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مدت خدمت کاري و ساعت کار و متغير رضايتمندي جنسي ارتباط معنادار و معکوس وجود دارد.همچنين با
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و تنوع در شغلشان وجود داشته از رضايتمندي جنسي باالتري برخوردار بوده اند .نتايج تحقيق همچنين حاکي از
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در دنياي پيچيده امروزي ،رضايتمندي جنسي

مقدمه و بيان مسئله
امروزه به دليل پيچيده شدن روابط اجتماعي و

خانواده و اشتغال دو مقوله مهم زندگي بشر به شمار

تغيير وتحوالت ساختار جامعه ،نظام خانواده سنتي به

ميروند.رضايت جنسي و زناشويي سنگ بناي خانواده

مدرنيته تبديل شده است و اشتغال زنان در بيرون از

مستحکم است که در کانون گرم آن انسانهايي به رشدو

منزل نيز يکي از شاخصههاي مدرنيته شدن زندگي به

بالندگي ميرسند که هر يک ميتوانند سرنوشت خود،

شمار ميرود .نهاد خانواده مقدسترين نهاد اجتماعي

اطرافيان و جامعهاي را که در آن زندگي ميکنند دچار

است ،در چنين نهادي زنان در تربيت فرزندان و رونق

تغييرات مثبت و اساسي سازند .در دنياي امروز که

فعاليتهاي اجتماعي ،اقتصادي کارکردهاي فراواني

فرهنگ جنسي فارغ از الزامات اخالقي شکل گرفته و

دارند.

رواج مييابد پرداختن به موضوع رضايتمندي جنسي

تغيير نقشهاي سنتي زنان و تقاضاي روز افزون

در خانواده و مسائلي که آن را تحت تاثير قرار ميدهد

آنان براي مشارکت در عرصههاي مختلف امروز به

جهت حفظ بنيان خانواده الزم و ضروري است .اشتغال

واقعيت انکار ناپذير جامعه ايران تبديل شده است .اين

نيز بخش مهمي از هويت اجتماعي افراد را ميسازد و

وضعيت حاصل دگرگوني در نظام ارزشها ،رشد انديشه

از مباحث عمده محافل و جوامع در عصر کنوني است،

مردم ساالري ،گسترش آگاهيهاي عمومي ،رشد

با توجه به اينکه عوامل زيادي بر متغير رضايتمندي

مطالبات مدني ،ارتقاء تحصيالت تخصصي زنان و

جنسي تاثير گذار است ،از جمله عوامل فرهنگي،

همچنين ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي در دهههاي

مذهبي ،اقتصادي و....پژوهش حاضر در نظر دارد تاثير

اخير است( .جواهري و همکاران)1389 ،

اشتغال زنان را بر رضايتمندي جنسي در خانواده مورد

در اين زمينه ميتوان به افزايش نسبي سهم زنان

بررسي قرار دهد.

شاغل اشاره کرد که نسبت زنان به کل جمعيت شاغل

بطور کلي اشتغال بخش مهمي از زندگي زنان

کشور از  8/9به 13/6درصد رسيده است( .مرکز آمار

شاغل را تشکيل ميدهد ،از اين رو انتظار ميرود که

ايران)1388 ،

وضعيت اشتغال و نگرشي که فرد نسبت به شغل خود

در جامعه اسالمي اشتغال يکي از حقوق اجتماعي

دارد نقش معنا داري در کيفيت زندگي زناشويي و

زنان به شمار ميآيد و آنان با انتخاب شغل مناسب با

رضايتمندي جنسي داشته باشد .اين مطالعه بر مبناي

ظرفيتهاي خود آزاد ند عالوه بر بهره مندي از مزاياي

پاسخ به دو سوال زير سامان يافته است:

حاصل از تالش خود در سازندگي اجتماع نيز سهيم

 )1آيا جنبههاي وضعيت شغلي زنان بر رضايتمندي

باشند .اشتغال اثرات مثبت بسياري براي خانواده و
اجتماع دارد بطوريکه ضمن فراهم نمودن رضايت
روحي و رواني ،افزايش رفاه و ارتقاء سطح فرهنگي
خانواده ،موجب بهره مندي جامعه از توان و تخصص
زنان ميشود اما دستيابي به اين مهم و جلوگيري از
اثرات منفي اشتغال نيازمند برنامه ريزي دقيق با
هماهنگي و همراهي اعضاي خانواده است.
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جنسي آنان تاثير دارد؟
 )2آيا نگرش شغلي (ميزان خشنودي شغلي ) زنان بر
رضايتمندي جنسي آنان تاثير دارد؟
فرضيههاي تحقيق
 )1بين جنبههاي وضعيت شغلي زنان و رضايتمندي
جنسي ايشان رابطه معناداري وجود دارد.
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 )2بين نگرش شغلي (ميزان رضايتمندي شغلي) زنان
و رضايتمندي جنسي ايشان رابطه معناداري وجود
دارد.

کار خود بيشتر راضي بودند داراي سطحي مطلوب تر
از سالمت بوده اند" (احمد نيا.)1383 ،
از آن جا که سالمتي يکي از ابعاد مهم کيفيت
زندگي است ،مي توان گفت که شرايط مناسب کار،
تاثير مستقيم بر افزايش کيفيت زندگي دارد .تثبيت

مباني نظري
مروري بر متون موجود نشان ميدهد که نظريه

موقعيت استخدامي فرد نيز حاءز اهميت است.بر اساس

ويژه و مستقلي در مورد تاثير اشتغال زنان بر

نظريهي سرمايهي انساني وضعيت استخدامي پايدار

رضايتمندي جنسي ايشان وجود ندارد .با وجود اين ،با

ومستمر ،سرمايهي انساني (مهارتها ،قابليتها و

بهره مندي از برخي تامالت نظري و يافتههاي

معلومات شغلي) و بهره وري افراد را افزايش ميدهد و

پژوهشي مربوط به هر دو مبحث ياد شده ميتوان

بر همين پايه پاداش هايي که آن ها در يافت ميکنند و

برخي پيامدهاي اشتغال را بر رضايتمندي جنسي

امکان ارتقاي شغلي آنان را افزايش ميدهد( .روزنفلد،

تشريح نمود.

