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 چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مطالعه ی تجربه ی زیســته ی زنان از سبک زندگی خانه داری در شهر 
دیلم انجام شــده اســت. جامعه ی آماری پژوهش را 18 نفر از زنان 22 تا 60 ساله ساکن این شهر 
تشکیل می دهند. محققین در این پژوهش کیفی از رویکرد پدیدارشناسی و تکنیک مصاحبه ی عمیق 
برای جمع آوری اطالعات بهره برده اند. طبق یافته های پژوهش، شهر دیلم جامعه ای در حال گذار از 
وضعیت سنتی به وضعیت مدرن بوده و شاخص های مدرنیته همانند مشارکت و پیشرفت در بین 
زنان جوان بیشــتر دیده می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که زنان با توجه به تجربه های فردی 
و اجتماعی خود، خانه داری را درک و تفســیر می کنند. عالوه بر این چگونگی مسئولیت پذیری و 
الگوبرداری مذهبی زنان در پذیرش نقش خانه داری و درونی کردن هنجارهای خانه داری نقشــی 
اساســی دارد. میزان رضایت و یا نارضایتی زنان از خانه داری متأثر از رضایت از زندگی زناشویی 
و تصور آنها نســبت به جایگاه مادری است. همچنین شاخص قدرت در خانواده در تمکین زنان 
از مردان در امور خانه نقش مهمی ایفا می کند. درنهایت، زنان شیوه های گوناگونی همانند ادامه ی 
تحصیل، شــرکت در مراسم های مذهبی، حضور در باشگاه های ورزشی و مهمانی های خانوادگی 

را برای رضایت و ارتقاء سبک زندگی شان به کار می برند.   
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1- مقدمه و بیان مسئله
خانواده هسته ی اصلی جامعه است که برای سامان یافتن، به رسیدگی هایی در ابعاد اقتصادی، 
اجتماعی، عاطفی و خدماتی ویژه ای از سوی اعضای آن نیازمند است. پرداختن به این امور در 
خانواده همانند هر گروه دیگری معموالً با نوعی تقسیم کار همراه است )امین فر، 1393: 122(. با 
وام گیري از نظر وبر، زنان به عنوان یک گروه اجتماعي از سبک زندگي ویژه اي برخوردارند و 
الگوهاي ویژه اي را براساس هر یک از ابعاد سبک زندگي در خانواده و اجتماع دارند)صفری شالی و 
حبیب پور گتابی: 1398(.در دنیای امروز مشارکت زنان در فعالیت های اقتصادی رو به رشد است، اما 

از یک سو سنت های ریشه دار اجتماعی و دینی، زنان را به سوی حفظ ارکان خانواده دعوت می کند و 
از سوی دیگر هنجارهای جهان مدرن آنها را به مشارکت اجتماعی و حضور هرچه بیشتر در جامعه 
فرامی خواند. بسیاری بر این عقیده اند که اشتغال زنان با اخالق جامعه منافات دارد، برخی دیگر بر 
این باورند که خروج زنان از خانه موجب رقابت آنها با مردان و اشتغال آنها موجب بیکاری مردان 
می شود. بعضی نیز بر این اندیشه اند که اشتغال زنان موجب کم توجهی آنها به وظایف همسری 
می شود و باعث افزایش طالق می شود یا موجب کم توجهی به وظایف مادری شان و آسیب دیدن 

نسل آینده خواهد شد )ساروخانی، 1381: 89(.
آندره میشل1 با مطالعات خود در کشورهای مختلف نتیجه می گیرد که حتی اگر زن در بیرون 
خانه کار کند، سنگین ترین وظایف مربوط به کار خانه را بر دوش دارد و شوهرش در کار خانه به 
او یاری نمی رساند. تعدد وظایف تنها مسئله ی زنان امروز نیست، بلکه از دید زنان شاغل، پدیده ی 

خاص عصر حاضر، تنوع و تعارض این وظایف است)میشل،1354: 157(.
خانه داری شاید در ابتدا مفهومی بدیهی و مأنوس به نظر برسد، اما درواقع همین واژه آبشخور 
چالش های عمیق فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و... فراوانی است. از دیدگاه جامعه شناسی، 
خانه داری از نمودهای تقسیم کار جنسیتی2است. در تقسیم کار جنسیتی از زنان و مردان انتظار 
می رود، فقط به دسته ی خاصی از کارها که از قبل تعیین شده  است و به اختیار خود شخص نیست، 
بپردازند. در این تقسیم بندی، زنان مسئول کارهای خانه و خانه داری و بزرگ کردن بچه ها هستند 
و مردان نان آوری اهل خانه را برعهده دارند که در بیشتر موارد وابستگی مالی زنان به مردان دیده 
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می شود. اَن اُکلی1در کتاب های مهم خود زن خانه دار2 و جامعه شناسی خانه داری، خانه داری را 
مسئله ای مهم و به عنوان »کار« مطرح کرد )آبوت و واالس،1393: 124-129(.

پرداختن به ارزش گذاری خانه داری، ظرایف و ابعاد متعددی دارد، هرچند برخی معتقدند با 
نگاه اقتصادی، خانه داری نوعی شغل است و ارزش مالی دارد، زیرا گذشته از بررسی کیفی نقش 
خانه داری - به عنوان محور تعلیم و تربیت- حضور زنان در خانه به معنای انجام دادن برخی امور 
خدماتی است که ارزش اقتصادی دارد؛ ازاین رو محاسبه ی کّمی ارزش اقتصادی کار زنان در خانواده 
افزون بر تأثیر در شاخص های توسعه ی انسانی، پیامدها و اثرات مثبت حقوقی و فرهنگی برای 

زنان دربر خواهد داشت )ندری ابیانه، 1385: 92-94(. 
عالوه بر این، زنان در مولد بودن و خالقیت امور مربوط به خانه گاهی دچار شک و تردید 
می شوند و از طرف دیگر نیز مقایسه با زنان شاغل زمینه های سرخوردگی و ناامیدی را برای آنها 
فراهم می کند، اما زنان خانه دار از آن حیث که برای طرح مسائل خود شبکه ها و فضاهای اجتماعی 
ندارند، به نظر می رسد بسیاری از مسائل مربوط به آنها نامرئی و پنهانی باقی می ماند و به نوبه خود 
می تواند زمینه های ناامیدی، افسردگی و سرخوردگی را برای آنان ایجاد کند. بر این اساس این 
مسئله می تواند در میزان کیفیت و رضایت مندی از زندگی و تلقی آنان از سطح زندگی شان مؤثر 
باشد. هرچند کیفیت زندگی از دیدگاه افراد، در موقعیت های مختلف متفاوت بوده و به رضایت مندی 
فرد از زندگی باز می گردد و به عواملی مانند: سن، فرهنگ، جنسیت، تحصیالت، وظایف طبقاتی، 

