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بررسی نگرش زنان جوان درباره منزلت 
نقش خانه داری

چکیده
هرچند امروزه خانه داری از شکل سنتی آن فاصله گرفته و زندگی مدرن شهری از جهاتی از رنج های آن 
بیشتر زنان خانه دار،  تا جایی که  نیز ربوده است؛  را  امتیازات عاطفی و منزلتی آن  از  کاسته است، بسیاری 
خانه داری را شغلی پرزحمت، یکنواخت و امروزه کم ثمر تلقی می کنند. درحالی که با وجود تحوالت جوامع شهری 
و حتی روستایی هنوز همان انتظارات سنتی از نقش زن در خانه در نگرش بیشتر افراد باقی است، سؤالی که در 
اینجا مطرح می شود، آن است که آیا با وجود باقی ماندن این انتظارات سنتی، جامعه ما جایگاه و منزلت واقعی 
نقش خانه داری را برای ایفاگران این نقش قائل است یا آنکه از همان منزلت سنتی نیز فروکاسته است؟ این 
موضوع دارای ریشه ها و علل جامعه شناختی و روان شناختی عمیقی است که در این مقاله تالش شده است با 
بررسی عوامل نگرشی مسئله منزلت خانه داری به عنوان یک نقش اجتماعی از طریق به کارگیری روش کیفی- 
مصاحبه مسئله محور با زنان جوان- ابعاد تأثیر مؤلفه های شخصیتی و نیازهای افراد و دیدگاه گروه خودی، 
الزامات موقعیتی و همچنین تأثیر تصورات قالبی افراد جامعه بر منزلت این نقش توصیف شود. نتایج حاصل از 
این پژوهش حاکی از آن است که مؤلفه های فردی در نگرش شاغالن بیشتر از خانه دارها مؤثر بوده است و با 
وجود اهمیت مؤلفة دیدگاه گروه خودی در انتخاب خانه داری، نتایج بیانگر آن است که گروه خودی نتوانسته 
است در فرد انتخاب کنندة خانه داری احساس رضایت پایدار نسبت به این انتخاب ایجاد کند. بر این اساس آنچه 
مهم و ضروری به نظر می رسد آن است که به جای اتخاذ رویکردهای اقتصادی به این مسئله، جامعه کنونی 
ما نیازمند سیاستگذاری فرهنگی در این زمینه می باشد تا با تغییر نگرش خانه داری به عنوان وظیفه بانوان که 

ریشه در تصورات قالبی جامعه ما دارد، منزلت حقیقی این نقش را بازگرداند.

 واژگان کلیدي:
خانه داری، نگرش عامالن و کنشگران، تصورات قالبی، منزلت، نقش اجتماعی.

صبورا امین فر
دانشجوی دکتری فرهنگ و ارتباطات دانشگاه باقرالعلوم )ع(
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مقدمه و طرح مسئله

خانواده به عنوان هسته اصلی جامعه ايرانی برای سامان يافتن، نیازمند رسیدگی هايی در ابعاد 

اقتصادی، اجتماعی، عاطفی و خدماتی ويژه ای از سوی اعضای آن می باشد. پرداختن به اين امور 

در خانواده همانند هر گروه ديگری معموالً با نوعی تقسیم کار همراه است. در جامعه ايرانی با توجه 

به بستر های فرهنگی و تعالیم اسالمی عمدتاً وظیفة تأمین معاش خانواده بر عهده مرد است و در 

غالب موارد زنان مسئول فعالیت هايی ازقبیل تهیه غذا، نظافت منزل و شستشوی لباس ها و ظروف، 

نگهداری از کودکان و... می باشند. البته اين فعالیت ها در کنار نقش های عاطفی و تربیتی است که 

در خانواده وجود دارد و بار اصلی آن بر دوش زنان است. »تراژدی زن در جامعه مدرن رويارويی 

با اين واقعیت است که زن قادر نیست نقش سنتی اش را با چیز ديگری که همان رضايت مندی را 

همراه داشته باشد و در دنیايی ديگر ]مدرن[ ايفا شود، جايگزين کند« )لیندا، 1376، ص306(.

هرچند تمايل زنان به اشتغال بیرون از منزل علل و عوامل متعددی دارد، اما آيا يكی از داليل 

افزايش گرايش زنان به اشتغال عدم ارج نهادن به خانه داری نیس��ت؟ با عنايت به تأکیدات مقام 

معظ��م رهب��ری مبنی بر ارزشگذاری بر خانه داری،1 بايد توجه داشت که پرداختن به اين موضوع 

دارای ظراي��ف و ابعاد متعددی اس��ت، هرچند برخی معتقدند ب��ا نگاه اقتصادی، خانه داری نوعی 

شغل و دارای ارزش مالی اس��ت؛ زيرا گذشته از بررس��ی کیفی، نقش خانه داری به عنوان محور 

تعلیم و تربیت، حضور زنان در خانه به معنای انجام برخی امور خدماتی است که ارزش اقتصادی 

دارد؛ ازاين رو محاس��بة کّمی ارزش اقتصادی ک��ار زنان در خانواده افزون بر تأثیر بر شاخص های 

توس��عة انس��انی، پیامدها و اثرات مثبت حقوقی و فرهنگی برای زنان در بر خواهد داشت )ندری 

ابیانه، 1385، ص92-94(. به نظر می رس��د اين موضوع دارای ريش��ه ها و علل جامعه شناختی و 

روان شناختی عمیق تری است که تنها با درنظرگرفتن ارزش اقتصادی پیامدهای فرهنگی اجتماعی 

آن کنترل نخواهد شد.

1. بیانات در سومین نشست اندیشه های راهبردی 1390/10/14.   
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بر اين اس��اس مقاله حاضر در نظر دارد با بررس��ی نگرش زنان جوان درباره منزلت خانه داری، 

به شناخت دقیقی از اين امر دست يابد تا از اين رهگذر گام آغازين بررسی علل روان شناختی و 

جامعه شناختی اين موضوع برداشته شود.

چارچوب مفهومی

خانه داری از آن دس��ت مفاهیم س��هل و ممتنعی اس��ت که به دلیل استعمال بیش از حد در 

تعامالت روزانه برای همة افراد جامعه قريب به ذهن می باشد و در عین حال وقتی بناست درباره آن 

به بحث و بررسی بپردازند، حدود و ثغور آن دقیق و روشن نیست؛ لذا الزم است برای روشن شدن 

ابعاد نگاه ما به خانه داری در اين مقاله از منظر يک نقش اجتماعی، نه فروکاس��تن آن به عنوان 

يک شغل يا حرفه، ابتدا به تعريف آن بپردازيم. 