)1978

از آنجا که شغل يکي از مهمترين حوزههاي زندگ ي

همچنين برخورداري از رتبههاي شغلي باالتر بدليل

محسوب ميشود انتظار ميرود وضعيت اشتغال فرد و

نقشي که در تامين نيازهاي مادي و رواني انسان دارد

ارزيابي که او از شغل خود دارد ،بر کيفيت زندگي او

بر بهبود کيفيت زندگي تاثير خواهد داشت.در واقع

تاثير داشته باشد .اشتغال از دو جهت ميتواند بر کيفيت

ميتوان اظهار کرد که هر چند حضور در ردههاي

زندگي انسان تاثير داشته باشد.بعد اول به ويژگيها و

شغلي باالتر متضمن تحمل مسءوليت و فشار رواني

خصوصيات عيني شغل و جنبه دوم به ذهنيت فرد ،نوع

است ،اما بهر حال احراز مناصب شغلي باال از جهت

ارزيابي و نگرش او به وضعيت اشتغالش مربوط

امکانات اقتصادي ،دست يابي به قدرت و منزلت

ميشود.

اجتماعي فرصتهاي بيشتري را براي شاغالن خود

وضعيت اشتغال :در يک بيان کلي ،شغل يکي از

فراهم ميآورند .در کنار عوامل ياد شده که بيشتر جنبه

مهمترين منابع هويت انسان است.کميت و کيفيت

عيني دارند ،جنبههاي ذهني يعني نوع نگرش و ارزيابي

زندگي شغلي تعيين ميکند که هر فرد چه کسي است

که فرد از وضعيت اشتغال و دستاوردهاي آن دارد نيز

و در جامعه چه نقشي را ايفا ميکند.کار از طريق

حا ئز اهميت است ).جواهري و همکاران)1389 ،

فعاليتهاي مستمر و منظمي که ايجاد ميکند به حيات

نگرش نسبت به شغل :رضايت شغلي يکي از

انسان سامان ميبخشد و حوزههاي مختلف زندگي اورا

مهمترين ارکان نگرش شغلي است .بر اساس نظر

زمان بندي و تنظيم ميکند.در کنار آثار کلي اشتغال،

1

2

مورس ( ،)1953کاتزل ( ،)1964ورم
4

3

(،)1964

5

وضعيت اشتغال فرد که شامل عواملي مانند سابقه کار،

اسميت ( )1969و کالبرگ ( )1977رضايت شغلي،

ميزان ساعات کار ،رتبهي شغلي ،تناسب شغل با

وضعيت عاطفي خوشايندي است که حاصل ارزيابي

تخصص و موقعيت استخدامي است ميتواند منشاء

کار به عنوان عامل فراهم کننده يا تسهيل کنندهي

تاثيرات ويژه باشد .به عنوان مثال"يافتههاي يک تحقيق

ارزشهاي شغلي است .در اکثر نظريههاي موجود،

در ارتباط با  710زن شاغل نشان ميدهد افرادي که از

رضامندي شغلي بر اساس مولفههاي زير تعريف شده

ميزان متنوع بودن کار ،جالب بودن و کنترل بر جريان

است:
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درآمد و دست مزد ،شرايط مادي کار ،محتواي کار،

حالت اشتغال زن ،وي حالت بيانگر را از دست داده و

ايمني شغلي ،ارتقاء شغلي ،روابط بين شخصي ،عدالت.

به رقيب شوهرش تبديل ميشود.در نتيجه رقابت زن و

ميان رضامندي شغلي و رضايت کلي از زندگي ارتباط

شوهر با يکديگر منجر به ناهماهنگي و نا به ساماني

وثيقي وجود دارد.بر اساس نظريهي سرايت،

خانواده ميشود .به نظر پارسونز ايفاي نقشهاي

ناخشنودي شغلي بر کل زندگي فرد تاثير ميگذارد

تخصصي مردانه و زنانه ،عامل دوام و بقاء خرده نظام

(گرونبرگ.)1979 ،برخي يافتههاي پژوهشي وجود

خانواده در چارچوب نظام اجتماعي است( .سبحاني،

همبستگي ميان رضايت شغلي و رضامندي کلي از

شادمهر)1393 ،

زندگي را تاييد ميکند.براي مثال مطالعهي ايريس و
بارت ( )1972نشان داد که نارضامندي شغلي حتي
قادر است احساس فرد در ديگر زمينههاي زندگي را
تغيير دهد.
بررسيهاي انجام شده در جوامع صنعتي درباره
اشتغال زنان از تنوع عوامل و به خصوص پيدايي
عوامل رواني در برابر نيازهاي مادي حکايت
ميکند.يکي از رويکردهاي مهم درباره رابطه بين کار
خانه و اشتغال بيرون از خانه رويکرد نقش جنسيتي
است.اين رويکرد در نظريه پارسونز درباره نقشهاي
ابزاري مردان و نقشهاي بيانگر زنان بيان شده است.
پارسونز اعتقاد داشت فرايند توسعه صنعتي منجر
به تغييرات خانواده از شکل گسترده به خانوادهي
هستهاي شده است .از نظر پارسونز جهت دستيابي به
حد اکثر کارکردهاي خانواده هستهاي وجود دو تفاوت
اساسي در ميان اعضاي خانواده ضروري است.يکي
وجود دو قطب مخالف رهبري و زير دستان ،و ديگري
تقسيم کار بر اساس جنس که با تفکيک نقشهاي
ابزاري و بيانگر مشخص ميشود .نقش ابزاري بيشتر
شامل حاالت مردانه و نقش بيانگر بيشتر شامل حاالت
زنانه است.نقش مردان ،تعيين پايگاه اجتماعي خانواده
از طريق شغل و حفظ امنيت و آسايش خانواده از
طريق در آمد شغلي است ،و نقش زن ايجاد روابط
عاطفي بيانگر براي اعضاء خانواده است .بر اساس اين
نظريه ،هر گونه تداخل و تغيير در الگوي نقش ها

