات می مطالبات خود را پیگیري می

تري را جهت رشد و  ها شده و اعضاي جامعه محیط عادالنه استحکام بنیان خانواده

  .جربه کنندتعالی شخصیت خود ت

  

  مدل پارادایمی

اند،  ترین چالش و مانعی که زنان با آن روبرو بوده هاي پژوهش، مهم طبق یافته

گیري این  دالیلی که منجر به شکل. هنجارهاي مردساالرانۀ نهادینه شده بوده است

هاي  هاي جنسیتی، تداوم سنت توان در تصورات قالبی و کلیشه مسئله شده است را می

گذاري کار خانگی یدئولوژي تقسیم کار جنسیتی و همچنین عدم ارزشپیشین، ا

پذیري متفاوت مردان و زنان،  اي مثل جامعه ها در بستر و زمینه این چالش. جستجو کرد

شدن مردان بابت دستمزد دادن به زنان توسط دوستانشان و خألهاي زنان، مالك تحقیر

داري در دوران کودکی و همچنین  یري خانهدار بودن براي دختران در ازدواج، یادگ خانه

هاي جنسیتی براي مردان و زنان و با مداخلۀ ارتباطات اجتماعی  درونی شدن نقش

هاي فرهنگی و تفریحی، محدود بودن ارتباط  محدود زنان، حضور پایین زنان در برنامه

، باعث شده زنان به اقوام و فامیل و همچنین ارتباط ضعیف زنان با محیط بیرون از خانه

کنندگان، پیامدهاي مثبتی همچون استحکام زندگی زناشویی، احساس  تا مشارکت

ارزشمندي در خانواده، به رسمیت شناختن هویت اجتماعی زنان، ایجاد حس شادي و 

داري در جامعه و از  نشاط در خانواده و اجتماع و همچنین شناخت ارزش زنان و خانه

  ندگان، پیامدهاي منفی مانند مخدوش شدن اقتدارکن سویی دیگر، برخی از مشارکت
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  گانه شهر قم دار ساکن مناطق هشت داري از منظر زنان خانه مدل پارادایمی فهم خانه

  

هاي اجتماعی، ایجاد احساس  هاي زندگی، افزایش آسیب مردان، سست شدن پایه

هایی  دگان استراتژيکنن دار را متصور باشند و در انتها، مشارکت ناعدالتی در زنان خانه

مانند بازاندیشی در هنجارهاي مردساالرانه، تبعیض مثبت، پرورش نسل، غربالگري 
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ها، اختصاص یارانه نقدي، ارائۀ بیمۀ رایگان، حمایت مالی توسط دولت، دیده و  سنت

شنیده شدن توسط جامعه و کارآفرینی اینترنتی را جهت کاهش و کم کردن فشار ناشی 

  .در نهایت مدل پارادایمی پژوهش ترسیم شده است. ثر بداننداز این چالش مؤ

  

  گیري بحث و نتیجه

» هاي آن داري به عنوان یک شغل و چالش فهم خانه«در این تحقیق که با هدف بررسی 

صورت گرفته، با استفاده از روش کیفی و رویکرد نظریۀ داده بنیاد و همچنین با استفاده 

آوري شد و با تحلیل  ها جمع یري هدفمند و نظري، دادهگ از مصاحبه عمیق و با نمونه

هاي تحقیق به  یافته. ها به شیوة کدگذاري باز، محوري و گزینشی صورت گرفت داده

مقولۀ اصلی و یک مقولۀ هسته 15مقولۀ فرعی،  40مفاهیم تبدیل گشت که شامل 

. ته ارائه شدهاي فرعی، اصلی و هس این نتایج، در قالب جدول مفاهیم، مقوله. است

گر،  اي، شرایط مداخله ی، شرایط زمینهعلّتحقیق براساس شرایطسپس مدل پارادایمی

در همین راستا، با توجه به . ها و پیامدها، با مرکزیت مقولۀ هسته ترسیم شد استراتژي

هاي  هاي اصلی به دست آمده و با نوشتن خط سیر داستان به شرح و توضیح داده مقوله

  شود؛ ته میپژوهش پرداخ

هاي  با موانع و چالشداري به عنوان یک شغل  درنظر گرفتن خانهدار جهت  زنان خانه

باشد؛ این  شده می ترین آن هنجارهاي مردساالرانۀ نهادینه متفاوتی روبرو هستند که مهم

