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 چکیده 

تربیت صحیح فرزندان و تالش برای ایجاد آینده ای روشن برای آنان از آرمان های هر پدر و مادری است. رشد و توسعه  

اجتماعی و نیاز روز افزون به نیروی انسانی سبب شده که مسئله اشتغال زنان در خارج از خانه مطرح شود و روز به روز بر 

ست که فرزندان درآن مهم ترین نهادی ا ،خانواده.دان به رسیدگی به آنان منجر شودغیبت مادر از خانه ومحرومیت فرزن

یکی از ، مادر، و تکامل دست پیدامی کنند ودراین میان اجتماعی، عاطفی وفرهنگی به باروری،روحی ،ازلحاظ جسمی

های احتمالی آسیب رودکه با تالش سعی می کنداززندگی و شخصیت کودک به شمار میگذارترین افراد بر تأثیر

زندکه تربیت ورشدعاطفی فرزندان لطمه نمی ودرصورتی شاغل بودن او به بنیان خانواده وبه خصوص رشدجلوگیری کند

در این پژوهش برآن هستیم تا با روش مروری و کتابخانه ای به بررسی تأثیر اشتغال زنان بر آنها دراولویت قرارگیرد.

جامعه شناسان ومتخصصان  ای ازعدههای پژوهش نظرات و های اشتغال مادران بر اساسفرزندان و پیامدنیازهای عاطفی 

 بپردازیم. علوم تربیتی

 .کودک ،و عاطفی وحیر، رشد انمادر ،: اشتغالواژگان کلیدی

 

 مقدمه 

و فقط در سایه توجه به نیروهای خالق  هستنداز آن جا که کودکان از سرمایه های مهم مادی و معنوی همه نوع جوامع 

نظر جسمی و روانی در او  و بالقوه آنهاست که بزرگترین تحوالت عملی و فرهنگی به وقوع می پیوندند.لذاشرایط محیط از

کودک دخالت ری وجودبنابراین تمام شرایط زندگی و عوامل روانی در پایه گذا .دارد تأثیرسازندگی شخصیت او و 

ی بیشتر از خانواده بررشد اجتماعی و شخصیت فرد ندارد تأثیردوران کودکی و نوجوانی هیچ نهادی  در مستقیم دارد.

 . نهاد خانواده اشتغال مادران است یکی از مسائل مرتبط با

بررسی مطالعات انجام گرفته نشان می دهد که هر روز به تعداد زنان شاغل افزوده می گردد. اشتغال زنان به منظور 

احتیاجات مادی خانواده و یا شناخت بیشتر زنان در اجتماع است. این مسئله فکر دانشمندان و متخصصین تعلیم  تأمین

و تربیت را در تعیین رابطه بین کارکردن مادر در خارج از منزل و موقعیت تحصیلی و اجتماعی کودکان به خود معطوف 

 (.5731داشته است.)افشاری، 
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بررسی این موضوع از نگاه دانشمندان و روانشناسان خواهیم پرداخت تا تأثیرات منفی حضور زنان ما نیز در این جستار به 

 در محیط کار بر خود و فرزندانشان را بررسی نماییم و پیامدهای ورود زنان در محل کار را بکاویم.

 

 روش تحقیق

یق، به مطالعة موضوع در کتب، مقاالت، این پژوهش با روش کتابخانه ای انجام شده است. برای دستیابی به هدف تحق

 منابع متنی، منابع اینترنتی و سایت های معتبر علمی پرداختیم و نتایج حاصل از آن را در این جستار گرد آوردیم.