هلموت شلسکي نيز از نظريه پردازان در حوزه
خانواده است که ديدگاه خود را در انتقاد به نظريه
تاخرفرهنگي مطرح ميکند.نظريه تاخرفرهنگي بر آن
است که در روند تکامل جامعه ،پيشرفت دو بعد
فرهنگ مادي و غير مادي با يک سرعت انجام نمي
گيرد و فرهنگ غير مادي شامل آداب و رسوم،
اعتقادات ،قوانين وايده ها ،در مقايسه با دگرگونيهاي
مربوط به فرهنگ مادي داراي تاخر است .بر اين
اساس نهاد خانواده از لحاظ ميزان آگاهي ،شکل
ظاهري و نقشهاي افراد نسبت به پيشرفتهاي جامعه
داراي تاخر فرهنگي است .شلسکي همچنين نظام
خانواده را داراي سلطه طبيعي ميداند و آن را در برابر
سلطه طبيعي جامعه قرار ميدهد .از نظر شلسکي
وجود سلطه طبيعي مرد در خانواده ضروري و ضامن
حفظ کارکردهاي سنتي خانواده است .او نابرابري ميان
زن و مرد و عدم اشتغال به کار زنان را از عوامل ثبات
خانواده ارزيابي کرده و بر اين نظر است که کار کردن
زن در بيرون از خانه ،امنيت و موجوديت خانواده را که
بوجود آورنده زير بناي معنوي رفتار است با خطر
مواجه ميسازد.در نتيجه سبب نا به ساماني در روابط
همسران درون خانواده شده و روند تربيت فرزندان را
مختل ميسازد.
تغيير نقشهاي سنتي زنان و تقاضاي روز افزون
آنها براي مشارکت در عرصههاي مختلف ،به واقعيتي

سبب بر هم زدن تعادل زندگي ميشود .زيرا بويژه در
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انکار ناپذير در جامعه ايران تبديل شده است (رحماني
و همکاران)2010 ،

بايلباي 12و گاتک 13نيز براين باورند که وقتي مردان
و زنان ساعت يکساني را در شغلشان صرف ميکنند

شمار زنان شاغل طي سالهاي اخير چند برابر شده

زنان بيشتر از مردان دچار تعارض نقش ميشوند .از

است اما با وجود گسترش نسبي اشتغال زنان ،هنوز هم

آنجا که به طور سنتي از زنان بيشتر انتظار ميرود که

کار خارج از خانه زنان ،موضوعي مناقشه برانگيز

موقعيت با ثباتي را در خانه فراهم کنند نه تامين مالي ،به

است( .احمدي نيا.)2005 ،در حاليکه سازگاري زنان

همين دليل ،يک زن به امور خانوادگي احساس

با هر دو نقش (کار کردن در خانه و بيرون) به عواملي

مسئوليت بيشتري ميکند .بنابر اين هر چه ساعات

چون شخصيت ،روابط خانوادگي ،نوع کار آنها،

بيشتري را در شغل خود صرف کند ،بيشتر احساس

رضايت از ازدواج ،حمايت از جانب همسر و

خواهد کرد که شغل او تحميلي بر تعهدات خانوادگي

خانوادهي آنها بستگي دارد (ريمنيک.)1999 ،6

است.

مسئوليتهاي خانوادگي ،کار آنها را در خارج از خانه

رويکرد انباشتگي نقش 14با اشتغال زن هم آواست.