هاي زنان را در اولویت  ها و نیازهاي مردان توجه داشته و مسائل و دغدغه هنجارها، به خواسته

اند، در  ها تداوم داشته ها و حتی قرن دهد؛ در واقع این هنجارها به دلیل اینکه سال رار نمیق

ها، مشکالت خاصی را  اند و به همین دلیل اصالح و تغییر آن ذهن افراد نهادینه و درونی شده

  .به همراه خواهد داشت

اصلی جهت درنظر همچنین در ایجاد هنجارهاي مردساالرانۀ نهادینه شده به عنوان مانع 

ی، داري به عنوان یک شغل چندین شرایط علی نقش دارند؛ یکی از شرایط عّل گرفتن خانه
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عنوان یک  ؛ بدین صورت که جنسیت افراد نه بههاي جنسیتی است تصورات قالبی و کلیشه

گردد که در این  ویژگی طبیعی؛ بلکه بر مبناي معیارهاي فرهنگی و اجتماعی ارزیابی می

تري دارند و به تبع  ري، زنان موقعیت فرودست داشته و جایگاه و منزلت پایینبستر فک

ارزش  آن، این جایگاه فرودست بر فعالیت و کارهاي آنان سایه افکنده و منجر به کم

در همین راستا، برخی از زنان با خود کم پنداري و . گردد ها می دانستن کار و فعالیت آن

. کنند ها جنسیتی همراهی می تصورات قالبی با کلیشههمچنین مشروعیت بخشی به این 

هاي جنسیتی، از گذشته تاکنون همراه افراد جامعه بوده  توان گفت کلیشه در واقع، می

، بر پایۀ همین مبنا و معیار در مورد افراد »جنسیت«است و با معیار و معتبر دانستن 

  . بخشد شود و به آنان جایگاه خاصی را می قضاوت می

اند و باوجود داشتن  هاي بسیاري مواجه بوده ن در طول تاریخ با محدودیتزنا

هاي اجتماعی کنار  اند، از موقعیت استعداد و توانایی تنها به دلیل اینکه زن آفریده شده

مبنا و » جنسیت«اند؛ گرچه در جوامع امروزي تالش بسیاري شده است تا  گذاشته شده

نباشد و از همین رو فاصله جنسیتی و موقعیت  معیار در نظرگرفتن استعداد افراد

اي  معیار و سنجه» جنسیت«فرودست تاحدي از بین رفته است؛ اما همچنان  -فرادست

هاي  شود و کلیشه ها و استعداد اعضاي جامعه سنجیده می است که براساس آن توانایی

همچنان که در این پژوهش نیز . دنکن ها بازي می جنسیتی نقش مهمی را در زندگی آن

اند، وظایف خاصی بر مبناي جنسیت بر افراد تحمیل شده  کنندگان اظهار داشته مشارکت

هاي جنس مؤنث در نظر  داري امري زنانه و همسو با ویژگی است و در این راستا، خانه

هاي جنسیتی سالیان سال و با گذشت زمان در ذهن افراد  این کلیشه. شود گرفته می

این بخش از پژوهش  .کند تا در آن چارچوب عمل کنند را مجبور میجاي گرفته و افراد 

با نظریات آندره میشل
1

هاي جنسیتی همسو  ، در خصوص تبعیض جنسیتی و کلیشه)2002(

  .است

                                                  
1. Andree Michel
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داري به عنوان یک  دار مانع درنظرگرفتن خانه عامل دیگري که از منظر زنان خانه