 یافته ها

 کار زنان به عرصة الف(پیشرفت صنعت و ورود

در آن دوره  .شدندمی ماقبل صنعتی شدن اکثر زنان برای حفظ خانواده کامالً در نظام کار و تولید جذب ةدر دور

نگهداری از کودکان و آن چه امروز کار خانگی نامیده می شود، تنها بخش کوچکی از وقت زنان را می گرفت، زنان با 

صنعتی  ةاما بعد از پدید؛ قتصادی خانواده داشتندپرورش طیور، تهیه لبنیات و کاشت سبزیجات سهم مهمی در نظام ا

دورنمای  رای نخستین بار،بای و امکان کارمزدشدن شکل این اشتغال تغییر کرده و با روی کار آمدن نظام کارخانه

 های مختلف کم کم شاهد افزایش حضورن ایجاد کرد و به دالیل و انگیزهاستقالل و جدایی از خانه و همسر را برای زنا

البته هیچ کس در توانایی ها و خدمات ارزشمند . ه.ق(5151حر عاملی، محمدبن حسن،.)زنان در مشاغل اجتماعی شدیم

ارزش کردن و بها یولی ب ؛زنان در جامعه و تاریخ شک ندارد، چرا که زنان در برخی صحنه ها از مردان جلوتر بوده اند

با توجه به این . ه به زنان در حقیقت نوعی بیگاری کشیدن از زنان استندادن به امور خانواده و محول کردن مشاغل مردان

که زنان از نظر فیزیولوژیک توانایی های کمتری نسبت به مردان دارند و این که از لحاظ طبیعی یک سری مسئولیت 

ه همین علت زنان شاغل به های خاص مثل بارداری، بچه داری و ... را به عهده دارند، اینها همه از توانایی زنان می کاهد.ب

علت قبول مسئولیت مضاعف اجتماعی همواره در معرض انواع تنش های روحی و آسیب های جسمی هستند.طبق 

زنان تحت استرس بیشتری نسبت به مردان هستند و آمادگی بیشتری مطالعات موجود هم در شرایط مساوی حرفه ای، 

 .(5731دانش، عصمت،)ندبرای ابتال به بیماری های جسمی و روانی دار
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 نمحیط کار بر مادرا تأثیرب(

نقش مادری است و به عبارتی یکی دون شک یکی از مهم ترین نقش هایی که زنان در طول زندگی خود ایفا می کنند، ب

بپذیرند. از مهم ترین وظایف زنان به شمار می آید.زنان باید از همان دوران بارداری با نقش مادریشان آشنا شوند و آن را 

ای سالم و شاد و به دور از هرگونه استرس باشد که این امر به نظارت و رسیدگی کامل مادر زمان بارداری باید دوره

بسزایی دارد. در زمان  تأثیردهد که وضعیت روانی زن در بارداری بر رشد جنین امروزه تحقیقات نشان مینیازمند است.

کند)یعنی عالوه بر غذای جسمی که از مادر سمی و روحی از مادر تغذیه میظر جشیردهی نیز، کودک مستقیماً از ن

تواند محیط مناسبی برای زمان م درک می کند( لذا محیط شغلی نمیافکار و نگرانی های مادر را ه، دریافت می کند

ایجاد محیط ناآرام  بارداری و شیردهی باشد. به عبارت دیگر چنین مادری با انتقال افکار و استرس هایش به کودک و

بحث بعدی موضوع  .(5731خسروشاهی، دانش پژوه، .)ش را برای او به ارمغان آورده استابرای او، اولین پیامد شغلی

جدایی مادر و کودک است که به عنوان یکی از مهم ترین پیامدهای شغلی مادران مطرح می گردد و عامل بسیاری از 

 مسائل و مشکالت بعدی برای کودک خواهد شد.