تحت تاثير قرار ميدهد و آنها را وادار ميکند تا براي

فرض اصلي اين رويکرد اين است که افراد ميتوانند

تثبيت هويت شغلي خود ،به فشارهاي ناشي از اضافه

مجموعه نقشهاي خود را بسط دهند ،بدون آنکه به

بار نقش و تداخل نقش ها تن دهند و در عين حال

موازات و توام با آن ،فشار و پريشاني افزايش يابد .بنابر

بکوشند به هر قيمتي ،تعادل لرزان ميان تعهدا تشان در

اين ،اشخاصي که هم نقشهاي کاري و هم نقشهاي

برابر خانواده و کار را حفظ کنند( .رستگار خالد،

خانوادگي را اشغال و اين نقش ها را براي هويتشان با

 )2006تعارضات پيش آمده در اين موقعيتها ،ميتواند

اهميت تلقي ميکنند ،وقت و انرژي کافي براي به عهده

برکيفيت زندگي ،شغل و خانواده ،تاثير منفي گذارد و

گرفتن فعاليتهاي مرتبط با هر نقش را بدست

ميزان رضايت فرد از زندگي را پايين آورد( .عسگري

ميآورند.در برابر نظريه ياد شده ،نظريه تعارض نقش

15

وهمکاران.)1390 ،رويکردهايي مانند تکثر نقش،7

قرار دارد .اين رويکرد اغلب بر پيامدهاي منفي تعدد

تضاد نقش ،8فشار بار اضافي نقش 9حکايت از آن

نقش ها توجه دارد .بر اساس اين رويکرد ،فرد فقط با

دارند که انتظارات و فشارهاي ناشي از ايفاي چند

دست کشيدن از تعهدش به خانواده ميتواند به هويت و

نقش توامان باعث ميشود زنان شاغل از نظر سالمت

نقشهاي شغلي خويش سخت متعهد بماند براي آنکه

نسبت به زناني که فقط به نقشهاي سنتي ميپردازند،

شخص به کار يا خانواده تعهد شديد پيدا کند ،بايد از

در وضعيتي نا مطلوب تر قرار گيرند.در مقابل،

تعهد قوي به نقش ديگر صرف نظر کند ،که اين

و

موضوع ،به ويژه براي مادران شاغل که اشتغال تمام

نظريهي بسط نقش 11بر اين نکته تاکيد دارند که اشتغال

وقت دارند بيشتر صادق است ،به طوري که اشتغال تمام

اشتغال به عنوان نقشي جديد که به نقشهاي سنتي

وقت آن ها پيامدهاي منفي براي سالمت رواني و روابط

زنان اضافه شده ،موجب عزت نفس بيشتر ،استقالل

اجتماعي آنان در پي دارد.خستگي و فشار رواني ناشي

مالي بيشتر و کسب حمايت اجتماعي گسترده تر

از دو مسئوليت متفاوت تاثيرهاي نامطلوبي را بر سالمت

ميشود( .جواهري و همکاران)1389 ،

جسمي و رواني زنان به جا ميگذارد .همچنين ،فشار

مدلهاي ديگري مانند فرضيهي اعتالي نقش

10

ناشي از کار رسمي و کار خانگي بر روابط جنسي
زوجين تاثيرات نا خوشايندي بر جاي ميگذارد.
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همچنين ،آنها فرصت کافي براي برقراري ارتباط با
ديگران را ندارند ( .بابايي فرد)1392 ،

عدم ارضاء انگيزه جنسي که در نهايت منجر به
روابط فرازناشويي و ديگر نابسامانيهاي اجتماعي

از طرفي ،تمايالت جنسي نيز نقش موثري در روابط

خواهد شد.رابطهي جنسي و رضايت از آن يکي از

زوجين ايفا ميکند.بي توجهي به تمايالت جنسي در بيشتر

مولفههاي مهم در روابط همسران است.رضايت جنسي

مواقع موجب بروز اختالل در روابط جنسي و عدم

را ميتوان احساس و استنباط فرد از عملکرد جنسي

رضايت مندي جنسي زو جين ميشود.رضايت جنسي ،به

دانست.اين احساس و استنباط يک نظام ارزش گذارانه،

عنوان ميزان خرسندي يا شادي هر شخص از ارتباط

بر اساس پي آمدهاي تجارب مربوط به رفتار جنسي که

جنسي (هاروي و همکاران )2008 ،تحت تاثير عوامل

در چرخه مربوط به ميل ،انگيختگي ،اوج و ارگاسم

مختلفي از جمله استرسهاي شغلي ،کشمکشهاي روابط

است.

زوجين ،سطح تحصيالت و فرهنگ ،مشکالت اقتصادي،

اليسون ( )2001در پژوهش خود به اين نتيجه

سازشهاي اخالقي و جنسي ،مشکالت و بيماريهاي

رسيد که بين موقعيت اجتماعي -اقتصادي و رضايت

جسمي و رواني طرفين قرار دارد( .پور افکاري)2000 ،

زناشويي رابطه مثبت و معناداري وجود دارد..

شاملو عقيده داشت اگر چه زندگي سعادتمندانه تنها تا (طباطبايي و همکاران)1390 ،
اندازهاي به روابط لذت بخش جنسي بستگي دارد ولي اين
روابط ،يکي ازمهمترين علل خوشبختي يا عدم خوشبختي روش تحقيق
زندگي زناشويي است و اهميت آن ميتواند با تاثير بر افکار

اين تحقيق به روش پيمايشي انجام شده است .با

و احساسات زوجين ،به طور مستقيم يا غير مستقيم روابط توجه به ماهيت موضوع و اهداف مقاله تحقيق حاضر
ميان آنها را در ابعاد وسيعي تحت تاثير قرار دهد .افرادي که از نوع علي -مقايسهاي ميباشد .از آنجا که در اين
مشکالت جنسي دارند معموال اعتماد به نفس پاييني داشته ،تحقيق در پي تاثير يک متغير مستقل بر متغير وابسته
مضطرب و نگران ترند (الرنت و سيمونز ،2009 ،هارتمن ،هستيم و نوع اين تحقيق علي-معلولي است از اين
 )1980افسرده اند (يارايي و ديگران ،2009 ،سيمون )2009 ،روش استفاده کرديم .به منظور بررسي فرضيههاي
روابط جنسي آنها تحت تاثير پيش بيني شکست آنها قرار تحقيق از روشهاي رگرسيون و از تحليل کوريس
ميگيرد ،بهزيستي پايين (ديوسن و ديگران )2009 ،و تجارب کالواليس (معادل ناپارامتري تحليل واريانس) استفاده
ناخوشايندي دارند.

شده است .جامعه آماري اين پژوهش شامل کليه زنان

انگيزه و ميل جنسي همانند ساير انگيزههاي بنيادين

مراجعه کننده به مرکز مشاوره دانشگاه شهيد بهشتي

آدمي بخش جدايي ناپذير ماهيت زيستي-رواني-اجتماعي

ميباشند که با روش نمونه گيري تصادفي ساده 170

او را تشکيل ميدهد ،کيفيت ارضاء اين انگيزه نقش بسيار

نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند.