محیط اجتماعی و وضعیت تندرستی مربوط می شود )کرمان ساروی و همکاران،1390: 112(.
مطالعات جامعه شناسانه نشان می دهد، نقش زن خانه دار پیچیده و شکننده است به این معنا 
که گروهی از زنان آن را ارضاکننده می دانند، گروهی دیگر آن را یکنواخت و آزاردهنده ارزیابی 
می کنند)بدری منش و صادقی فسایی، 1393: 1(.در مورد خانه داری، همواره نوعی تناقض آشکار در 
جامعه ی ما وجود داشته است؛ از سویی خانه داری و وظایف مادری مطلوب فرض می شود و آن را 
در هاله ای از تقدس پنهان می کنند و از سوی دیگر، کار خانه نوعی کار پیش پاافتاده و بی ارزش 
تلقی می شود که فقط زنان باید آن را انجام دهند و اگر مردی بخواهد روزی کار خانه داری انجام 
دهد، نه تنها مقبول اطرافیان خود نخواهد بود، بلکه سرزنش نیز می شود. در این راستا شهر دیلم 
واقع در شمال استان بوشهر با جمعیتی بالغ  بر 35 هزار نفر که حدود نیمی از آنها را زنان تشکیل 
می دهند، با توجه به اقتصاد دریامحور )صید و تجارت( در حافظه ی تاریخی خود حیاتی مردانه به 

1. Ann Oakley
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یادگار گذاشته است. هرچند که درگذشته با توجه به نبود امکانات، زنان نوعی مشارکت محلی به 
نسبت اجباری در امور روزمره داشته اند، اما با چشیدن تجربه ی مدرنیته و مجهز شدن به امکانات 
شهری کم کم این همیاری ها رنگ باخته و زنان هرچه بیشتر به سمت فردی شدن و خانه داری 
رفته اند. از طرف دیگر، نبود فضا و فرصت مشارکت در جامعه و موانع فرهنگی نیز بر این مسئله 
دامن زده به طوری که ازنظر مشارکت در فعالیت های اجتماعی در سطح پایینی قرار دارند و این 

امر به پیدایش آسیب های اجتماعی و روانی ناشی از سبک زندگی خانه داری منجر شده است.
با توجه به مطالب باال تصویر واقعی خانه داری و نگرش زنان نسبت به آن همواره جای بحث 
بوده است. این پژوهش کیفی قصد دارد با روشی پدیدارشناسانه و بر اساس تجربه ی زیسته ی1 
زنان از خانه داری به  واقعیت موجود را تفسیر کند و به دنبال پاسخ گویی به این پرسش هاست که 
زنان در این وضعیت چه چیزی را تجربه می کنند؟ چه درکی از این وضعیت دارند؟ این وضعیت 

برای آنها به چه معناست؟ 

2- پیشینه ی پژوهش
 قادرزاده و خلقی در پژوهشی با عنوان »زنان و تجربه ی طرد اجتماعی )مطالعه ی کیفی زنان 
خانه دار شهر سنندج(« با بررسی تجربه ی زیسته ی زنان از خانه داری، زمینه ها، تعامالت و پیامدهای 
طرد اجتماعی در بین زنان خانه دار 46-22 سال سنندجی را واکاوی و شناسایی کردند. نتایج 
نشان داد، زمینه هایی چون کلیشه های جنسیتی و شیءواره شدن خانه داری در طرد اجتماعی 
زنان خانه دار نقش دارند. در این میان، روزمرگی و یکنواختی خانه  داری به مثابه زمینه ی تسهیلگر 
و دوقطبی شدن فضای خانواده و تقلیل هویت به منزله ی شرایط مداخله گر عمل کرده اند. بازسازی 
معنایی تجربه و درک زنان خانه دار از خانه داری بر زوال حریم شخصی و آزادی های فردی، مراقبت 
و کنترل بیرونی و تزئینی شدن عرصه های تصمیم گیری داللت دارد. بر اساس مطالعه ی حاضر 
تجربه ی خانه داری برای زنان خانه دار اختالل رابطه ای، نارضایتی، یأس اجتماعی، انزوای اجتماعی 

و سلب قدرت در پی داشته است )قادر زاده و خلقی، 1397: 7-42(.
 بدری منش و صادقی فسایی در پژوهشی با عنوان »بررسی عوامل جامعه شناختی رضایت مندی 
زنان از خانه داری )نمونه موردی شهر تهران(« میزان رضایت زنان نسبت به خانه داری را بررسی 
کردند. نتایج پژوهش بیان گر آن است که زنان شاغل و خانه دار کار خانه را کاری واقعی تعریف 
می کنند و انتظاراتی که از کار دارند این است که اوالً استقالل مالی و امنیت خاطر آنها را حفظ 

1. Lived experience
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کند که شامل همان نیازهای سطح اول رضایت مندی شغلی )نیازهای حیاتی و زیستی( است و 
در مرحله ی بعد، کار هم باعث پیوندشان با دیگران شود و آنها را از انزوا دور کند و هم نتیجه ی 
کارشان در اختیار کسی )همسر( قرار گیرد که به او عشق می ورزند که با نیازهای سطح دوم 
رضایت مندی )نیازهای ارتباطی( مطابقت دارد و درنهایت، کار، توان و استعداد آنها را به کار گیرد 
که همان نیازهای سطح سوم رضایت مندی )نیاز به شکوفا شدن استعدادها( است )بدری منش و 

صادقی فسایی، 1393: 1-20(.

شیکمن و کوپر در پژوهشی با عنوان »رضایت مندی از زندگی و مفهوم نقش جنسیت« رابطه ی 
بین رضایت مندی از زندگی و مفهوم نقش جنسیت را بررسی کرده اند. نتایج نشان داد که رضایت 
عمومی در زندگی به عنوان کارکردی از سطح رضایت مندی حاصل از جنبه های مختلف زندگی 
است، به خصوص جنبه هایی که به عنوان مهم ترین  آنها انتخاب شدند. مطابق با پژوهش های پیشین، 
رضایت عمومی از زندگی با سطح تحصیالت، درآمد و ازدواج ارتباط مثبت دارد. از لحاظ روانی، 
مردان جنبه های ابزاری سودمند و لذت بخش زندگی و زنان جنبه های عاطفی-اجتماعی را بیشتر 
انتخاب می کنند و دوجنسیتی ها هم جنبه های عاطفی- اجتماعی و هم جنبه های ابزاری زندگی 

 .)Shichman and Cooper, 2004: 227-240( را انتخاب می کنند
جان و ماسود در پژوهشی با عنوان »ارزیابی رضایت از زندگی در میان زنان« رضایت از زندگی 
در میان زنان جامو و کشمیر را ارزیابی و تأثیر ویژگی های اجتماعی و فردی زنان در رضایت آنها از 
زندگی را تحلیل کرده اند. یافته ها نشان داد، رضایت از زندگی به طور گسترده شامل تأیید، حمایت، 
قدردانی و یا از زندگی شخصی لذت بردن است. همچنین نتایج نشان داد که رضایت از زندگی 
در بین زنان در تمام سطوح سنی در حد متوسطی است. پیداست که با افزایش سن، رضایت کلی 
از زندگی کاهش می یابد، درحالی که با افزایش درآمد شخصی، رضایت از زندگی افزایش می یابد. 
 Jan and( عالوه بر این، با افزایش درآمد خانواده رضایت از زندگی در بین زنان نیز افزایش می یابد