خانه داری به عنوان یک نقش اجتماعی

اصط��الح خانه داری درگذشته اشتغاالت و فعالیت هايی را که با خانه و خانواده مرتبط بودند، 

توصی��ف می ک��رد )پريمو، 1992، ص981(. نقش اجتماعی شامل رفتار، کردار يا کار و وظیفه ای 

است که يک شخص در داخل يک گروه بر عهده می گیرد؛ نقش را هم به عنوان رفتار اجتماعی 

يک فرد که طبق الگوهای کلی اجتماعی و فرهنگی گروه صورت می گیرد و همچون نحوۀ پاسخ 

به انتظار ديگران تعريف می کنند )بیرو، 1375، ص377(. بر اين اس��اس خانه داری در اين مقاله 

شامل کردار و وظايفی است که در خانواده صورت می گیرد و انجام همین وظايف در محیط های 

ديگر ازقبیل خانه های مجردی يا خانه سالمندان و... از موضوع بررسی خارج است.

مفهوم نقش که به معنای سلسله رفتارهايی است که از افرادی سر می زند که موقعیت خاصی در 

وضعی اجتماعی دارند يا در صدد داشتن آن هستند، يقیناً از ادبیات و در سده های اخیر از نمايش های 

صحنه ای اقتباس شده است. در اين معنا، افراد در حال ايفای نقش شخصیت هايی تصور می شوند که 

حرکات و سكنات خويش را مطابق با متن يا نمايشنامة ازپیش نوشته شده ای، روی صحنه و پیش چشم 

مخاطبان ديگری به اجرا می گذارند که دربارۀ اجرای آنها قضاوت و ارزيابی می کنند )آوث ويت، 1392(.
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ب��ر خالف نظرياتی که نقش های اجتماعی را به عنوان بخش های ثابت و نس��بتاً بدون تغییر 

فرهنگ يک جامعه می پندارند، گیدنز معتقد اس��ت افراد از طريق فرايند مس��تمر کنش متقابل 

اجتماعی به درک و پذيرش نقش های اجتماعی نايل می شوند و اين صحیح نیست که بپنداريم 

افراد صرفاً نقش ها را می پذيرند و در خلق آنها هیچ تأثیری ندارند ) ر.ک:گیدنز، 1386(. با اين نگاه، 

خانه داری شامل رفتار و کرداری است که از يک طرف از سوی جامعه برای افراد تعريف می شود 

و از طرف ديگر ايفاگر اين نقش نیز به عنوان الزامات اين نقش پذيرفته می شود.

منزلت خانه داری

شأن يا منزلت، فخر يا مباهات يا اعتبار اجتماعی اس��ت که به يک شخص يا گروه خاص از 

طرف ساير اعضای يک جامعه اعطا می شود. گروه های منزلتی معموالً سبک های زندگی متمايزی 

دارند- يعنی از الگوهای رفتاری جداگانه ای پیروی می کنند. منزلت می تواند منفی يا مثبت باشد 

)همان، ص1018(؛ لذا موضوع بررسی ما در اين تحقیق به جای اعتبار ذاتی و حقیقی اين نقش، 

اعتب��ار انضمامی اس��ت که اين نقش در نگاه ديگر اعضای جامع��ه دارد و آنها از طريق رفتارهای 

ملموس اين نگرش را ايجاد می کنند.

نگرش عامالن

نگرش )Attitude( آمیزه يا نقش��ی درهم آمیخته از احساس��ات، ادراکات و تمايالت رفتاری 

يک شخص دربارۀ يک موضوع، شخص يا گروه، واقعه يا امور مش��ابه ديگر اس��ت )گلشن، 1390، 

ص192(. نگرش��ی ک��ه  افراد در مواجهه با يک امر جديد پیدا می کنند، متأثر از عوامل متعددی 

است که در يک نگاه کلی به دو دسته عوامل فردی و عوامل اجتماعی قابل تقسیم است. عوامل 

اجتماعی عبارت اند از: 1. مقايسه اجتماعی، »ديدگاه گروه خودی« آنان و البته درجه اهمیت آن 

گروه برای آنان اس��ت. ازآنجاکه اغلب افراد تماي��ل دارند برداشت خوبی از خود در ديگران ايجاد 

کنند، بافت اجتماعی که خود را در آن می يابند، در نگرشش��ان تأثیر بس��زايی دارد. يک فرد در 

دو بافت اجتماعی مختلف ممكن اس��ت دو نگرش متفاوت از خود بروز دهد. همچنین نگرش به 
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افراد امكان می دهد چگونگی ادراک ديگران از خودشان را تنظیم کنند. همچنین نگرش ها گاهی 

در خدمت آن اس��ت که افراد از خود در برابر اتهامات احتمالی دفاع کنند؛ همچنین گاهی افراد 

می خواهن��د ب��ا اتكا به آن، از ديدگاه »مثل ديگران ب��ودن« خود حفاظت کنند؛ 2. انواع يادگیری 

اجتماعی از جمله شرطی سازی کالسیک و شرطی سازی کنشی؛ 3. »وضعیت اقتصادی جامعه« 

)آذربايجانی، 1390/  بارون، 1391(.

عوام��ل فردی عبات اند از 1. نیازها: نیازها س��همی از شكل گیری يا تغییر نگرش ها، وابس��ته 

به نیازهای فرد اس��ت. تنوع و گس��تره نیازها از نیازهای مادی و مالی تا نیاز به تعامل ديگران و... 

می باشد؛2. شخصیت فرد: گاهی داشتن نگرشی خاص به دلیل ايجاد حس خودارزشمندی يا عزت 

نفسی است که فرد از داشتن آن نگرش در خود احساس می کند؛ احساس خوشايند آنكه »بدانیم 

کار ما درست است« )همان(.