مهمي در سالمت افراد و دستيابي به آرامش ايفا ميکند.
مدل مفهومي تحقيق:
خصوصيات عيني شغل
رضايتمندي جنسي زنان در خانواده

اشتغال زنان
نگرش شغلي (رضايت شغلي)
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آزمون کمتر از  0/05شده است فرض وجود ارتباط

فرمول تعيين حجم نمونه:
z 2 pq
2

d2

n

بين رضايت جنسي و سن مورد تاييد است و منفي
بودن ضريب همبستگي آن نشانگر ارتباط معکوس بين

ابزار مورد استفاده براي سنجش پرسشنامه دو

رضايت جنسي و سن است .در مورد ارتباط رضايت

بخشي بود که بخش اول مربوط به وضعيت اشتغال که

جنسي و تعداد فرزندان ،در سطح معني دار  0/05با

محقق ساخته بود ودر آن اشتغال از نظر خصوصيات

توجه به اينکه  -pمقدار آزمون بيشتر از  0/05شده

عيني (مدت خدمت ،ساعت کاري ،تنوع در کار،

است فرض وجود ارتباط بين رضايت جنسي و تعداد

تناسب شغل با محيط ،و )...و همچنين نگرش شغلي

فرزندان مورد تاييد نمي باشد .در مورد رضايت جنسي

(رضايت شغلي) بررسي شده بود و بخش دوم

و مدت تاهل ،در سطح معني دار  0/05با توجه به

پرسشنامه استاندارد رضايت جنسي بود.

اينکه  -pمقدار آزمون کمتر از  0/05شده است فرض

به منظور روايي صوري پرسشنامه با اساتيد

وجود ارتباط بين رضايت جنسي و مدت تاهل مورد

مشورت به عمل آمد و توسط ايشان تاييد شد و به

تاييد است و منفي بودن ضريب همبستگي آن نشانگر

منظور بررسي قابليت اعتماد يا پايايي پرسشنامه از

ارتباط معکوس بين رضايت جنسي و مدت تاهل

آلفاي کرونباخ استفاده شده است.مقدار آلفاي کرونباخ

است .در مورد رضايت جنسي و مدت خدمت ،در

براي پرسشنامه مذکور 0/91بدست آمد در نتيجه

سطح معني دار  0/05با توجه به اينکه  -pمقدار آزمون

ميتوان گفت پايايي پرسشنامه تاييد ميشود.

کمتر از  0/05شده است فرض وجود ارتباط بين
رضايت جنسي و مدت خدمت مورد تاييد است و

يافتههاي تحليلي تحقيق

منفي بودن ضريب همبستگي آن نشانگر ارتباط

با توجه به فرضيههاي پژوهش ارتباط متغير اشتغال

معکوس بين رضايت جنسي و مدت خدمت است.

زنان در دو بعد ويژگيهاي عيني شغل و رضايتمندي

ساير متغيرها مربوط بهه ويژگيههاي عينهي شهغل و

شغلي با متغير رضايتمندي جنسي زنان مورد بررسي

رضايت شغلي که کيفي هستند و ارتباط آنها بها متغيهر

قرار گرفت .با توجه به اينکه متغيرهاي سن ،تعداد

رضههايت جنسههي از طريههق روش تحليههل کههوريس

فرزندان ،مدت تاهل و مدت خدمت جزء متغيرهاي

کالواليس سنجيده شهد کهه خالصهه نتهايج در جهدول

کمي هستند براي ارتباط دادن دو متغير کمي از روش

شماره  2آمده است.

رگرسيون استفاده شد که خالصه يافته ها در جدول
شماره  1منعکس شده است.

با توجه به نتايج تحقيق در سطح معني داري 0/05
با توجه به اينکه مقهدار  pآزمهون کمتهر از  0/05شهده

همانطور که در جدول شماره  1مالحظه ميشود

است ،ارتباط بين متغيرهاي مدرک تحصيلي ،ساعت

در سطح معني دار  0/05با توجه به اينکه  -pمقدار
جدول  :1نتايج آزمون رگرسيون
نام متغير

ضريب

ضريب استاندارد آماره آزمون

 -pمقداز

تاثير يا عدم تاثير

نوع تاثير

سن

-0/053

-0/407

-5/232

0/00

تاثير

معکوس

تعداد فرزندان

-0/071

-0/058

-0/691

0/491

عدم تاثير

معکوس

مدت تاهل

-0/040

-0/354

-4/529

0/00

تاثير

معکوس

مدت خدمت

-0/055

-0/398

-4/267

0/00

تاثير

معکوس
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جدول  :2نتايج تحليل کوريس کالواليس
آماره آزمون

مقدار

تاثير يا عدم تاثير

نام متغير
مدرک تحصيلي

22/39

0

تاثير

ساعت کاري

15.07

0.01

تاثير

شيفت کاري

4.73

0.09

عدم تاثير

وضعيت استخدامي

4.14

0.27

عدم تاثير

رضايت شعلي

12.35

0.015

تاثير

رضايت از درآمد

1.28

0.73

عدم تاثير

تنوع در کار

16.95

0.002

تاثير

تاثير مثبت شغل بر آرامش روحي و رواني

19.15

0.01

تاثير

تناسب شغل با مهارت

18.46

0.01

تاثير

ميزان مسئوليت در تامين مخارج خانواده

23.67

0

تاثير

رضايت همسر از شغل فرد

11.76

0.019

تاثير

کاري ،تنوع در کار ،تناسب شغل با مهارت،

مطابق نتايج تحقيق ،با توجه به ميزان  pآزمون که

ورضايت شغلي با متغير رضايت جنسي مورد تاييد

بيشتر از 0/05ميباشد ،ارتباط متغيرهاي شيفت کاري،

است و با توجه به نوع تحليل که مخاطبين از لحاظ

وضعيت استخدامي و رضايت از درآمد با متغير

پاسخگويي رتبه بندي ميشوند شرح آن ازاين قرار

رضايتمندي جنسي معنا دار نشد.