 .)Masood, 2008: 33-42

 دیکسیت و خان در پژوهشی با عنوان »عزت نفس و رضایت از زندگی: بررسی مقایسه ای 
زنان شاغل و زنان خانه دار« تفاوت بین رضایت از زندگی و عزت نفس در بین زنان شاغل و زنان 
خانه دار را بررسی کرده اند. نمونه ی پژوهش شامل 60 نفر از زنان با دامنه ی سنی 55-30 سال 
است که با استفاده از روش تصادفی هدفمند انتخاب  شده اند. نتایج نشان داد که عزت نفس به 
ارزیابی از خود و احساسی که شخصی نسبت به خود دارد، اشاره می کند. به طوری که افراد با 
عزت نفس مثبت احساس خوشبختی می کنند.رضایت از زندگی در بین زنان شاغل در مقایسه 
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با زنان خانه دار بیشتر است، اما تفاوت چندانی بین عزت نفس زنان شاغل با زنان خانه دار وجود 
.)Dixit and Khan, 2013( ندارد

مروری بر پژوهش های انجام شده نشان می دهد که بیشتر آنها وضعیت خانه داری در ارتباط 
با مؤلفه هایی مانند طرد اجتماعی و رضایتمندی در میان گروه های خاصی از زنان و مقایسه آنها 
با همدیگر با رویکرد کمی را بررسی کرده اند. از این رو با توجه به موقعیت مکانی )شهری مرزی 
و بندری( و زمانی )گذار از سنت به نوگرایی( جامعه ی مورد مطالعه شایسته است تا مؤلفه های 
دیگری مانند مشارکت، پیشرفت و ... ذیل مفهوم خانه داری مالحظه شود. نوشتار حاضر بر آن 
است تا این موضوع را از نقطه نظر گروه متنوعی از زنان اعم از شاغل و غیرشاغل با رویکرد کیفی 

و روش پدیدارشناسی مطالعه کند.

3- مالحظات نظری
محققان کیفی برخورداری از چارچوب نظری از قبل تعیین شده را برای تحقیق مضر می دانند، 
زیرا ممکن است محقق را بسیار محدود کرده و موجب غفلت او از دیدگاه افراد موردمطالعه درباره ی 
آنچه در حال وقوع است، شود )ایمان،الف،1393: 177(. با وجود این ، آنها در تحقیقاتشان از متون 
نظری تنها به منزله ی منابع احتمالی ایجاد سؤال، منبع ثانویه ی داده ها و راهنمای نمونه گیری 
نظری استفاده می کنند )استروس و کوربین، 1387 : 46(. بنابراین با توجه به اینکه پژوهش پیش رو با 
روش کیفي و پدیدارشناسی انجام  شده است، محققان خود را به مبناي نظري از پیش تعیین شده 
محدود نکرده اند و نظریه های پیش رو بیشتر در باب تبیین نتایج به دست آمده استفاده  شده  است. 
پدیدارشناسی به جهان آنچنان که به وسیله ی یک فرد زیسته می شود - نه جهان واقعیتی که 
چیزی جدای از انسان باشد- توجه دارد. جهان زندگی همان تجربه ای است که بدون تفکر ارادي 
و بدون متوسل شدن به طبقه بندی کردن یا مفهوم سازی حاصل می شود و معموالً شامل چیزهایی 
است که مسلم دانسته می شوند یا آن چیزهایی که متداول هستند. ون مانن1 از نظریه پردازان 
پدیدارشناختی است که از مفهوم تجربه ی زیسته استفاده می کند. به باور او این قلمرو چهار وجه 
اصلي دارد که عبارت اند از: بدن زیسته، زمان زیسته، مکان زیسته و روابط انسانی زیسته. روابط 
انساني زیسته -که ضلع چهارم این مربع را تکمیل می کند- بر همه ی رابطه هایي داللت دارد که 
هر یک از ما در طول زندگي با دیگران داشته ایم و زمان و مکاني را با آنها شریک بودیم. همه ی 

1. Van Maanen.
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کساني که در زندگي در قالب نقشي معین در اندیشه و احساس ما تأثیر گذاشته و از ما تأثیر 
.)Kavas, 2010:89( پذیرفته اند

قشربندي جنسی با اولویت و تقدم موقعیت مردان بر زنان، از اصلی ترین اصول رایج در جوامع 
فرصت هاست و در شانس هاي زندگی  تأثیر بسزا دارد. مردان در نقش انسان هاي فعال، خالق، 
همچون نقش پیروزمندان، مبتکران یا هنرمندان بزرگ ظاهر می شوند. زنان به عنوان خانه دار و 
مادر جلوه یافتند و نقش هایشان در چارچوب خانه و به رفع نیازهاي شوهران و بچه ها محدود  
شده است )براون، 1385: 41(. از دیدگاه پارسونز1 خانواده پاره ای از نظام کل جامعه است که بر 
مبنای تفکیک نقش های جنسی بنا شده است. تفکیک نقش ها به حفظ نظام خانوادگی و وحدت 
آن کمک می کند و مبنای اجتماعی کودک است. نقش اقتصادی و شغل مرد تعیین کننده ترین 
پایگاه حقوقی او در خانواده بوده و خانه داری اساسی ترین فعالیت و نقش زن است. اشتغال زن 
عالوه بر آن که موقعیت عاطفی زن در خانواده را متزلزل می کند، به سبب رقابت شغلی زن با 

.)Parsons, 1995: 45( شوهر به ناهماهنگی و نابسامانی خانواده می انجامد
اعضای یک جامعه از این نظر که کیفیت زندگی تا چه حد بر آنها تأثیر می گذارد، متفاوت  
هستند. دراین باره فالنگان2 براین باور است که این اختالف نظر به خصوص در میان گروه های سنی 
و جنسی مشاهده می شود. چون افراد از این نظر که کدام بُعد اهمیت بیشتری در کیفیت زندگی 
آنها دارد، متفاوت اند. وی معتقد است که گروه بندی کیفیت زندگی با رفاه مادی و تأمین مالی، 
ارتباط با سایر اعضای خانواده، فعالیت های اجتماعی و جمعی و اجتماعی شدن در ارتباط نزدیک 

است )مختاری و نظری، 1389: 121(. 
به عقیده ی فمینیست ها، امروزه به زنان به خاطر جنسیتشان ستم مي شود و به نیازها، خواسته ها، 
منافع و توانایي  هایشان توجه نمي شود و براي نیازهاي فردي آنها محدودیت خاصي مقرر مي کنند. 
زنان از حقوق مساوي با مردان محروم اند و آزادي هایي که براي مردان وجود دارد از گروه زنان دریغ 
شده است. هدفي که فمینیست هاي لیبرال3 دنبال مي کنند اثبات این نکته است که تفاوت هاي 
 مشاهده  شده میان دو جنس ذاتي نیست، بلکه نتیجه ی جامعه پذیري و همگون سازی جنس و 
نقش است. تفاوت رفتار با دختران و پسران کم وبیش از بدو تولد آغاز مي شود و از شکوفایي کامل 
ظرفیت هاي انساني جلوگیري مي کند )آبوت و واالس، 1393: 288(. آنها معتقدند که کار خانگی کاری 