البت��ه باي��د توجه کرد که میان نگرش ها و رفتار شك��اف قابل توجهی وجود دارد- بدين معنا 

ک��ه آنچه مردم می گويند با آنچه عماًل انجام می دهند، می تواند کاماَل متفاوت باشد. بارون میزان 

تأثیرپذيری رفتار از نگرش را به چندين عامل وابسته می داند؛ ازجمله »قید و بندهای موقعیتی 

و اجتماعی«، نیرومندی يا شدت نگرش ها- که خود دارای سه شاخص است: نیرومندی عواطف 

مرب��وط ب��ه آن نگرش، اهمیت نگرش برای فرد و قابلیت دسترس��ی ذهنی به آن - و همین طور 

میزان��ی ک��ه نگرش مبتنی بر »تجربه شخصی« فرد و عامل نهايی میزان خودنظارتی فرد اس��ت 

)بارون، 1391/ آذربايجانی، 1390(.

وقتی افراد به ناهمسانی میان اعمال  و نگرششان پی می برند، ناراحت می شوند و اين ناراحتی 

در آنها برانگیختگی ايجاد می کند تا در جهت کاهش اين ناهماهنگی اقدامی انجام دهند. اين امر 

با دو روش مستقیم و غیرمستقیم صورت می گیرد که روش مستقیم آن خود شامل سه مكانیسم 

می باشد:  نخست اينكه میان نگرش و رفتار يكی را تغییر دهیم تا با يكديگر هماهنگ تر شوند؛ دوم 

آنكه با دريافت اطالعات جديد چالش ايجادشده را حل نمايیم؛ س��وم آنكه دست به ناچیزانگاری 

بزنیم؛ بدين معنا که نگرش يا رفتار مورد بحث را فاقد اهمیت بپنداريم. روش های غیرمس��تقیم 
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ازجمله خودتأيیدی و »خودارزيابی« مثبت در مورد نگرش ها يا خودباوری های مهم بیشتر مصداق 

پیدا می کند )بارون، 1391(.

تصورات قالبی

بارون در تعريف تصورات قالبی آن را نوعی نگرش درباره گروه ها يا دسته های اجتماعی  مي داند 

ک��ه در اف��راد باورها و انتظاراتی را در مورد صفات، فعالیت های مورد ترجیح يا رفتارهای احتمالی 

حتی ظاهر جسمانی آن دسته ايجاد می کند. البته اين تصورات می توانند منفی يا مثبت باشند؛ 

براي مثال تصورات قالبی مثبت دربارۀ زنان معموالً مهربان، تربیت کننده و دلسوز و تصورات قالبی 

منفی درباره آنها وابس��ته، ضعیف و زيادی هیجانی اس��ت و اين صفات س��بب می شود آنها برای 

نقش های حمايتی مناسب به نظر برسند )بارون، 1391/ آذربايجانی، 1390(. 

تصورات قالبی چندبعدی و به شدت تحت تأثیر گروهی هستند که مشاهده گر آن را مورد توجه 

قرار داده است. بر اين اساس تصورات قالبی دارای اجزای زير می باشند:

گروهی که صفت ها را به آن نس��بت می دهیم: اف��راد می توانند دنیای اجتماعی خود را با . 1

تغییر عضويت در گروه ها و تشكیل گروه های جديد به وجود آورده، تغییر دهند و بازسازی کنند.

مقوله اجتماعی: تصورات قالبی هم از طريق مقوله بندی مجدد تغییر می کنند و هم ايجاد . 2

دسته های فرعی و جديد سبب تغییر آنها می شوند.

همگونی اداراک شده  گروه مورد نظر: افراد تمايل دارند برون گروه ها  را همگون تر از درون . 3

گروه ها تلقی کنند.

تفسیر فرد از هر اصطالح يا صفت. گاهی ممكن است يک صفت يا اصطالح نزد افراد مختلف . 4

يا يک فرد در طول زمان معانی متفاوتی داشته باشد )اسپیز، 1391(.

تصورات قالبی بر نحوۀ پردازش اطالعات شناختی ما تأثیر فراوانی دارند؛ هم س��بب افزايش 

سرعت پردازش اطالعات مربوط می شوند و هم توجه فرد را به اطالعات سازگار با تصورات قالبی 

معطوف می دارد )آذربايجانی، 1390(. البته عامل نیرومندی خود تحت تأثیر سه عامل کلیدی ديگر 
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قرار دارد: نگرش ما به آن رفتار خاص؛ ارزيابی ديگران از آن رفتار خاص؛ و سخت يا آسان پنداشتن 

رفتار )همان، ص158(.

)Housework( نظریه های جامعه شناسی درباره خانه داری

نظريه ه��ای جامعه شناخت��ی درب��اره خانه داری را در يک نگاه کلی می توان به س��ه دس��تة 

کارکردگرايی، تحلیل تاريخی و فمنیستی تقسیم نمود )پريمو، 1992(.

بنا بر ديدگاه »کارکردگرايی« نقش های جنسی مردان و زنان مكمل يكديگر انگاشته می شود؛ 

م��ردان »نق��ش ابزاری« بر عه��ده می گیرند )آماده ک��ردن حمايت مالی برای خان��واده از راهكار 

مزدبگیری( و زنان »نقش اظهاری« )نگهداری از شوهر و فرزندان(. از نظر پارسونز اين نقش های 

جنس��ی متفاوت برای جامعه دارای کارکرد هس��تند. خانواده به عنوان يک نهاد اجتماعی وظايف 

اساسی برای جامعه پذيرکردن فرزندان و آماده کردن آنان برای تبديل شدن به بزرگساالنی با ثبات 

انجام می دهد. پارسونز احساس کرد ضروری است نقش های جنسی به منظور پرهیز از ناسازگاری 

و تن��ش می��ان عامه مردم، فضای شغلی و فضای خصوصی و خانوادگی جدای از هم حفظ شوند. 

)بر، 1383، ص124( .