از آنجا که در تمام جوامع، پول و گذاري کار خانگی است و عدم ارزشگردد،  شغل می

د و زنان کار خانگی ناي در تعیین جایگاه و موقعیت افراد بر عهده دار ثروت نقش ویژه

دهند، جایگاه آنان و به تبع آن ارزش فعالیت  را بدون دریافت حداقل دستمزد انجام می

ارزش . تدهند در بین عامه مردم مورد غفلت واقع شده اس و کارهایی که انجام می

دهند، محاسبه نشده و بیشتر مردم آن را شغلی  افزودة کاري که زنان در خانه انجام می

دانند که نیاز به مهارت و تخصص خاصی ندارد و به همین دلیل اهمیت و ارزش  می

گیر  داري شغل و فعالیتی بسیار وقت و این در صورتی است که خانهنخواهد داشت

  .زیادي دارد است و نیاز به انرژي و وقت

دهند؛ همچون آشپزي،  دار انجام می هایی که زنان خانه از سویی دیگر، فعالیت

نظافت، شست و شوي لباس و ظروف، آموزش دروس به فرزندان، نگهداري از 

دار  هایی هستند که اگر از سوي فرد دیگري غیر از زن خانه  فعالیتکالً... سالمندان و

دار آن را به صورت رایگان  پرداخت نمود؛ اما زن خانهانجام شود، بابت آن باید پول 

توان  دهد، می دار انجام می دهد و با محاسبۀ مادي کارهایی که یک زن خانه انجام می

اذعان داشت که فعالیت آنان سهم بزرگی در اقتصاد خانواده و به طور کل در اقتصاد 

ج پژهش تجربی باقري همچنین این بخش از پژوهش هم راستا با نتای. جامعه دارد

  .باشد ، می)1390(

داري  دار منجر به عدم در نظر گرفتن خانه ی که از نظر زنان خانهاز دیگر شرایط علّ

باشد؛ بدین شکل که بر  هاي پپیشین می به عنوان یک شغل گردیده است، تداوم سنت

حتی اگر  اي زنانه در نظر گرفته شده، زنان داري وظیفه هاي پیشین چون خانه طبق سنت

توانند از انجام آن سرباز زنند، زیرا این  داري نداشته باشند، نمی تمایل به انجام امور خانه

ها همچنان تداوم داشته و از گذشته تاکنون در زندگی افراد بسیار مهم و تأثیرگذار  سنت

 ها توانند در مقابل آن هاي پیشین را نداشته و نمی بوده و زنان قدرت مبارزه با سنت

به طور کلی باید گفت در گذشته زنان، بیش از پیش تحت سلطه و استیالي . بایستند
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اي که چندان دور نیست و تقریبًا دورة معاصر تاریخی  مردان در خانواده بودند، گذشته

الگوي روابط زن و شوهر متفاوت بود و زنان هیچ هویتی نداشته و . گیرد را در بر می

  .اند ان بودهمردخوار  جیره

و نقش » دار زن خانه«و » آور مرد نان«در الگوي سنتی خانواده، خانواده با محوریت 

داري و تهیه غذا  داري، شوهرداري، بچه زنان در زندگی زناشویی عبارت بود از خانه

تنها در قبال این کارها از مردان و دولت پولی دریافت  زنان نه. براي شوهر و فرزندان

هنجارهاي اجتماعی این امر را جز وظایف زنان دانسته و  کردند؛ بلکه عرف و نمی

حیف «گفت و حتی به اصطالح عامیانه  کوچکترین اهمالی را با شدت فراوان، پاسخ می

در واقع، باید گفت این هنجارهاي قدیمی، نسل به نسل به افراد . دانست هم می» نان

به عبارتی دیگر، . رسد ظر میمنتقل و همچنان در میان مردم قابل قبول و پذیرفتنی به ن

اند، هنوز هم مالك و معیار رفتار و  این هنجارها که از گذشته به افراد به ارث رسیده

، )1393(این بخش از پژوهش با نظریات مارتین سگالن . اعمال اجتماعی افراد هستند

  .باشد هم راستا می

به عنوان یک شغل از داري  چالش و مانع دیگري که منجر به عدم در نظر گرفتن خانه

باشد؛ بدین صورت که  ، ایدئولوژي تقسیم کار جنسیتی میدار شده است منظر زنان خانه

این ایدئولوژي به سان یک چارچوب اخالقی عمل کرده و خوب و بد را از هم متمایز 

گذاري  هایی که بر مبناي جنسیت پایه در ایدئولوژي. کند ساخته و به افراد تحمیل می

افراد بر همین مبنا و معیار وظایف خاصی برعهده دارند که سرپیچی از انجام  اند، شده

بنابراین در هر حالتی، چه . العمل منفی اطرافیان را در پی خواهد داشت ها، عکس آن

دار، داراي تحصیالت یا فاقد آن و یا از طبقۀ باال یا پایین  زنان شاغل باشند یا خانه