1.Parsons 
2. Flanagan 
3. Liberal Feminists
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است ظالمانه، زیرا ارزش واقعی این کار شناخته نمی شود. زنان با صرف وقت زیاد سعی می کنند 
تا پوچ بودن کار خانگی را پنهان کنند و جامعه نیز با شعار جای زن در خانه است در حفظ این 
موقعیت تالش می کند. درحالی که فمینیست های مارکسیست1، زنان خانه دار را ارتش ذخیره ی 
نیروی کار می دانند. آنها در بی اهمیت شمردن کار زنان در جامعه ی سرمایه داری به خشم آمده اند 
و معتقدند کار زنان نه تنها جلوه ای از مناسبات تولیدی است، بلکه در حفظ معیارهایی که زندگی 
را برای مردان تحمل کردنی می کند، سهم دارد. فمینیست های رادیکال2 نیز بر این باورند که به 
نفع مردان است که زنان کارهای خانه را انجام دهند. مردان برای گذران زندگی کار می کنند و 
انتظار دارند که در کنار درآمدی که از شغلشان به دست می آورند همسری نیز به خدمت داشته 
باشند. به نظر آنها، مردان از کار رایگان زنان در خانه سود می برند و از این  جهت به شدت به حفظ 

تقسیم کار جنسیتی عالقه مندند )ساعی ارسی و نیک نژاد،1389: 35 و 36(.
بوردیو در آثار مختلف خود به ویژه در سیه روزی جهان، رنج اجتماعی اشخاص و خانواده هایی 
را بازگو می کند که به سبب تغییرات تحمیل شده در زندگی به ویژه از سوی میدان قدرت این بار 
فراتر از فقر مادی به شکل »ناسازگاری و گسست بین عادت واره و میدان ها« آنها را گرفتار کرده 
است. ازدواج و زندگی زناشویی، مهاجرت، مداخالت و سیاست های دولت، ظهور فّناوری های جدید، 
افول شرایط اقتصادی و دگرگونی در مشاغل، مجموعه عواملی است که در زمان ها و مکان های 
مختلف میدان های خانوادگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را دستخوش تغییر کرده و توانمندی ها 
و منابع افراد را برای سازگاری با شرایط جدید با بحران مواجه کرده و آنها را به مصائب زیاد ازجمله 
انزوای اجتماعی، حاشیه نشینی و تنهایی، بیکاری، سرخوردگی، احساس محرومیت و بیهودگی و 

... دچار کرده است )گرنفل، 1389: 285(.
چنان که بیان شد، درباره ی سبک زندگی خانه داری می توان به نظریه ها و رویکردهای مطرح شده 
استفاده کرد.  ارجاعی در تمام مراحل پژوهش  به عنوان نظریه های  آنها  از  و  استناد  مراجعه و 
درعین حال  با توجه به کیفی بودن پژوهش هیچ کدام از آنها به عنوان چارچوب تئوریک تحقیق 
انتخاب نشده اند. هرچندکه تالش شده در تمام مراحل تحقیق با کاربرد مفاهیم حساس و ارجاع 

به نظریه های مرتبط، ارتباط با دانش موجود حفظ شود. 

1. Marxist Feminists
2.Radical Feminists.
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4- روش پژوهش
هدف اصلي روش تحقیق پدیدارشناسي توصیفی، خلق توصیفی جامع از پدیده ی تجربه شده 
براي دستیابي به درک ساختار ذاتي آن پدیده است. بر این اساس برای انجام پژوهش از روش 
پدیدار شناسی توصیفی استفاده  شده است. در فرایند تحقیق پدیدارشناسانه، مسئله ی پدیدارشناسی 
یا بررسی ذات و ماهیت پدیده ها و تجربیات  به دنبال چیستی معنای پدیده ای خاص  اساساً 
است و نیازمند شناسایی آن از ذهن افرادی است که با این موارد درگیرند )ایمان،ب،1393: 32(؛ 
لذا روش پدیدارشناسی به ما کمک می کند تا ابعاد پنهان زندگی مشارکت کنندگان را دریابیم؛ 
چراکه هر یک از آنها تجربه ی زیسته ی متفاوتی دارند و این مسئله می تواند به پژوهش گر کمک 
کند تا دریابد که زنان در شرایط متفاوت چه درک و تصوری از خانه داری دارند. برای انتخاب 
نمونه ی موردمطالعه از روش نمونه گیری هدفمند1 استفاده  شده است. در این نوع نمونه گیری، 
حجم نمونه به اشباع نظری2 سؤاالت بررسی شده بستگی دارد، بدین ترتیب که هرگاه پژوهشگر 
به این نتیجه برسد که پاسخ های مصاحبه شوندگان به همدیگر شباهت دارند و داده های جدیدی 
 Sandelowski,( به دست نمي دهد، تعداد مصاحبه ها را کافی دانسته و دست از مصاحبه می کشد
57 :1986(. در این راستا، برای جمع آوری داده ها با استفاده از تکنیک مصاحبه ی عمیق از زنان 

خواسته می شد تا تجربه ی زیسته ی خود را از خانه داری بیان کنند. درنهایت، تعداد 18 مصاحبه  
با زنان در سنین 22 تا 60 سال انجام شد که بعد از این تعداد مصاحبه  محققین به اشباع نظری 
رسیدند. درنهایت، استحکام و دقت مطالعه با استفاده از معیارهای قابلیت اعتبار، قابلیت اطمینان 

و مطابقت یا عینیت داشتن بررسی شد. 
این پژوهش، داده ها طبق رویکرد پدیدارشناسی توصیفی- کالیزی3 تحلیل شد. مدل  در 
پیشنهادی کالیزی شامل هفت مرحله بود که گام های آن عبارت اند از: 1-در ابتدا تمام توصیف هاي 
ارائه شده از سوی مشارکت کنندگان در پژوهش چندین مرتبه خوانده  شد تا محتوای کلی آن درک 
شود؛ 2- در مرحله ی بعد با مراجعه به تمام توصیف های ارائه شده، جمالت و عبارات مهم که به 
پدیده ی مطالعه شده مستقیم مرتبط بودند، استخراج شدند؛ 3- سپس تالش شد تا به معناي هر 
یک از جمالت مهم پی  برده شود. پس  از آن معانی بیرون کشیده شده از جمالت باهم ترکیب شدند 
و یک معنی مشترک حاصل شد؛ 4- در مرحله ی چهارم، مراحل قبل براي هر جمالت مهم تکرار 

1. Purposeful Sampling .
2. Theoretical Saturation.
3.  Collaizi.
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شد و معاني فرموله شده و مرتبط به هم در خوشه هایي از تم ها )موضوعات اصلي( قرار داده شد؛ 
5- در مرحله ی بعد مفاهیم کلیدی اطالعات که به اتفاق نشر محقق انتخاب شده بودند، روایت وار 
)به منظور بیان یافته ها در قالب جمالت بدون ایهام( نوشته شدند؛ 6- سپس  با مراجعه ی مجدد به 
هر یک از مشارکت کنندگان، نظر آنها در مورد یافته ها پرسیده شد و نسبت به اعتبارسنجي نهایي 
یافته ها، اقدام شد؛ 7- به منظور تعیین قابلیت پیگیری، پژوهشگران از فعالیت های روزانه فرایند 
پژوهش، گزارش کتبی تهیه کردند و تجربه ی شخصی محقق در برخورد با مشارکت کنندگان 

  .)Colaizzi,1978:48 (ثبت شد

5- یافته های پژوهش
این بخش بر اساس تجزیه  و تحلیل مصاحبه های عمیق کیفی با 18 زن خانه دار گردآوری  شده 
است. پرسش های پژوهش شامل طیفی از سؤاالت مربوط به تجربه ی زیسته ی زنان از خانه داری، 
چگونگی ارزیابی آنها از کارهای خانگی، نگرش زنان نسبت به خانه داری، دل بستگی به کارهای 
خانه، روایت آنها از مسائل مربوط به خانه داری و ... است که مشارکت کنندگان در این پژوهش به 

آنها پاسخ داده اند. در ادامه نتیجه ی تجزیه  و تحلیل مصاحبه ها به تفصیل بیان می شود. 