ميباشد.
در مورد متغير اول هر چه مدارک تحصيلي از

بحث و نتيجه گيري

سطوح پايين به با ال ميرود از ميزان رضايت جنسي

در اين نوشتار سعي شد تا تاثير اشتغال زنان بر

کاسته ميشود .در مورد متغير ساعات کاري ،بطور

رضايتمندي جنسي ايشان تحليل شود .فرضيه اول

ميانگين کساني رضايت جنسي با التري داشته اند که

تحقيق اين بود که "بين جنبههاي وضعيت شغلي زنان

ساعات کاري ايشان کمتر بوده است .در مورد متغير

و رضايتمندي جنسي ايشان رابطه معناداري وجود

تنوع کاري و تناسب شغل با مهارت ،هرچه تنوع و

دارد".که نتايج تحقيق نشان داد بين متغيرهاي مدت

تناسب شغل با مهارت بيشتر باشد رضايتمندي جنسي

خدمت ،ساعت کاري ،تنوع در کار ،تناسب شغل با

بيشتر است .در مورد متغير رضايت شغلي ،بطور

محيط ،ميزان مسئوليت در تامين مخارج خانواده با

ميانگين کساني که از رضايتمندي شغلي باالتري

متغير رضايتمندي جنسي ارتباط معنادار وجود دارد.

برخوردار بودند رضايتمندي جنسي باالتري هم داشته

بطوريکه هرچه مدت خدمت و ساعات کاري زنان

اند.همچنين افرادي که مسئوليت کمتري در مخارج

شاغل افزايش يابد ،از ميزان رضايتمندي جنسي ايشان

خانواده داشته اند و نيز درزمينه شغلشان تاثيرات مثبت

کاسته ميشود.اما در مورد گزينههاي تنوع در کار و

روحي رواني بيشتري را تجربه ميکنند ،بطور ميانگين

تناسب شغل با محيط نسبت مستقيم است ،بطوريکه با

از رضايتمندي جنسي باالتري برخوردارند.در ضمن

افزايش تنوع کار وتناسب شغل با محيط رضايتمندي

طبق نتايج تحقيق رضايت همسر نيز پيش بيني کننده

جنسي ايشان افزايش مييابد .بديهي است که شرايط

قوي رضايتمندي جنسي ميباشد.

ياد شده عالقه ،آزادي و ابتکار عمل فرد را افزايش
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ميدهد و امکان خودشکوفايي و غني ساختن خود از

داد افزايش در رضايتمندي زناشويي بطور معناداري

طريق شغل را بيشتر ميکند.به عالوه احساس مفيد

مرتبط با افزايش در رضايت شغلي است و افزايش

بودن و کسب دستاوردهاي شغلي ،بخشي از نيازهاي

اختالالت زناشويي بطور معناداري مرتبط با کاهش

رواني انسان را تامين ميکند و از اين طريق به ارتقاء

رضايت شغلي است واين مساله در مردان و زنان

رضايتمندي از جمله رضايتمندي زناشويي و جنسي

يکسان بود.در ضمن بر اساس نتايج حاصل از اين

کمک ميکند .البته طبق نتايج تحقيق ارتباط متغيرهاي

تحقيق رضايت همسر از شغل زن ارتباط معناداري با

شيفت کاري ،وضعيت استخدامي ،و درآمد با متغير

رضايتمندي جنسي دارد.

رضايت جنسي معنادار نشد.علي رغم اهميت جنبههاي

الزم به توضيح است بر اساس يافتههاي تحقيق

اقتصادي رابطه ميان ميزان درآمد و رضايتمندي جنسي

ارتباط متغيرهاي سن و مدت تاهل و مدرک تحصيلي

تاييد نشد.در تاييد اين نکته الزم است به اين واقعيت

با رضايتمندي جنسي معنادار و معکوس است ،يعني

توجه شود که رضايت از حقوق و مزايا که يکي از

با افزايش سن ،مدت تاهل و مدرک تحصيلي از ميزان

مولفههاي رضايت شغلي است با رضايتمندي جنسي

رضايت جنسي کاسته ميشود .رابطه تعداد فرزند با

پاسخگويان همبستگي معناداري را نشان داده است .در

رضايتمندي جنسي معنادار نشد.

واقع ميتوان گفت که آنچه مهم است خود درآمد
نيست ،بلکه ارزيابي و رضايت فرد از درآمد است.
در مورد متغير وضعيت استخدامي هم تفاوت

بررسيهاي انجام شده در مورد زنان نشان دهنده ي
اين است که زنان نيمي از نيروي انساني جوامع را
تشکيل ميدهند .بنابراين ميزان مشارکت آن ها در

معناداري بين زنان شاغل و خانه دار و ارتباط آن با

ادارهي امور سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي

رضايتمندي جنسي مشاهده نشده است .بر اين اساس

ميتواند تاثير بسزايي در درجهي توسعه يافتگي کشور

ميتوان گفت با وجودي که اشتغا ل به خصوص زنان

ها داشته باشد .از اين رو امروزه تقريبا در کليه کشورها

متاهل را با مشکالتي مواجه ميسازد ،اما در مجموع

بر به کارگيري زنان به منظور حصول سازندگي و

زنان نمونه تحقيق از شاغل بودن خويش خرسند

رسيدن به توسعهي پايدار تاکيد ميشود .با توجه به

هستند و بين زنان خانه دار و شاغل تفاوت معناداري

اينکه هر شغلي در جايگاهي خاص قرار دارد و داراي

دررضايتمندي جنسي ديده نشد.