کوئ��ن )1983( نظريه پرداز »تحلیل تاريخی« اذعان مي کند که متغیر کلیدی در نحوۀ فعلی 

تقسیم کار خانگی ظهور »تكنولوژی« است. تكنولوژی و صنعتی شدن منجر به توسعه محصوالت 

و خدمات جديدی شد که تا کنون اثرات عمیقی بر زندگی خانوادگی و تقسیم کار در خانه داشته 

است. آسیاب های تجاری گندم، تولید کارخانه ای محصوالت باغداری، افزايش استفاده از اجاق چدن 

به جای شومینه باز، شكل گیری حرفة قصابی گوشت و تولید نان، غالت و حبوبات و مواد غذايی 

کنسروشده، برخی از نمونه هايی از تغییرات شكل فرآورده های صنعتی است. تغییرات به وجودآمده 

از سال 1870 سبب شده است مردان از مسئولیت های خانگی مانند ساخت کفش، تهیه سوخت و 

هیزم و... رها شوند؛ اما زنان همچنان مشغول آشپزی، نظافت منزل و لباس ها، مراقبت از کودکان 

و بیماران و... باشند. بر اساس اين ديدگاه برای فعالیت زنان و مردان دو مكان متفاوت منظور شده 
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بود؛ زنان برای خانه و مردان برای فضای عمومی )کوئن، 1987 به نقل از: پريمو، 1992، ص983(.

نظرية »فمنیستی« نخستین نظرية اجتماعی است که درمی يابد خانه داری مسئله تعیین کننده 

در روابط اجتماعی و جنسیتی است. جامعه شناسان فمنیست تحت تأثیر نظريات مارکس، ماهیت 

تكراری خانه داری را شرح می دهند و خانه داری را معادل کار يكنواخت در کارخانه می دانند؛ چراکه 

هر دو مس��تلزم گونه ای تقس��یم کارند؛ اما افزون بر آن خانه داری زنان را درگیر حمايت از مردان 

و همچنین از س��رمايه داری می کند؛ بنابراين خانه داری نمونه ای کلیدی از تقس��یم جنسی کار و 

سرکوب زنان است )هام، 1382، ص212(.

فمنیسم لیبرال بر اين عقیده است که خانه داری غیرعادالنه است؛ زيرا قانون، ارزش کار خانگی 

را به رس��میت نمی شناس��د-- البته در گذشته بدين منوال بوده و اکنون خانه داری در شاخص ها 

منظور می شوند. فمنیست های مارکسیست زنان خانه دار را ارتش ذخیرۀ کار توصیف می کنند و 

فمنیست های راديكال می گويند خانه داری همواره کار زنان است؛ بنابراين بايد کل نهاد ازدواج و 

ناهمجنس خواهی را زير سؤال برد. با توجه به اين نگرش ها درباره خانه داری فمنیست ها رويكردهای 

مختلفی در برابر آن اتخاذ کرده اند؛ از جمله »داالُکس��تا مدعی است برنامه مبارزاتی او- دستمزد 

در مقابل خانه داری- می توانس��ت مش��كل خانه داری را حل کند. بقیة فمنیست ها موافق نیستند 

و می گويند خانه داری در مقابل دستمزد زنان را به انزوا می کشاند، خانوادۀ هسته ای را استحكام 

می بخشد و هیچ کاری برای حل مشكل تقسیم جنسی کار انجام نمی دهد« )همان، ص213(.

مسئله خانه داری بخشي عمده از نظريه های فمینیسم است. دامنة مباحث مربوط به خانه داری 

از ديدگاه مخالفت جويانة دوبوار درباره خانه داری در جنس دوم )1953( تا ديدگاه هايی که خانه داری 

را جايگاه فرهنگی زنانة برخوردار از تداوم وصف می کنند، گسترده است )هام، 1382، ص213(.
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نظریات متأخر درباره خانه داری

اسكانونزی )1970( در تبیین نظريه مبادله بیان کرد که شوهران به عنوان نان آوران مشارکت 

می کنند و اين انجام وظیفه در مبادله با تدارک همسرانش��ان در انجام وظیفه حمايت عاطفی و 

خدمات خانه داری قرار می گیرد. در اين نظريه هر فقره مشارکت شريک زندگی زناشويی يک تعهد 

روان شناختی برای شريک ديگر ايجاد می کند تا مشارکت مكمل آن در حیطة وظايف خودش فراهم 

سازد و در اين فرايند يک تعادل همیشگی در زندگی زناشويی ايجاد می شود )بر، 1383، ص125(. 

دلفی )1980( بیان می کند که ازدواج يک نوع قرارداد کار است؛ جايی که زنان با انجام وظايف 

خانگی و بدون دس��تمزد »موافقت« می کنند؛ بنابراين مردان کارفرمايان اقتصادی زنان می شوند 

و به اس��تثمار کار آنها می پردازند. درنتیجه موقعی��ت خانگی آنها به عنوان يک طبقه نمی توانند 

در بازار کار و دريافت دستمزد رقابت کنند و ازدواج برای آنها به صورت بهترين اختیار اقتصادی 

درمی آيد )همان، ص147(. 

به باور گیدنز ازآنجاکه کار واقعی بر اساس دريافت دستمزد تعريف می شد، در بیرون از خانه 

و در اختیار مردان بود. هرچند کار خانگی فاقد دستمزد بود، بین 25 تا 40درصد از ثروتی که در 

کشورهای صنعتی به دست می آيد، از ناحیة کارهای خانه داری است )گیدنز، 1386(. وی تحلیل 

می کن��د دامن��ه و ماهیت وظايفی که به طورس��نتی به زنان و حوزۀ خانگی نس��بت داده می شد، 

دستخوش تغییراتی است. همراه با کاهش نرخ موالید و افزايش متوسط سن زايمان، اکنون زنان 

زيادی در جوانی مش��غول به کار می شوند که پس از بچه دارشدن نیز به کار خود ادامه می دهند. 

همچنین مدت زمانی که زنان در خانه صرف نگهداری از کودکان و انجام کارهای خانه می کردند، 

با کوچک شدن خانواده ها و ماشینی شدن کاهش می يابد )گیدنز، 1386(.

گیدنز برای ورود زنان به بازار کار انگیزه های مالی ازقبیل فشارهای اقتصادی، افزايش بیكاری 

مردان، نیاز به دو درآمد برای رسیدن به سبک زندگی دلخواه نیز قائل است. در اين میان سیاست های 

رفاهی حمايتگر ورود زنان به بازار کار- ازجمله مادران سرپرس��ت خانوار و مادران دارای فرزندان 

خردسال- را نیز دارای تأثیر بسزايی می داند و درنهايت ذکر می کند که بسیاری از زنان به منظور 
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دست يافتن به موفقیت شخصی به میل خود تصمیم به کار گرفته اند. نقش محوری کار در ايجاد 

زندگی مستقل در جامعه معاصر، عامل اقبال بیشتر زنان به کار در بیرون از خانه است )همان(.