5-1- خانه داری و تداوم نقش
یکی از مقوله های که در استمرار و عالقه به خانه داری نقشی اساسی دارد، روند اجتماعی 
شدن و جامعه پذیری زنان است. افراد با انتقال ارزش ها و هنجارهای جامعه به نسل بعد به نوعی 
آنها را برای زندگی بهتر آماده می کنند. تقریباً در تمام جوامع، زنان نخست مسئول خانه داری و 
مراقبت از بچه ها هستند. این تصور چنان نافذ و بدیهی است که به ندرت درباره ی آن تردید یا 
اعتراضی می شود. ازاین رو مسئولیت خانه داری و مراقبت از کودکان، به صورت طبیعی و هنجاری 
پذیرفته شده، بر عهده ی زنان گذاشته شده و والدین دختران را از دوران نخست زندگی برای چنین 
امری تربیت می کنند )صادقی فسایی و میرحسینی، 1395: 19(. در این پژوهش زنان خانه دار معتقدند، 
این مسئولیت را والدینشان به آنها یاد داده و آنها نیز تمام تالش خود را به کار می گیرند تا نسل 

بعد را از این امور آگاه کنند. در این باره آمنه1 60 ساله، متأهل و مغازه دار می گوید:
خانه داری یعنی اداره کردن خانه، تربیت بچه ها، سازش. من از بچگی خانه داری را از مادرم 
یاد گرفتم.  لیف می بافتم تا هم پس اندازی داشته باشم و هم کمک خرج خانواده باشم. من 

به زندگی این جوری عادت کرده ام و دخترهایم هم شبیه خودم هستند.

1. بنا بر مالحظات اخالقی، در این پژوهش از اسامی مستعار استفاده شده است.
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  سمیه 26 ساله، با مدرک لیسانس و صاحب یک فرزند، در مصاحبه ی خود چنین می گوید:
خانه داری کاری است که اگه روزی انجامش ندی همه چیز بهم می خوره. صبح که از خواب 
بیدار می شم به فکر نهار هستم، بعدش به بچه ام در درسش کمک می کنم. سعی می کنم 
بچه هام هم مثل خودم باشن. درحالی که زن برادرم توی اداره کار می کنه و وقت چنین 

کارهای رو نداره....

 نقش به معنای سلسله رفتارهایی است که از افرادی سر می زند که موقعیت خاصی در وضع 
اجتماعی دارند یا درصدد داشتن آن هستند. به عقیده ی گیدنز، افراد از طریق فرایند مستمر 
کنش متقابل اجتماعی به درک و پذیرش نقش های اجتماعی نائل می شوند و این صحیح نیست 
که بپنداریم افراد تنها نقش ها را می پذیرند و در خلق آنها هیچ تأثیری ندارند )گیدنز، 1389(. با 
این نگاه، خانه داری کنشی است که از یک سو جامعه برای افراد تعریف می کند و از سوی دیگر 

ایفاگران این نقش در تداوم آن سهم عمده ای دارند. 

5-2-خانه داری و حس مفید بودن  
به باور کارکردگرایان نقش های جنسیتی مردان و زنان مکمل یکدیگر انگاشته می شوند؛ مردان 
»نقش ابزاری« بر عهده می گیرند که شامل آماده کردن حمایت مالی برای خانواده از راهکار 
مزدبگیری می شود و زنان »نقش اظهاری« که نگهداری از شوهر و فرزندان را دربردارد )بر، 1383: 
124(. بر این اساس همان گونه که کسب درآمد برای خانواده الزم است فعالیت های خانه داری نیز 

جنبه ی پشتیبانی یا تدارکاتی دارد. توران 43 ساله و صاحب 4 فرزند در این باره می گوید: 
...خانه داری بخشی از زندگی زنان است. مشکل این است که برخی فکر می کنن هر کاری 
رو نمی تونن انجام بدن. من وقتی کارهای خونه رو انجام میدم حالم خیلی بهتر میشه و 

حس می کنم مفیدم...«.

طبق مصاحبه ی فوق زنان شاغل کمتر خانه داری را به صورت وظایف مربوط به امور خانه تعریف 
می کنند و نوعی تقسیم کار در بین آنها وجود دارد و خانه داری را بیشتر باارزش ها و اهداف نهایی 
مثل رسیدن به آرامش، عشق و... توصیف می کنند. برای مثال فهیمه 46 ساله، خانه دار و لیسانس 

در مصاحبه ی خود چنین می گوید:
...تا وقتی آدم از کارش لذت نبره اون رو انجام نمیده. من از خونه  داری لذت می برم چون 

فکر می کنم با این کار به مقامی رسیدم....



100

                                                  مطالعات راهبردی زنان / دوره بیست و دوم/ شماره 87 / بهار 1399

و  پاداش های دریافت شده  اساس  بر  را  انتخاب هایشان  و  اسکینر1 مردم تصمیم ها  باور  به 
و کاهش هزینه ها می کوشند  پاداش ها  افزایش  و در جهت  پرداخت شده می گیرند  هزینه های 

 .)Benokraitis, 2007:204(

5-3-خانه داری و کسب منزلت 
یکی از مقوله های که از تحلیل گزاره های مصاحبه ها به دست آمده، منزلت خانه داری در جامعه  ی 
مطالعه شده است. مشارکت زنان شهر دیلم در فعالیت های اقتصادی همانند سایر نقاط دنیا رو 
به رشد است، اما سنت های ریشه دار اجتماعی و دینی آنها را به سوی حفظ ارکان خانواده دعوت 
می کند. تصویری که زنان از خود )خانه داری و شغل بیرون از خانه( دارند، متأثر از نگاهی مثبت 
و منفی است که اعضای جامعه نسبت به این پدیده دارند. سارا 52 ساله و خانه دار که در خانه 

لبنیات محلی می فروخت، در مصاحبه ی خود گفت:
خانه داری یعنی مسئولیت. زندگی و خانه داری سختی های خودش را داره چون باوجود 
بچه کوچک داشتن کار در خانه سخت است. شوهرم خیلی احترامم رو داره و دخترهام در 
آشپزی و خانه داری بهم کمک می کنن. با این کار ارزشمند بودن زن در خانه را نشون می دم.