این ایدئولوژي بر ذهن . هاست ترین کارهاي خانه با آن مباشند، به هر حال مسئولیت مه

تقسیم کار جنسیتی در اکثر . کنند زنان نیز تأثیر گذاشته و بر میناي آن عمل می

تر شده است؛  هاي ایرانی وجود دارد و گرچه این نوع تقسیم کار امروزه کمرنگ خانواده

ت به زنان پایین است و خود داري نسب اما همچنان مشارکت مردان در انجام امور خانه
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اي  داري را وظیفه تقسیم کار جنسیتی را پذیرفته و خانه ،زنان بر مبناي این ایدئولوژي

و آبوت و واالس ) 1397(این بخش از پژوهش با نطریات گیدنز . دانند زنانه می

  .، همخوانی دارد)1383(

پیشین، عدم  هاي هاي جنسیتی، تداوم سنت در مجموع، تصورات قالبی و کلیشه

ی گذاري کار خانگی و همچنین ایدئولوژي تقسیم کار جنسیتی از جمله شرایط عّل ارزش

از .شوند داري به عنوان یک شغل می دار مانع در نظر گرفتن خانه بودند که از منظر زنان خانه

برابر  دار، آنچه که بستر و زمینۀ الزم جهت ایجاد سد و مانع در سویی دیگر، از نظر زنان خانه

پذیري متفاوت مردان و  جامعهکند،  داري به عنوان یک شغل را فراهم می در نظر گرفتن خانه

داري به عنوان یک  کنندگان معتقدند که از دوران کودکی خانه مشارکت .باشد زنان می

شود؛ به طوري که حتی در بزرگسالی نیز  وظیفه مختص زنان به دختران تحمیل می

در واقع، . باشد مالك و مبنایی در ازدواج و انتخاب همسر می دار بودن آنان خانه

هایی که در بین  پذیري فرآیندي است که به موجب آن شخص، هنجارهاي گروه جامعه

خانواده، مدرسه، وسایل ارتباط جمعی، گروه هماالن، . آموزد کند را می ها زندگی می آن

هاي  نقش دارند و فرد، نقشها  عواملی هستند که در فرآیند اجتماعی شدن انسان

هاي جامعه را در طول زندگی و از طریق افرادي که  جنسیتی، نمادها، هنجارها و ارزش

  . برد گیرد و در زندگی به کار می ها در ارتباط است، یاد می با آن

آموزند؛ در همین  به عبارتی دیگر، افراد از دوران کودکی، رفتارهاي اجتماعی را می

شود که باید آشپزي کنند، نظافت خانه را انجام  ن خردسال آموخته میدوران به دخترا

شود که  دهند و سایر کارهاي خانه را انجام دهند؛ از سویی دیگر، به پسران آموخته می

بر همین مبنا، . باید در بیرون از منزل به فعالیت اشتغال داشته و درآمد کسب کنند

باشد و به مردان  که بدون دستمزد نیز می داري فعالیتی مختص زنان تعریف شده خانه

اند؛ بنابراین زنان و مردان  داري ساخته نشده هاي خانه کند که براي انجام فعالیت القا می

آموزند که بر مبناي  ها در طول دوران عمر خود می آن. کنند به نحو متفاوتی رشد می



  

  

  

1400، بهار 46شماره ، سال دوازدهم، ریزي رفاه و توسعه اجتماعی برنامهعلمی فصلنامه      132