هرچن��د برای زنان به طورس��نتی نقش خانه داری تعیین شده ب��ود، همین نقش برای آنان، 

خوداتكايی شخصی به وجود می آورد. در اين نقش س��نتی، زنان به واس��طة طیف وس��یعی از 

احساس��ات و عواطف خانوادگی و خويش��اوندی حمايت می شدند؛ اما در دنیای مدرن به علت 

تغییر در مناس��بات، نقش زن به عنوان خانه دار، روشن نیس��ت. خانه در غالب اوقات روز ديگر 

محل ارتباط اهالی آن نیس��ت. بیش��تر اعضا برای کس��ب معاش يا تحصیل در روز آن را ترک 

می کنند. حتی در کش��ورهای صنعتی زنان به دلیل رفتارهای تبعیض آمیز محیط کار، مس��ئله 

مراقبت از کودکان و خانه اش، خانه داربودن را ترجیح می دهد. اگر اين گزينش نقش س��نتی در 

دنیای غیرسنتی تحقق يابد، به دلیل فقدان ارتباط و ايجاد حس تنهايی، بی مصرفی به رضايت 

زن از وضعیت زندگی خود نمی انجامد؛ به ويژه با بزرگ شدن کودکان که نقش او به عنوان مادر 

و خانه دار کاهش می يابد )لیندر، 1376(.

دیدگاه اسالم در مورد خانه داری

ازآنجاکه ديدگاه اس��الم به خانه داری در بس��تر توجه ويژه اسالم به نهاد خانواده معنا می يابد، 

نخست به اجمال رويكرد اسالم به خانواده را مطرح می کنیم. از اين منظر خانواده واحد اجتماعی 

متش��كل از دو نفر يا بیش��تر است که بین آنها رابطه نسبی يا س��ببی وجود دارد. از منظر اسالم 

مهم ترين فلسفه ازدواج و تشكیل خانواده »آرامش و مودت« است. همه احكام اسالمی درباره مسئله 

ازدواج و احكام خانواده نیز در راستای تحقق اين دو عنصر و حفظ و استحكام آن می باشد. در اين 

رويكرد خانواده مهم ترين محملی اس��ت که افراد، امنیت جسمی و روحی خود را در آن جستجو 

می کنند و خانه پناهگاهی در برابر کشمكش ها و زدوخوردهای دنیای بیرون است. 
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بر خالف رويكردهای جامعه شناختی موجود، در ديدگاه اسالمی، خانه داری فعالیت بی مزد و 

اجباری محسوب نمی شود، بلكه فعالیتی است که اوالً بايد به انتخاب خود زن صورت گیرد. ثانیاً 

با وجود شرايطی قابلیت آن را دارد که در قبال آن مزد دريافت کند، مگر آنكه خود فرد از انجام 

اي��ن ام��ور قصدی جز لطف و محبت به اعضای خان��واده نداشته باشد که در اين صورت نیز بايد 

ارزش اين لطف مكرر از چشم ديگر اعضای خانواده پنهان نماند و قدردانی درخور آن صورت گیرد.

ازآنجاکه انجام کارهای داخل خانه جزو وظايفی نیست که به موجب ازدواج شرعاً بر عهده زن 

قرار می گیرد، وظايفی که به موجب زوجیت بر عهده زن می باشد، دو دسته اند: يک دسته وظايف 

مشترک میان زوجین و يک دسته وظايف مختص هر يک. انجام امور خانه ازقبیل آشپزی، نظافت 

و خدماتی از اين قبیل جزو وظايف مختص نیست )احمديه، 1383(.

هرچند در واقعیت جامعه اس��المی ايران برخورد با موضوع خانه داری به اين صورت تنها در 

مع��دود خانواده هاي��ی تحقق می يابد و بافت کلی جامعه يا به شكل س��نتی و نه دينی اين امر را 

وظیفه مس��لّم زن دانس��ته است که خود سبب برانگیختن جامعه زنان نسبت به اين امر شده يا 

تحت تأثیر رويكردهای فمنیستی آن را مستلزم ستم خانگی به زن دانسته، می کوشد با به عرصه 

اجتماع کشیدن زن و دادن شغل هرچند با درآمد ناچیز عنوان خانه داری را از او بردارد، فارغ از 

اينكه زنان حتی با داشتن شغل از انجام وظايف خانه داری معاف نخواهند شد و مسئله به قوت 

خود همچنان باقی است.
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ترسیم چهارچوب مفهومی 

روش تحقیق

در اين تحقیق مي کوشیم با دستیابی به توصیف دقیقی از چگونگی نگرش زنان جوان درباره 

منزلت اجتماعی خانه داری به ريشه ها و ابعاد شكل گیری اين نگرش پی ببريم؛ لذا روش در تحقیق 

حاضر از نوع کیفی است؛ چراکه موضوعات در تحقیق کیفی به متغیرهای منفرد تقلیل داده نمی شود؛ 

بلكه در کلیت شان و در زمینه زندگی روزمره بازنمايی می شوند. تحقیق کیفی تالش دارد موارد 

عینی را با توجه به خاص بودن و ويژگی زمان مند و محلی شان مطالعه کند و اين کار را از مطالعة 

اظهارات و اعمال افراد در متن موضعی که در آن جای دارند، آغاز می کند )فلیک، 1390، ص16(. 

شیوه گردآوری داده ها مصاحبة مسئله محور است که متوجه ديدگاه های شخصی افراد مورد 

بررسی است و بر اساس سه معیار اصلی شناخته می شود: مسئله محوربودن- يعنی محقق متوجه 

مسئله اجتماعی است؛ هدفمندبودن- يعنی روش ها بر اساس هدف تحقیق تعیین يا اصالح می شوند؛ 

در فرايند تحقیق و درک هدف تحقیق فرايندمحور است و در تفسیر داده ها از روش کدگذاری و 

تحلیل محتوای کیفی استفاده می شود )همان(.