این در حالی است که مریم 24 ساله نگاهی منفی به خانه داری دارد و می گوید:
... نمی خواهم مثل مادرم باشم، می خواهم بیرون از خانه کارکنم و فعالیت اجتماعی داشته باشم. 
آدم وقتی شاغل باشه ارزشش بیشتر می شه. بعدش هم پدرم قدردان زحمات مادرم نیست.... 

مرجان 53 ساله و معلم در مصاحبه ی تلفنی انجام  می گوید:
خانه داری شغل اصلی من است و معلمی شغل دوم. خانه داری هنری زنانه است. بچه هایم 
دید منفی به زنان شاغل دارند و می گویند نمی خواهند زن شاغل داشته باشند. شوهرم 

شاغل بودنم رو زیاد دوست ندارد.

شأن و منزلت، ارزش و اعتبار اجتماعی است که به شخص یا گروه خاصی از طرف سایر افراد 
جامعه اعطا می شود. گروه های منزلتی معموالً سبک های زندگی متمایزی دارند، یعنی از الگوهای 
رفتاری گوناگونی پیروی می کنند )امین فر،1393: 124(. براساس مصاحبه های انجام شده، خانه داری 
منزلت اجتماعی باالیی در این حوزه ی مطالعاتی دارد. هرچند مؤلفه های فردی سبب کاهش منزلت 

خانه داری در نگاه برخی مصاحبه شوندگان می شود.

1. B. F. Skinner 
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5-4- خانه داری و ارزش اقتصادی 
زنان خانه داری را نوعی شغل که ارزش مالی دارد، می دانند؛ زیرا گذشته از بررسی کیفی نقش 
خانه داری به عنوان محور تعلیم و تربیت، حضور زنان در خانه به معنای انجام دادن برخی امور 
خدماتی است که ارزش اقتصادی دارد. ازاین رو محاسبه ی کّمی ارزش اقتصادی کار زنان در خانواده 
افزون بر تأثیر در شاخص های توسعه ی انسانی، پیامدها و اثرات مثبت حقوقی و فرهنگی برای 
زنان در بر خواهد داشت. دراین رابطه برخی از مصاحبه شوندگان استقالل مالی را مهم می دانستند. 

عاطفه47 ساله دراین باره چنین می گوید:
... شوهرم تمام خرید و لوازم موردنیاز را خودش خریداری می کنه... من فقط به امور خانه 

و بچه ها می رسم. 

او در ادامه در مورد دخترش که تازه ازدواج کرده، می گوید: 
دخترم مثل من نیست... او عقیده داره که خانه داری کاری ناپیداست... دوست داره یا 

خودش درآمد داشته باشه یا شوهرش بخشی از حقوقش را بهش بده....

عالوه بر این خانم کبری 47 ساله می گوید:
خانه داری یعنی زندگی، رسیدن به امور خانه، یعنی ظرف و لباس نشسته نمونه. شوهرم 

خیلی از من راضیه. البته من نیز قدردان زحماتش هستم چون نان آور خانه است....

بدیهی است که فقط باورهای مربوط به نقش های مناسب برای زن و مرد نیست که مانع کنترل 
زنان بر منابع مالی می شود، بلکه واقعیت دیگری هم در این امر دخیل است و آن اینکه به ظاهر 
چه کسی پول را درمی آورد و چه کسی »کار نمی کند«. بنابراین آنچه در زندگی زناشویی به مردان 
چنین اقتداری می بخشد، کنترل آنها بر منابع مالی است و همین امر موجب می شود که زن حتی 
اگر از جانب شوهر آزار روحی یا جسمی ببیند و یا در زندگی زناشویی خود احساس خوشبختی نکند 
ترک شوهر را دشوار بداند. البته نوِع کاری که در صورت ترک شوهر و با داشتِن فرزند می تواند پیدا 
کند خود مسئله ای است که بر این مشکل می افزاید )آبوت و واالس،1393: 128(. برخالف رویکردهای 
جامعه شناختی موجود، در دیدگاه اسالمی، خانه داری عملی بی مزد و اجباری محسوب نمی شود، بلکه 
عملی است که نخست باید به انتخاب خود زن انجام شود. از سوی دیگر، باوجود شرایطی قابلیت آن 
را دارد که در قبال آن مزد دریافت کند، مگر آنکه خود فرد از انجام دادن این امور قصدی جز لطف و 
محبت به اعضای خانواده نداشته باشد که در این صورت نیز باید ارزش این لطف مکرر از چشم دیگر 

اعضای خانواده پنهان نماند و قدردانی در شأن آن انجام شود )امین فر، 1393: 131(.
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5-5- خانه داری و سرخوردگی
انجام دادن وظایف خانگی بنا بر تقسیم  کار جنسیتی برای زنان تعریف می شود و مطابق الگوهای 
جامعه پذیری، زنان خود را با نقش های خانگی وفق داده اند و آن را امری طبیعی تلقی می کنند، 
اما به نظر می رسد که با باال رفتن سطح تحصیالت و ایجاد گروه های متنوع اجتماعی انتظارات و 
توقعات زنان تغییر کرده است؛ برای مثال، امروزه بسیاری از زنان مایل اند که در ورای نقش های 
جنسیتی خود عمل کنند و ترکیب معقول و متوازن میان نقش های سنتی و مدرن از خود نشان 
دهند. برخی از زنان  خانه دار جوان در مصاحبه های خود از وظیفه بودن خانه داری سخن می گفتند، 
ولی در مقابل احساس نارضایتی و سرخوردگی خود را از آن بیان می کردند. امینه 30 ساله که 

لیسانس خود را تازه گرفته بود دراین باره می گوید: 
جامعه باید فرصت های شغلی رو برای خانم های تحصیل کرده فراهم کنه. من خیلی دوس 
دارم فعالیت اجتماعی داشته باشم چون توی خونه موندن برام یعنی مرگ. خونه داری و 

رسیدگی به بچه ها خوبه ولی زن نیاز داره یه قسمتی از وقتش رو تو جامعه باشه...

با توجه به رشد و پیشرفت علم و دستاوردهای ارتباطی و همچنین پیوند با بیرون، زنان تا 
حدودی از وضعیت اجتماعی خویش باخبر شده  و همین آگاهی و مقایسه بین خود و دیگری 
احساس سرخوردگی و افسردگی را تشدید کرده است. در این راستا مهین 27 ساله در مصاحبه ی 

خود چنین می گوید:
من همش نمی تونم تو خونه بمونم و فقط خونه داری کنم چون خیلی کسالت آوره. ارتباط 
نداشتن با محیط بیرون باعث افسردگی خانم ها می شه. از موقعی که ازدواج کردم بیشتر 
تو خونه هستم و از لحاظ روحی خیلی خسته و شکننده شدم و بیماری روحی پیدا کردم...

از منظر مصاحبه شوندگان جوان، کارهای همیشگی و تکراری خانه داری باعث شده است که 
زنان از بسیاری از فعالیت های اجتماعی بازبمانند. محدود بودن گستره ی اختیار و کم ارزش تلقی 

شدن خانه داری این احساس را شدت بخشیده است. 