مزايا و معايب و به اصطالح اثرات مثبت و منفي

در موردفرضيه دوم تحقيق که"بين نگرش شغلي

ميباشد ،نمي توان تصور کرد فعاليت افرادي که

(ميزان خشنودي شغلي) زنان و رضايتمندي جنسي

ميخواهند در دو جبههي مهم يعني خانواده و جامعه

ايشان رابطه معناداري وجود دارد".طبق نتايج حاصل از

مشغول به خدمت و انجام وظيفه باشند بدون تبعات

تحقيق رابطه ارزيابي از شغل (رضايت شغلي) با

منفي باشد ؛ تربيت فرزندان تحصيل کرده و داراي

رضايتمندي جنسي نيز تاييد شد.اين يافته مويد نظريه

آزادي عمل و انديشه ،بهبود سطح اقتصادي خانواده ها

سرايت است که بر اساس آن خشنودي شغلي ميتواند

و ...در زمرهي اثرات مثبت اشتغال زنان بوده و اثرات

به ساير ابعاد زندگي فردتسري پيدا کند( .گرونبرگ،

منفي اين امر ،کاهش دلبستگي کودک به مادر ،خستگي

 )1979اين يافته ها با نتايج پژوهش راجرز و مي

جسمي و ذهني زنان ،عدم توجه کافي به فرزندان و

( )2003در ارتباط با رضايت زناشويي و رضايت

همسر و ...را شامل ميشود.

شغلي در بلند مدت تطابق دارد.نتايج تحقيق آنها نشان
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به نظر ميرسد که تحصيل و اشتغال دو عامل مهم
در سالمت رواني زنان است.زنان شاغل امکان انجام

فردي و اجتماعي و...مستقل شده و روي پاي خودشان
بايستند.

فعاليتهاي مقبول و ارزشمند اجتماعي را که سبب

اگر خواسته باشيم بحث اشتغال زنان و تاثير آن بر

افزايش عزت نفس است پيدا ميکنند و همين عزت

روابط خانواده را از نگاه اسالم مطرح کنيم بايد بگوييم

نفس و احساس رضايت دروني بر تمام جنبههاي

دين اسالم اشتغال زنان را به رسميت شناخته ،از سوي

زندگي از جمله روابط زن و شوهر تاثير بسزايي

ديگر شرايط و محدوديتهايي که براي اشتغال زنان در

خواهد داشت.

نظام حقوقي اسالم مقرر شده با هدف حفظ کرامت و

هامپر و تامپسون ( )2003در پژوهش خود با

شخصيت زن و نيز مصالح خانواده و اجتماع است.

مطالعهي تعارض نقش کار-خانواده دريافتند اشتغال

اشتغال زنان به کار عموما مترادف با جدايي کار از

زنان سبب بوجود آمدن منابع اضافي براي حمايت و

محل زندگي است .خطر فرد گرايي ،کم رنگ شدن

باال رفتن مهارتها ميشود ،اما از سوي ديگر ناسازگاري

پيوندهاي عاطفي و خانوادگي ،از هم پاشيدگي

نقش ها بويژه در زمينه کار و خانواده پي آمدهايي را

خانواده ،انحرافات اخالقي ،سوء تربيت فرزندان و

براي زوجين خواهد داشت از جمله ميتوان به اضطراب

مانند آن از کمترين پيامدهاي آن است .اسالم بر

و نارضايتي در سطح فردي و افزايش ناسازگاري بين

پايداري و استواري خانواده پاي ميفشرد و زنان را

شخصي و نارضايتي زوجين و پديده طالق در سطح

مکلف به رعايت حجاب و پوشش مناسب و عدم

پيوندهاي اجتماعي اشاره کرد .در زنان شاغل کسب

اختالط با مردان در محيط اجتماع نموده است تا با

حمايتهاي ابزاري و عاطفي از سوي خانواده ميتواند

رعايت اين مسئله و حفظ عفت عمومي ،پايههاي بنيان

تنشهاي ناشي از ايفاي نقشهاي چند گانه را جبران

خانواده متزلزل نشود و روابط زوجين رو به سردي

نموده و در مديريت نقشهاي چند گانه موثر باشد.

نگرايد.

با توجه به فشارهاي ناشي از انتظارات نقش کاري

عدم توجه به هنجارهاي حقوقي و ارزشي اسالم،

زنان بايد در شرايط و قوانين مربوط به کار زنان و

پيامدهاي نامطلوبي دارد ،از هم پاشيدگي خانواده ها،

ساعات کاري ونيز سن باز نشستگي براي آنان تغييراتي

کم شدن ارزش نهاد مقدس خانواده ،فقدان روابط

فراهم آورد تا بتوانند در کنار اشتغال بهتر به امور

عاطفي ميان اعضاي خانواده به خصوص زوجين و

فرزندان و وظايف داخل خانه رسيدگي کنند.

بدنبال آن عدم رضايتمندي زناشويي از پيامدهاي اين

زن تنها در صورتي ميتواند پاسخگوي تمام

بي توجهي خواهد بود.

مسئوليتهايش باشد که براي تک تک نقشهاي محول

اشتغال زنان همانند تيغي دو لبه است که هم

شده بر او برنامه ريزي داشته باشد.همچنين بايد در اين

ميتواند خانواده و جايگاه زنان را تقويت کند و هم به

نگرش که تمام مسئوليتها در انجام امور خانه به عهده

تضعيف و حتي تخريب بنيانهاي خانواده و منزلت

زن است تجديد نظر شده و اين نگرش حاصل شود که

زنان بيانجامد .در اين راستا بنظر ميرسد چنانچه موانع

همهي اعضاي خانواده در قبال کارهاي خانه احساس

فرهنگي و قانوني موجود براي ايفاي نقشهاي

مسئوليت کنند تا از فشار روحي و جسمي زن کاسته

اجتماعي زنان برطرف شود و ميزان همکاري و

شود.زنان در ابتداي امر به حمايت خانواده و جامعه و

حمايت خانواده ها و همسران افزايش يابد ،زنان

دولت احتياج دارند تا بتوانند از نظر اقتصادي ،سياسي،
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ميتوانند در عرصه فردي و اجتماعي به انسانهايي
کارامدتر تبديل شوند.