وضعیت اقتصادی

 
نیازها
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 جامع��ه آماری اي��ن تحقیق، زنان جوان متأه��ل می باشد. درنظرگرفت��ن متغیر تأهل برای 

مصاحبه شوندگان به دلیل برخورداری از تجربه زيسته در امر خانه داری ضروری است. با درنظرگرفتن 

میانگین سن تأهل و تعريف جوان بازه سنی 24 تا 32 در نظر گرفته شد. جمعیت آماری هدفمند 

از زنان با تنوع فرهنگی که دارای تجربه زيس��ته قابل توجهی در مورد خانه داری هس��تند و شیوه 

نمونه گیری »رابطه ای و گونه ای« اس��ت. ازآنجاکه در پژوهش حاضر به دنبال آن هستیم دريابیم 

مقوله ه��ا چگونه با مقوله های فرعی شان مرتبط می شون��د، روش نمونه گیری رابطه ای را انتخاب 

نموديم تا طیف گونه های يک مفهوم را به نمايش بگذارند و مناسبات میان مفاهیم را نشان دهند 

)اس��تراوس، 1392(. تع��داد مصاحبه ها بر مبنای اشباع نظ��ری، 22 مصاحبه می باشد. ازآنجاکه 

مصاحبه شوندگ��ان از میان م��ادران دانش آموزان بودند، همگی متأهل و دارای فرزند می باشند. با 

توجه به اهمیت پرداختن به خانه داری در کنار اشتغال بیرون از منزل، مصاحبه در دو گروه اصلی 

»شاغ��ل« و »خان��ه دارِ صرف« صورت پذيرفت. در جدول شم��اره 1 برخی خصوصیات زمینه ای 

مصاحبه شوندگان ذکر شده است.
جدول 1  - اطاعات کلی مصاحبه شوندگان

ويژگی های زمینه ای
تعداد 

مصاحبه شوندگان 
دارای اين ويژگی

مجموع

تحصیالت

5ديپلم

22
3کاردانی

9کارشناسی

5کارشناسی ارشد

شغل

11خانه دار

22
شاغل

7فرهنگی

کارمند و ساير 
5مشاغل
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ويژگی های زمینه ای
تعداد 

مصاحبه شوندگان 
دارای اين ويژگی

مجموع

تعداد فرزندان

17 فرزند

22 29 فرزند

36 فرزند و بیشتر

یافته های پژوهش 

گام نخس��ت در فرايند تحلیل محتوای داده ها، کدگذاری است. کدگذاری در اينجا به معنای 

فرايندی است که طی آن داده ها تجزيه، مفهوم سازی و به شكل تازه ای در کنار يكديگر قرار داده 

می شوند )همان(. نتايج حاصل از اين فرايند بدين قرار است که تجربه زيسته شده مصاحبه شوندگان 

از خانه داری در چهار واحد معنايی عمده شامل »تصوير فرد از خانه داری«، »نگاه خانواده درباره 

زحم��ات خانه داری«، »منزلت خانه داری در جامعه« و درنهايت »عوامل مؤثر در انتخاب شغل يا 

خانه داری صرف« قابل دسته بندی است.

غالباً افراد در بیان چرايی انتخاب هايشان، ابعاد نگرششان درباره آن موضوع را بازگو می کنند. 

بر همین اس��اس مصاحبه شوندگان اين پژوهش ابعاد نگ��رش خود درباره خانه داری را بدين قرار 

برشمرده اند:
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جدول2 - عوامل مؤثر بر انتخاب شغل یا خانه داری

مولفه ها
عوامل مؤثر در انتخاب 

عوامل مؤثر در انتخاب خانه داریشغل

فردی

شخصیت

ایجاد حس 
داشتن استقالل+عزت نفس

تجربه شخصی
تجربه گذشته عدم امكان جمع میان 

اشتغال و انجام خانه داری به نحو 
مطلوب

خود نظارتی
خواست خودم، خودم به 

خودم به اين نتیجه رسیدم+اين تصمیم رسیدم.+

تعامل با نیازها
دیگران

حضور در اجتماع و 
برخورد مستقیم با افراد 

ديگر+

تمايل به اشتغال به دلیل احساس نیاز 
به افزايش ارتباطات اجتماعی

اجتماعی

دیدگاه گروه خودی +میزان اهمیت 
گروه خودی 

تمايل به اشتغال باوجود 
ناخوشنودی خانواده =

تشويق همیشگی شوهر به 
اشتغال +

نگاه خانواده، خواست همسر
عالقه شوهر به خانه داری همسر به 

منظور تربیت فرزندان +
ترجیح خانواده زن به اشتغال. -

دفاع از خود در برابر اتهامات احتمالی

نگاه مثبت جامعه به زنان 
شاغل+

عدم اهمیت جامعه به 
خانه داری و تمايل فرد به 

ايفای نقش مهم+

مانند مادریالزامات موقعیتی

عدم جمع اشتغال و ايفای نقش مادری 
در تجربه شخصی و تجارب ديگران

اهمیت بیشتر تربیت موثر فرزندان در 
مقايسه با اشتغال+

وضعیت اقتصادی
استقالل مالی/ اداره بهتر 

زندگی با دو درآمد+

مؤلفه های مطرح شده از س��وی افراد شاغل با خانه داران درباره »تصوير فرد از خانه داری« در 

جدول به صورت مجزا در جدول ذکر شده است.



136

 فصل نامه دین و سیاست فرهنگی / شماره دوم/ پاییز 1393 

جدول3 - وصف خانه داری از منظر مصاحبه شوندگان

شاغِل 
خانه دار

لذت بخش 

چون نوعی ابراز محبت به اعضای 
خانواده است

ازآنجاکه کمک و خدمت به اعضای خانواده است و هر 
علی رغم  هستند،  عزيز  برايم  خانواده  اعضای  از  کدام 
خستگی بسیار اين کارها را با جان و دل انجام می دهم.

لذت بخش است؛ اما اگر بقیه هم همكاری داشته باشند.درصورت همراهی اعضای خانواده

در صورت داشتن فراغت
در روزهای تعطیلی از انجام اين کارها لذت می برم؛ ولی 
موا قعی که خسته از سرکار برمی گردم، انجام اين کارها 

برايم خیلی سخت است.

عالقه شخصی ام به تمیزی و نظافت ايجاد انگیزه می کند عالقه شخصی به نظم
و موجب استمرار کارم می شود. 

پرزحمت

می رود، برای کسی که بیرون کار می کند کار  سر  که  کسی  برای  خانه  کارهای  انجام 
مشكل است.