 فرزندان از مادران پ( جدایی 

سان قرار گرفته و تحقیقات بسیاری بحث جدایی مادر و کودک و عوارض آن از مباحث مهمی است که مورد توجه روانشنا

ات عمیق تأثیردست آمده، که حاکی از ه ای بکنندهدر این زمینه انجام شده که در اکثر این پژوهش ها نتایج نگران 

.همچنین کم شدن رابطه مادر و فرزندی مطرح می شود، جرا که ارتباط بین مادر و استجدایی بر شخصیت کودک 

چرا که مادران  ،بی ریشه می گردد همان ارتباط کم هم بسیار سطحی و مادر کم شده و حتیفرزند به خاطر عدم حضور 

با کیفیت و با آمادگی قبلی با فرزندانشان ندارند.با  ةر کودکانشان به سر می برند، رابطاغلب در همان زمانی هم که در کنا

ر زمانی که شغل از مادر می گیرد، نوع شغل و ... مقدا وجود این دانشمندان تصریح کرده اند که میزان تحصیالت مادر،

 شد.می تواند نقش مؤثری در کاهش یا افزایش اثرات منفی ناشی از اشتغال مادر داشته با

های هر پدر و مادری است. رشد و توسعه ی آنان از آرمانای روشن برافرزندان و تالش برای ایجاد آیندهتربیت صحیح 

به نیروی انسانی سبب شده که مسئله اشتغال زنان در خارج از خانه مطرح شود و روز به روز بر  اجتماعی و نیاز روز افزون

های جنبه مسلماً اثراتی که این وضع برتمام .غیبت مادر از خانه ومحرومیت فرزندان به رسیدگی به آنان منجر شود

اده یکی از ه صراحت می توان گفت خانوشود. بدر مواردی مثبت و گاهی منفی ارزیابی می ،می گذارد کودک کرشدی

. چنانکه بسیاری از در بروز اختالالت رفتاری دخالت مؤثری داردشخصیت کودکان است و  مهمترین عوامل ساخت
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پرخاشگری و اضطراب و غیره ناشی از چگونگی پیوندهای عاطفی کودکان  ،گیریمشکالت عاطفی کودکان اعم از گوشه

 (5731 ،نلسون و ایرزائلوالدین است.)خانواده وروابطشان با با 

 ج( اشتغال مادران و نیازهای عاطفی کودکان

تواند به نیازهای عاطفی، اجتماعی، و از موارد مادر غیر شاغل بهتر می در بسیار ی»تحقیقات نشان داده است که 

او را از عواطف محبت  شخصیتی کودک خود پاسخ مثبت دهد و در حین رسیدگی، با وی تعامل عاطفی برقرار ساخته،

مادری که با فراغت کامل، در انجام دادن وظیفه خانه «...(نیازهاى کودکانپرنیگل میاکلم، )آمیز خود بهره مند گرداند

تواند زندان و همسرش قرار دهد، بهتر میداری و مادری موفق باشد و محیط خانه را محل امنیت و آرامش خاطر خود، فر

تربیتی را به فرزندان خانواده، روابط عاطفی و انسانی ایجاد کند و از این طریق، الگوهای صحیح بین خود و سایر اعضای 

گردد، میزل، با حالتی خسته به خانه بربه عکس، مادری که به دنبال چندین ساعت کار و تالش خارج از من. منتقل سازد

اقدام کند. در چنین مواردی، کودکان برای دیدن مادر، تواند برای انجام دادن این مهم آن گونه که شایسته است نمی

ارتباط عاطفی بین آنان و مادر اما معموال خستگی و احیاناً بی حوصلگی مادر، مانع از ایجاد ند؛کنلحظه شماری می

ن هم تمام شود. به ویژه اینکه رسیدگی به امور منزل را نیز غالباً مادر به عهده دارد. روشن است که اشتغال مادر، آمی

وقت و نیز بدون همکاری شوهر در امور خانه، چه مشکالتی را برای خانواده، بخصوص فرزندان خردسال به وجود می آورد 

در صورتی ، درا در ابعاد گوناگون مختل می سازو چه آثار نامطلوبی بر جای می گذارد و در نتیجه، فرایند رشد کودکان 

شوهر شغل آزاد، و در کارهای منزل، به ویژه ارتباط عاطفی با فرزندان همکاری کند، که زن شغل پاره وقت داشته باشد و 