5-6- خانه داری و رضایت مندی 
به باور فمینیست ها، الزام های خانه داری و نیز شرایط فردی و اقتصادی که کارهای خانگی در 
سایه ی آن انجام می شود، مانع از شکل گیری احساس همبستگی میان زنان می شود. آنها خانه داری 
را فعالیتی می دانند که در تنهایی انجام می شود و آنچه زنان را به کارهای خانه وا می دارد عشق و 
همسان پنداری است. زنان مایل اند تا جایی که ممکن است از کار در خانه احساس رضایت کنند 
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و چون معیارهای روشن یا پاداش کارفرمایی در کار نیست، طبعاً زنان دیگر را مبنای مقایسه قرار 
می دهند و کیفیت کار خود را با آنها می سنجند )آبوت و واالس، 1393: 179(. مقوله ی رضایت مندی 

مستخرج از سه زیرمقوله ی سنت گرایی، باور مذهبی و گذراندن اوقات فراغت است. 
برخی از زنان خانه داری را سنتی که از گذشته به جای مانده قلمداد می کنند. این سنت موجب 
شده تا آنها خود را با شرایط موجود وفق دهند. ازآنجا که بسیاری از کنشگران در پژوهش حاضر 
زنان خانه داری هستند که مشغله ی اصلی شان خانه داری است، سنت گرا بودن آنها ازجمله مسائل 
پیش بینی کردنی به حساب می آمد که در پایان برخی مصاحبه ها نیز مشاهده شد. کنار آمدن با 
شرایط زندگی و سازش، الگوی غالب زندگی آنها بود؛ برای مثال زینب 60 ساله که با احترام در 

مورد شوهرش حرف می زند و با لفظ حاجی او را خطاب می کند، می گوید: 
... بیشتر زن های هم سن من سنت های گذشته رو حفظ کردن. زمان قدیم امکانات کم بود 
ولی دل ها خوش بود. سربلندی من تمیزی خونم هست... نمی دونم چرا دخترای امروزی 

این قدر غرور دارن....

یکی دیگر از عوامل رضایت مندی باور مذهبی است. انجام اعمال مذهبی بر رضایت مندی از 
ازدواج و سبک زندگی نقش دارد. برخی از زنان خانه دار بر این باورند که باورهای مذهبی عامل ثبات 
و پایداری زندگی شان برای مدت های طوالنی است؛ براین اساس با الگوبرداری از ائمه رضایت مندی 

خود را از زندگی اعالم می کنند. زیبا 35 ساله در مصاحبه ی خود می گوید:
 زن خانه دار مثل یه کشتی برای زندگی است. الگویم حضرت زینب است. خشت اول چون 
نهد معمار کج تا ثریا می رود دیوار کج. زن اگر در زندگی اش از همان اول ضعیف باشد و 

تنبلی به خرج دهد، زندگی و تربیت بچه هایش هم کج می شود.

این در حالی است که برخی از زنان راهکارهایی برای کنار آمدن با خانه داری و مسئولیت های 
آن داشتند. یکی از این راهکارها »پرداختن به رشد شخصی« است که شامل رفتن به مهمانی و 
شرکت در آیین های مذهبی همانند سفره های نذری است. به عبارتی، زنان خانه دار با شرکت در 
چنین آیین هایی به دنبال احیای فضای فردی اند. در این رابطه صغری 39 ساله در مصاحبه ی 

خود می گوید:   
...معموالً سعی می کنم کارای خونه رو سر ساعت انجام بدم. ولی بعضی وقت ها که از کارای 
خونه خسته میشم با دخترم میرم و در مراسم سفره ی نذری همسایه ها شرکت می کنیم. 

وقتی در جمع هستم احساس خوبی بهم دست می ده و روحیه ام تازه می شه....
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از دیدگاه جامعه شناسان زندگی انسان به سه بخش کار، فراغت و ضرورت تقسیم می شود. 
اوقات فراغت به منزله ی پدیده ای اجتماعی در الزامات و ضرورت های اجتماعی درگیر شده است و 
به خوبی می تواند به مثابه تجّسمی از روش کلی زندگی به شمار آید. به باور فمینیست ها این الگو 
بازتاب نگرشی مردانه به دنیاست و با تجربه های بیشتر زنان مطابق نیست؛ برای اینکه خدمات 
بی اجر خانگی را »کار« نمی شناسند و هم به این دلیل که برای زنان متأهل کمتر پیش می آید که 
زمان فراغت را در بیرون از خانه سپری کنند )آبوت و واالس، 1393: 171(. با توجه به اینکه گذراندن 
اوقات فراغت زنان جزئی از فرهنگ است و فرهنگ های مختلف در زمان های گوناگون، فراغت های 
متفاوتی را ایجاد می کنند، زنان خانه دار کوشش می کنند تا اوقات فراغت خود را متناسب با امور 

خانه داری و در کنار رسیدگی به امور خانه ترتیب دهند. دراین باره فرشته 48 ساله می گوید:
 خانه داری رو دوست دارم چون باعث می شه سرگرم بشم. بعضی وقت ها نیز همسرم بهم 

کمک می کنه.... 

طاهره 28 ساله و دیپلمه، دراین باره می گوید:
 بعد از ازدواج افسرده شده بودم تا اینکه تصمیم گرفتم خیاطی کنم. االن فراغتم را با 
خیاطی پر می کنم. کار بیرون خانه را دوست ندارم. اینجا هم به بچه هایم می رسم هم به 

کارهای خانه.

توجه به سنت ها و آیین ها در جامعه به گونه ای است که بخش مهمی از ساختارهای فرهنگی را 
شکل داده و در نظام اجتماعی و شخصیتی زنان خانه دار تأثیر می گذارد و می تواند راهکار مناسبی 

باشد برای افزایش رضایت مندی زنان خانه دار از موقعیتی که در آن قرار دارند. 

بحث و نتیجه گیری 

پژوهش حاضر باهدف مطالعه ی تجربه ی زیسته ی زنان از سبک زندگی خانه داری در شهر دیلم 
انجام شده است. پس از تفسیر مصاحبه ها، شش مقوله ی اصلی استخراج شد. مقوله ی اول »خانه داری 
و تداوم نقش« است. در جامعه ی مطالعه شده، زنان در میان گروه های مختلف اجتماعی به ویژه در 
مقایسه با مردان ازنظر هویت یابی با مسائل گوناگونی روبه رو بودند؛ به ویژه آنکه از منابع الزم برای 
معنابخشی، تعریف و بازاندیشی در نشانگان هویتی خود برخوردار نبوده و عمدتاً منابع هویتی شان 
تحت الشعاع جنسیت یا خاستگاه اجتماعی و طبقاتی همسران آنها قرارگرفته است. مسئله ای که 
موجب کاهش تعامل زنان و محدود و محصور شدن آن در چارچوب نقش های متعارف و محول 
زنانه شده بود. این در حالی است که در سال های اخیر، رونق بازار در این شهر و رفت وآمد افرادی 