ایمان و همکاران این قسمت از پژوهش با نتایج پژوهش . جنسیت خود رفتار کنند

  .همخوانی دارد) 1387(

داري به عنوان یک شغل  ثري در عدم در نظر گرفتن خانهؤدر نهایت آنچه که مداخلۀ م

با توجه به اینکه  باشد؛ دار دارد، ارتباطات اجتماعی محدود زنان می از منظر زنان خانه

لیل زنان تقریبًا به باشد، به همین د داري مستلزم انجام فعالیت در درون منزل می خانه

داري بوده و وقت اضافی براي  صورت تمام وقت سرگرم رسیدگی به امور خانه و بچه

ارتباط برقرار کردن با افراد در بیرون از منزل یا اجتماع را ندارند و این باعث شده که 

ها هر  زنان زمان کافی جهت ارتقاء فردي و اعتالي شخصیت نداشته و دایرة روابط آن

محدود بودن ارتباطات اجتماعی زنان در جامعۀ ما باعث شده مسائل و . کمتر شودروز 

ها شنیده نشود؛ از این  مشکالت آنان در حاشیه قرار گرفته و به عبارتی دیگر صداي آن

نامند که این امر منجر  می» دیگري«ها زنان را در جوامع مردساالر  روست که فمینیست

  . شود ردگی در زنان میبه بروز مشکالتی از جمله افس

دار تنها باعث مشکالت روحی همچون  محدودیت ارتباطات اجتماعی زنان خانه

شود؛ بلکه مشکالت بیشتري به همراه داشته است؛ از جمله، به حاشیه  افسردگی نمی

بدین صورت که مسائل و مشکالت آنان به دلیل نداشتن . دار رانده شدن زنان خانه

رسد و عامۀ مردم از ارزش مادي و معنوي  گوش آحاد جامعه نمیارتباطات گسترده، به 

نوبۀ خود بیش از پیش  اطالع مانده که به و همچنین سختی و مشکالت و مسائل آنان بی

این بخش از پژوهش با نتایج پژوهش . گردد دار می منجر به در حاشیه ماندن زنان خانه

  .، همخوانی دارد)1395فرهمند و همکاران،(تجربی 

ها، براین امر اذعان دارند که مسائل و مشکالتی که زنان با  در مجموع، تحلیل داده

توان در دو گروه متفاوت  میرا ) آمده هاي به دست براساس مقوله(آن روبرو هستند، 

  شوند و  مسائلی که به ساختارهاي کالن اجتماعی مرتبط می -1: بندي کرد دسته

همسر، فرزندان، پدر و (، توسط افراد خانواده ی که زنان در سطح خردیها چالش -2

هاي سایر زنان با آن روبرو هستند که در مجموع  و حتی دیدگاه) سایر اعضاي خانواده
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داري به عنوان یک  خانه«هاي سختی را در مقابل در نظرگرفتن  این دو مسئله، چالش

مقوله  6را در  ها ها نشان داد که این چالش آورند و نتایج مصاحبه فراهم می» شغل

بندي کرد که عبارتند  توان جمع ، می)گر اي و شرایط مداخله ی، شرایط زمینهشرایط علّ(

  هاي پیشین؛  تداوم سنت -2هاي جنسیتی؛  تصورات قالبی و کلیشه -1:از

ارتباطات  -5ایدئولوژي تقسیم کارجنسیتی؛  -4پذیري متفاوت مردان و زنان؛  جامعه -3

هاي  و در نهایت، چالش. گذاري کارخانگی زنان عدم ارزش -6و  اجتماعی محدود زنان

دار  روي زنان در جهت شهروند خانوادگی شدن باعث شده است زنان خانه پیش

حل، استراتژي و پیشنهادهایی مانند بازاندیشی در هنجارهاي مردساالرانه، تبعیض  راه

ارائۀ بیمۀ رایگان، ها، اختصاص یارانه نقدي،  مثبت، پرورش نسل، غربالگري سنت

حمایت مالی توسط دولت، دیده و شنیده شدن توسط جامعه، و کارآفرینی اینترنتی را 

  .جهت کاهش و کم کردن فشار ناشی از این چالش مؤثر بدانند
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