با توجه به تعارض شاغلين در زمينه امور
همسرداري و خانه داري ،زنان شاغل بايد به گونهاي

در راستاي نتهايج حاصهل از تحقيهق و بهه منظهور

براي امور مذکور برنامه ريزي کنند که بين آنها تعارض

جلوگيري از تعارض نقش که زمينه نارضايتي زناشويي

ايجاد نشود .زنان ميتوانند با تکيه بر اصل برنامهريزي،

و بههدنبال آن نارضههايتي جنسههي ر ا فههراهم مههيکنههد

مديريت ،مشارکت ،نظم و ساده زيستي به هدفهاي

راهکارهاي ذيل پيشنهاد ميگردد:

خود دست يابند.
-3باز نگري زنان شاغل به امور خانه داري و تقسيم

-1ايجاد تعديل و انعطاف در اشتغال زنان:

کار عادالنه بين زن و مرد در منزل:

يکي از راههاي ر وياويي با تعارض ها و فشارهاي

زنان بايد کار در خانه را نه به منزله نقش اضافي يا

شغلي زنان ايجاد انعطاف در ساعات کاري زنان ،هم از

تحميلي بلکه به منزله مهمترين نقش به شمار آورند،

سوي خود زنان شاغل و هم از طرف محل کار

اصول خانه داري در معناي جديد آن به معناي مديريت

آنهاست .در اين ارتباط ميتوان هم از طريق طراحي

امور خانه با شرايط و امکانات مدرن و در قالب ارزشها

شغلي و هم از طريق وضع قوانين حمايتي اقدام کرد.

و معيارهاي فرهنگي مدرن و همچنين با همکاري و

بدين ترتيب که مشاغل طوري طراحي و قوانين به

همياري مردان در امور خانه و خانه داري است .مردان

نحوي تصويب شوند که ميزان ساعت کار هفتگي زنان

ميتوانند با مشارکت در امور خانه ،تشويق به فعاليتهاي

به موازات افزايش حجم و گستره مسئوليت خانوادگي

اجتماعي و تاييد همسرو ...در زنان رضايت قلبي ايجاد

زنان کاهش يابد.در ضمن شرايطي فراهم شود که در

کرده و زمينه تفاهم و رضايتمندي زناشويي را فراهم

صورت مشکل حضور در محل کار بتوانند آن بخش از

آورند.

وظايف و مسئوليتهاي شغلي را که بدين دليل نمي

-4تغيير و برنامه ريزي در ويژگيهاي زمينهاي يا

توانند در محل کار به انجام برسانند در خانه انجام

محتوايي مشاغل زنان:

دهند.

با تغيير و برنامه ريزي در ويژگيهاي زمينهاي يا

در اين ارتباط صاحبنظران مفهوم زمان شناور را

محتوايي شغل و شناخت عواملي که به افزايش ميزان

مطرح کرده اند.زمان شناور به کارکنان اين امکان را

خشنودي شغلي زنان شاغل ميانجامد ميتوان شرايطي

ميدهد که در محدوده زماني معيني خودشان ساعات

را بوجود آورد تا اين گروه از زنان با برخورداري از

کار خود را انتخاب کنند .مثال کار فشرده و در ازاي آن

انگيزه و انرژي رواني بيشتر مصونيت و قدرت مقاومت

سه روز تعطيلي در هفته ،يا استفاده از مرخصيهاي

بيشتري در برابر ابتالء به عارضه تعارض نقش يا ابزار

ساعتي در بين ساعات اداري ،رواج شغل نيمه وقت،

واکنش فعاالنه و سازنده به آن بدست آورند .با تقويت

دور کاري ،افزايش حقوق و مزاياي کار ،تدوين قوانين

و پر مايه سازي ماهيت وظايف شغلي زنان به ويژه از

حمايتي در زمان بازنشستگي و زايمان ،و منع اشتغال

نظر تنوع در وظايف کار ،باال بردن ميزان استقالل و

زنان در کارهاي سخت سياستهاي ديگري در اين راستا

آزادي عمل در انجام وظايف و تکاليف شغلي ،افزايش

هستند.

ميزان حساسيت و اهميت شغل يا تقويت نگرش مثبت

-2برنامه ريزي دقيق با هماهنگي و همراهي اعضاء

زنان در اين خصوص نيز ميتوان زمينه رضايت شغلي و

خانواده:
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بدنبال آن رضايت زناشويي و جنسي را در زنان فراهم

تاکيد بر همساني و عدم همساني منزلت شغلي

کرد.

زوجين ،فصلنامه خانواده پژوهي ،سال هفتم ،شماره

-5ايجاد عدالت و برابري و نظارت بر نحوه درآمد و

28

دستمزد در فعاليتهاي اشتغالزايي زنان همپاي مردان.

طباطبايي ،شهناز ،)1390( ،بررسي رابطه بين رضايت

 -6توجه به آموزههاي ديني و بهره گيري از تعاليم

زناشويي و رضايت جنسي در زنان مراجعه کننده به

اسالمي در خصوص رعايت موازين و حدود

مراکز مشاوره

شرعي در محيط کار که عدم رعايت آنها باعث

ظهور پرونده ،وجيهه ،طاهري ،مجتبي ،)1393( ،بررسي

کاهش پيوندهاي عاطفي بين زوجين ميگردد و

تاثي ر اشتغال زنان متاهل شاغل و صاحب فرزند بر

زمينه را براي نارضايتي زناشويي فراهم ميآورد.

روابط عاطفي خانواده ،نخستين همايش ملي علوم
تربيتي و روانشناسي
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