کارهای خانه خیلی سخت تر از کار بیرون است.سخت تر از کار بیرون

نوعی تبعیض و ظلم به زن
با اينكه من و همسرم هر دو با هم از سر کار می آيیم؛ 
ولی من بايد به کارهای منزل برسم: شستشو، آشپزی، 

مرتب کردن منزل و مهمان داری و... .

صرفًا 
خانه دار

لذت بخش 

در صورت داشتن هدف متعالی
هر کاری برای خدا انجام شود، چون مطمئن است برای 
کسی کرده است که از چشمش پنهان نمی ماند، خیلی 

لذت بخش خواهد بود.

در صورت داشتن روحیه و انگیزه
دارم؛  رضايت  احساس  می دهم،  انجام  حوصله  با  وقتی 
خیلی  باشد،  شده  جمع  هم  روی  کارهايم  وقتی  ولی 

حس بدی است. 

روزمرگی يكنواخت و تكراری دچار  را  آدم  گاهی  و  است  يكنواخت  کاماًل 
می کند.

با انجام اين کارها خیلی احساس مفیدبودن ندارم.کم ثمر نسبت به زمان صرف شده

پرزحمت و علی رغم تصور قبلی ام،  بسیار سخت.پرزحمت
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وجود يكسری تصورات قالبی درباره خانه داری ازجمله آنكه کار خاصی نیست، وظیفة زن است 

و... س��بب شده اس��ت اگر در مواردی هم میان اعضای خانواده همكاری در اين امور وجود دارد يا 

رس��یدگی به امور ديگر برای زن اولويت دانس��ته می شود، افراد اين موضوع را نوعی لطف خود به 

زن بدانند که در صورت مواجهه با برزمین ماندن کارهای خانه به هر دلیل احتمال به سرآمدن اين 

لطف وجود دارد )ر.ک: جدول3(. 
جدول4 - نگاه خانواده نسبت به زحمات خانه داری

شاغلخانه دار

سبک شمردن فعالیت های خانه داری 
پرزحمت و طاقت فرسابودن 

فعالیت های خانه داری
عدم قدردانی درخور

به چشم نیامدن
ديده نشدن کارهای انجام شده و 
جلب توجه کارهای برزمین مانده

ناسازگاری تشويق ظاهری به 
فعالیت های فردی در کنار توقع 

انجام احسن کارهای خانه
انگیزه بیشتر در انجام کارهای خانه 
در صورت قدردانی و حمايت همسر

قدرانی خانواده از فعالیت های خانه داری
دلسردی به علت اهمیت ندادن و عدم توجه افراد خانواده در برخی اوقات

ديده نشدن کارهای انجام شده، مگر در مواردی که خودشان ناچار به مشارکت باشند 
انگیزه بیشتر در انجام کارهای خانه در صورت قدردانی 

در برخی اوقات داشتن توقع يكسان از خانه داری فرد شاغل؛ مانند خانه داری فرد 
فاقد شغل )اصل کلی: کمتربودن توقعات از خانم شاغل(

تلقی به وظیفه بودن

يافته ها گويای آن است که اگر نسبت به کار يک نفر از سوی ساختارهای رسمی ارزش گذاری 

صورت گیرد، از منظر اعضای خانواده نیز زمان اين فرد ارزشمندتر خواهد بود و درنتیجه نسبت 

به کارهايی که در زمان های خارج از اوقات اشتغال انجام می دهد، ارزش بیشتری قائل اند. درمقابل 

در مورد فردی که در هیچ س��اختار اقتصادی، ارزش گذاری در مورد خدمات وی صورت نگرفته، 

نزديك��ان وی نی��ز زمان هايش را فاقد ارزش و فرد را بیكار تلقی کند، خدمت رس��انی اش به ديگر 

اعضای خانواده را ضروری و مسلّم می پندارند )جدول4- تفاوت رويكرد خانواده فرد شاغل در مورد 

همان اموری که فرد خانه دار انجام می دهد(. 
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جدول5- منزلت خانه داری در جامعه- از منظر یک خانه دار

مثبتمنفی

کم ارزشی خانه داری نزد عموم
کاهش ارزشمندی خانه داری در جامعه نسبت به گذشته

تغییر انتخاب در صوت امكان فرصت مجدد به علت تغییر رويكرد 
جامعه

کم ارزش تربودن خانه داری نسبت به شغل
عدم هويت بخشی خانه داری به افراد

ارزش  پايین بودن  علت  منزل  از  بیرون  اشتغال  درآمدزايی   
خانه داری 

تحسین برانگیزبودن خانه داری در صورت برداشت فداکاری 
به اين امور

نتیجه گیری

مؤلفه های فردی در نگرش شاغالن بیشتر از خانه دارها مؤثر بوده است. ايجاد حس اعتماد به 

نفس از طريق استقالل حاصل از شغل، ارضای نیاز به تعامل با ديگران با حضور در اجتماع، اثبات 

خود و توانمندی های خود از جمله عواملی است که در نگرش زنان متأهل نسبت به انتخاب شغلی 

در بیرون از خانه مؤثر اس��ت؛ درحالی که مؤلفه های فردی نگرش خانه داران بیشتر به تجربه های 

شخصی شان در زمان شاغلی و بروز کاستی هايی در ايفای تمام و کمال خانه داری مربوط می شود.

هرچه میزان خودنظارتی افراد باال می رود، امكان تصمیم گیري  مخالف با نگرش ديگران- اعم از گروه 

خودی يا تصورات قالبی افراد جامعه- باالتر رفته است. در جدول 1 وقتی افراد جملة »خودم تصمیم 

گرفتم« را به کار می بردند که يا از طرف خانواده به عنوان گروه خودی يا از طرف جامعه، تصمیمشان 

زير سؤال بود. اين مسئله بیانگر آن است که زنان برای انتخاب نقش در جامعه در يک فشار دوسويه 

قرار دارند: از يک سو ارزش های توصیه به شغل و از سوی ديگر انجام بی کم و کاست وظايف خانه داری. 