105

رضاپورواسمعیلیفرد،تجربهیزیستهیزنانازسبکزندگیخانهداری

بافرهنگ های مختلف و همچنین رشد و گسترش مراکز آموزشی موجب شده تا زنان این شهر 
نیز به دنبال نقش و هویت جدیدی باشند تا حضوری پررنگ  در امور مختلف شهری پیدا کنند.  
طبق یافته های پژوهش، حس مفید بودن کار خانه داری در بین زنان موجب آرامش و باال 
بردن اعتمادبه نفس در آنها می شود. به باور آنها خانه داری به عنوان مسئولیتی زنانه شناخته شده 
است و نقش ها و وظایف مختلفی را بر عهده ی زنان قرار می دهد و نیز همواره در طول تاریخ این 
مسئولیت را بدون چشم داشت مادی رسمی پذیرفته و انجام داده اند. به باور پارسونز، بسیاری از 
زنان و دختران برای برعهده گرفتن این مسئولیت تربیت شده و مالک صحیح جامعه پذیری آنها، 
انجام هرچه  بهتر و دقیق تر این وظایف است )Parsons, 1995:47(. البته زنان خانه دار مطالعه 
شده، با توجه به شرایط و خصوصیات فردی و اجتماعی خود، کسب منزلت خانه داری را تحلیل 
و تفسیر و بخشی از وظایف و نقش ها را در حوزه ی امور خانه داری توصیف می کنند. بااین حال، 
تحلیل مصاحبه ها نشان داد که هر یک از زنان بر اساس تجربه ی زیسته ی خود نگاهی مثبت و 
منفی به خانه داری دارند. یافته های پژوهش دراین  باره با اندکی اغماض با تحقیق شیکمن و کوپر 
هم خوانی دارد. همچنین شاخص تصمیم گیری در خانواده مشخص کننده ی میزان پدرساالری یا 
مادرساالری در خانواده است. این شاخص در تمکین زنان از مردان در امور خانه نقش مهمی ایفا 
می کند. فمینیست هـاي لیبرال معتقدند که کار خانگی کاری است ظالمانه، زیرا ارزش واقعی این 
کار شناخته نمی شود. زنان با صرف وقت زیاد سعی دارند تا پوچ بودن کار خانگی را پنهان کنند؛ 
لذا برتری مردان در نحوه و شیوه ی تصمیم گیری در خانواده می تواند در ترغیب، تحریک و اجبار 
زنان در پذیرش خانه داری مؤثر باشد. در این راستا زنان با داشتن مهارت ها و توانمندی های بسیار 

زیاد نقش مهمی در اقتصاد خانوار و تربیت فرزندان بر عهده دارند.
یافته ها نشان داد، نگرش زنان جوان نسبت به خانه داری با زنان مسن تر و تغییراتی که در 
جهان بینی آنها ایجادشده و همچنین نوع سبک زندگی ایشان متفاوت است. تحلیل مصاحبه ها 
نشان می دهد که زنان خانه داری را به صور گوناگون معنا و تفسیر می کنند، آنها از طرفی امور 
مربوط به خانه داری را یکنواخت، کسالت آور و بی اجر توصیف کرده و از طرف دیگر خودمختاری، 
استقالل و وظیفه محوری خانه داری را ارضا کننده ارزیابی می کنند. در ورای هرگونه تفسیری 
که زنان از خانه داری ارائه می کنند، بی شک کار آنها واقعی و در برگیرنده ی خدمات نظم یافته و 
معینی است که به مردان و فرزندان ارائه می کنند. یافته های پژوهش دراین باره با تحقیق قادر 
زاده و خلقی مشابه است. میزان رضایت و یا نارضایتی زنان از خانه داری بسیار متأثر از رضایت از 
زندگی زناشویی و درک و تصور ایشان نسبت به جایگاه مادری است. برخی از زنان در توصیف 
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کیفیت زندگی، داشتن »آرامش« را برابر با کیفیت زندگی می دانستند. به باور اینگلهارت، رضایت 
از زندگی بیان گر نگرش فرد نسبت به جهانی است که در آن زندگی می کند. وی متغیر میزان 
رضایت از زندگی را با متغیرهای همانند جنسیت و درآمد می سنجد و نتیجه می گیرد که هرچه 
میزان رضایت در سطوح پایین تری باشد، فرد در سطح باالتری از انزوای اجتماعی و بی هنجاری 
قرار می گیرد )اینگلهارت،1373: 44(. به عالوه چگونگی مسئولیت پذیری و الگوبرداری دینی و مذهبی 
زنان در پذیرش نقش خانه داری و درونی کردن هنجارهای خانه داری نقشی اساسی دارد. البته زنان 
خانه دار جامعه ی مطالعه شده شیوه های گوناگونی را برای رضایت و ارتقاء سبک زندگی شان به 
کار می برند. شیوه های که بیشتر حاصل نبوغ فردی و تکیه  بر توانایی های شخصی است؛ ازجمله ی 
این شیوه ها ادامه ی تحصیل، شرکت در مراسم های مذهبی، برگزاری سفره های نذری، حضور در 
مهمانی های خانوادگی و ... بود. یافته های پژوهش دراین باره تا حدودی با تحقیق بدری منش و 

صادقی فسایی مشابه است.  
درمجموع، با توجه به اینکه زنان نیمی از جمعیت جامعه را تشکیل می دهند، درنظرنگرفتن آنها 
به عنوان سرمایه ای اجتماعی موجب کندی روند توسعه می شود، زیرا الزمه ی رسیدن به جامعه ای 
سالم و پیشرفته، تحرک و فعالیت همه ی افراد است. مشارکت فعال و مؤثر زنان هم در جامعه و 
هم در زندگی شخصی و خانوادگی شان موجب باال بردن اعتمادبه نفس، حس مفید بودن، کمک 
به اقتصاد خانواده و حل مسائل اجتماعی را به همراه دارد. در این راستا نیاز است تا اقدامات 
و سیاست گذاری های الزم برای اثرگذاری بانوان فراهم شود. عاملی که می تواند به پیشگیری از 
آسیب های اجتماعی-روانی خانه داری، توسعه ی متوازن و هماهنگ و افزایش سرمایه ی اجتماعی 

منجر شود.  
بر اساس یافته های پژوهش، مواردی به شرح زیر پیشنهاد می شود:  

- برگزاری کارگاه های آموزشی درباره ی مهارت های بین فردی و خانوادگی مؤثر برای زنان 
و حتی زوجین در راستای پیشگیری از تعارض های خانوادگی و بهتر زندگی کردن می تواند 

راهگشا باشد.
 - خانه داری نیز مانند سایر مشاغل تحت پوشش نهادهای حمایتی و بیمه ای قرار گیرد تا 

زنان خانه دار نیز آینده ای روشن داشته باشند.
- سمن ها یا سازمان های مردم نهاد با جذب زنان خانه دار در گروه های مختلف هنری و مهارتی 
می توانند عالوه بر اینکه زنان را از یکنواختی کار خانگی تا حدودی رها کنند، به دوری آنها از 

انزوای خانگی نیز کمک کنند. 
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- حمایت ارگان هایی چون شهرداری و فرمانداری از طرح های کارآفرینی زنان داوطلب که 
می تواند به رونق اقتصاد بومی و محلی کمک کنند. 
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