»در جامعه ای که هر شخص در عین حال به محیط های بسیار متمايزی تعلق دارد، خود ممكن است 

تكلیف خويشتن را در برابر نقش های بسیار ناهماهنگ و گاه ناسازگار تعیین کند و اين امر موجبات 

بروز کشمكش های درونی را فراهم می سازد. به منظور اجتناب از اين کشمكش ها، ايجاد سازگاری بین 

نقش ها در جهت دستیابی به نوعی انسجام شخصیت ضرورت دارد« )بیرو، 1375، ص378(.
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ارزش گذاری

با وجود اهمیت مؤلفة ديدگاه گروه خودی در انتخاب خانه داری، نتايج بیانگر آن است که اين 

عامل نتوانسته است در فرد انتخاب کنندۀ خانه داری احساس رضايت پايدار نسبت به اين انتخاب 

ايجاد کند؛ چراکه اغلب پاسخ دهندگان خانه داری نگاه مثبت تأيیدکننده ای نسبت به زحماتشان 

در خانه دريافت نكرده اند )مقايس��ه جدول 1 و 3(. با توجه به اين امر فرهنگ س��ازی در تعامالت 

خانوادگی ضروری به نظر می رسد.

درحالی که پاسخگويان شاغل در تجربة خانه داری شان بیشتر از خانواده توقع همراهی و درک 

دارن��د و گويا خانواده های آنان نیز در نس��بت با خانواده های پاس��خگويان خانه دار، در امور خانه 

همراه ترند، اما در خانواده های شاغل اگر اين درک پايین باشد، فرد بیشتر به اين نتیجه می رسد 

که توقع انجام امور خانه از زن، نوعی س��تم خانگی اس��ت. گويا چنین فضايی بیش��تر تحت تأثیر 

مدرنیته قرار گرفته است. 

يكی از مسائل تأثیرگذار بر اين موضوع تلقی خانه داری به عنوان وظیفه زن است که مختص 

جامعه ما نمی باشد و ازپیامدهای صنعتی شدن جوامع دانس��ته می شود. اين موضوع را تحقیقات 

س��اير کشورها پیش��رفته صنعتی نیز تأيید می کند: »در دهه 1980م میزان درگیری مستقیم و 

فعاالنه مردان آمريكايی در امر تربیت کودکان، يک سوم میزان درگیری مادران بوده است و حتی 

در مورد مادران شاغل، مشارکت پدران تنها به میزان اندکی افزايش داشته است. از نظر کیفیت نیز 

درحالی که مادران فعالیت هايی مانند غذادادن، حمام بردن و نظافت کودکان را بر عهده می گیرند، 

پدران بیشتر به مراقبت های تفريحی و بازی با فرزندان می پردازند« )سنتراک و يوسن به نقل از: 

بستان، 1390، ص111(.

  گرچه در اسناد باالدستی ازجمله اصل 10 و 21 قانون اساسی، سند چشم انداز و بیانات امام 

راحل و رهبر معظم انقالب سفارشات مؤکدی بر توجه به جايگاه و منزلت زنان در جامعه اسالمی 

وجود دارد؛ لیكن بررسی سیاست های جمهوری اسالمی ايران در اين حوزۀ حاکی از آن است که نه 

تنها هرگونه سیاستگذاری در اين امر در طول سال های متمادی مغفول بوده است، حتی در  برنامه 
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اول و دوم توسعه، اندک رويكرد حمايتی از نهاد خانواده ديده نمی شود. در برنامه سوم توسعه، بدون 

درنظرگرفتن مصالح خانواده، سیاست هاي آموزش و اشتغال، با تأکید بر برابری فرصت های اشتغال 

میان دو جنس بدون درنظرگرفتن الزامات اشتغال زنانه بوده است. نكتة قابل توجه آن است که 

عدم تمايز میان دو جنس در برنامة سوم، کاماًل آگاهانه و بر اساس اصل بي طرفي جنسیتي انجام 

گرفته اس��ت. ايدۀ سیاستگذار در جهت توانمندسازي زنان در حوزۀ بهداشت و آموزش به عنوان 

ابزار توسعه و ارتقای سرمايه انسانی بوده است )باقری، 1390(. آموزش زنان به عنوان ابزار رشد 

و ارتقاي سرماية انساني و پیامد اين برنامه، خیل عظیم بیكاران فارغ التحصیل دانشگاهي بود که 

مترصد ايجاد فرصت هاي شغلي بودند که براي آنان تدبیري انديشیده نشده بود.

در برنامه چهارم توسعه، به رغم آنكه در بند »ب« مادۀ 111 برنامة چهارم توسعه، بر تنظیم و 

ارائة لوايح، به منظور تحكیم نهاد خانواده سخن به میان آمده است، سیاست هاي حاکم بر تنظیم 

اين لوايح به س��مت حساس��یت جنسیتي و سیاست تبعیض مثبت حرکت نموده و فحوای اصلی 

اين ماده از سند پكن گرفته شده است. در برنامة چهارم توسعه، هیچ اشاره اي به مسئولیت دولت 

در زمینة ارتقاي جايگاه زن در خانواده- با نقش همسري و مادري- نشد و دولت هیچ تكلیفي در 

زمینة ارتقاي حقوق معنوي زنان به عهده نگرفت )همان، ص825(.

با وجود تأکید برنامه پنجم توسعه به تدوين و تصويب برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده، 

اندک تالش های صورت گرفته از سال تصويب اين سند تا کنون، در زمینه توجه به زنان خانه دار 

نی��ز ب��ر محور توجه به ارزش افزوده کار خانه داری و جنبه های اقتصادی آن متمرکز بوده اس��ت. 

علی رغم آنكه تلقی خانه داری به عنوان وظیفه که ريشه در تصورات قالبی جامعه ما دارد، مانع از 

آن است که سهم حقیقی اين زحمات در موفقیت های فردی و اجتماعی تک تک اعضای خانواده 

در نظر گرفته شود تا عالوه بر دلگرمی خانه داران نسبت به اين فعالیت، توجه به ارزش هايی چون 

ايثار و فداکاری در فرهنگ عمومی و در بستر زندگی روزمره مهیا گردد.  

بر اين اساس آنچه مهم و ضروری به نظر می رسد آن است که به جای اتخاذ رويكردهای اقتصادی 

به اين مس��ئله، جامعه کنونی ما نیازمند توجه به نگرش های عامالن و ذی نفعان در رويكردهای 
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بررسی نگرش زنان جوان درباره منزلت نقش خانه داری

سیاستگذاری فرهنگی در اين زمینه است تا با تغییر نگرش خانه داری به عنوان وظیفه بانوان که 

ريشه در تصورات قالبی جامعه ما دارد، منزلت حقیقی اين نقش را بازگرداند.
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