: همان،).رسد و چه بسا نتایج مثبتی نیز برای فرزندان در پی داشته باشدامطلوب اشتغال زوجین به حداقل میقطعاً آثار ن

 (. 367و  361

کودکان مادران خانه دار غالباً سازگاری شخصیتی و اجتماعی شواهد نشان می دهد کودکان مادران شاغل در مقایسه با 

ن و مرد عقاید قالبی کمتری بهتری دارند و در مفهموم جنسیت عقاید معقوالنه تری دارند و در مورد فعالیتهای ز

 .(5837،)هرستوندارند

 پیامدهای اشتغال زناند( 

توان به طور فراد، متغییر و متفاوت است و نمیو اجتماعی اپیامدهای اشتغال زنان با توجه به موقعیت و شرایط فردی 

ی متفاوتی در خانواده ها به عبارت دیگر اشتغال زنان آثار مثبت و منف. قطعی موضوع اشتغال زنان را خوب یا بد تلقی کرد

کرد و یا پیامدهای منفی به گونه ای که نمی توان فقط آثار مثبت آن را در نظر گرفت و مطلقاً از آن دفاع  گذارد،برجا می
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را بهانه قرار داد و به طور کلی زنان را از اشتغال برحذر داشت.راه منطقی و منصفانه این است که آثار منفی اشتغال زنان 

بر روابط خانوادگیشان به صورت دقیق و علمی مورد بررسی قرار گیرد و راهکارهای مناسبی برای کاهش این آثار ارائه 

دیگر اولویت اول برای همه زنان باید حفظ ارکان خانواده باشد و زنان شاغل هم باید این اولویت را در به عبارت . دشو

رأس برنامه های خود قرار دهند و پس از آن سعی کنند با استفاده از راهکارهای مناسب آثار منفی حضورشان در بیرون 

 د.این حضور کمترین آسیب را ببین از خانه را به شدت کاهش داده تا فضای خانواده و اجتماع از

 ؛ند در کنار مادر احساس امنیت کنددر بدو تولد نخستین رابطه خود را با مادر برقرار می کند. او باید بتواکودک ( 5-د

محمود منصور و پریرخ دادستان، رد)یعنی این احساس را که مادر همواره برای ارضای نیازهای وی در کنارش قرار دا

دور مادران شاغل به دلیل اینکه بخش قابل توجهی از وقت مفید خود را به کار مشغولند و طبعاً از فرزندان خود .(5731

توانند نیازهای آنها را ارضا کنند، احساس عدم اعتماد نسبت به اطرافیان را در کودک به هستند یا دست کم به موقع نمی

ست، دچار اختالل ا«داحساس اعتما»دک نیز که مبتنی بر دی رشد کووجود می آورند و این امر باعث می شود مراحل بع

 د.شو

در مرحله دوم رشد، یعنی دستیابی کودک به استقالل، کودک هم نیاز به مراقبت والدین و هم نیاز به بازخورد آنان ( 1-د

مواجه کند و کودک نتواند دارد و عدم حضور والدین در کنار کودک می تواند این مرحله از رشد کودک را نیز با مشکل 

  .دست یابد« استقالل عمل»به 

کودک می خواهد با والد همجنس خود همسان سازی کند و اندک اندک هویت جنسی خود را به  ة بعددر مرحل( 7-د

دست آورد. تقویت کودک از سوی همساالن از یک سو و پشتیبانی والدین از سوی دیگر، و همچنین تشویق هایی که 

بتی از خود ایجاد کند. عدم کودک در اولین کوشش هایش دریافت می کند، می توانند به کودک کمک کنند تا تصویر مث

سازمان دهی در  و (.sense of initative)حضور والدین در این مقطع حساس موجب می شود که احساس ابتکار

در کودک (sense of quilt).فعالیت ها در حدّ الزم در کودک شکل نگیرد و زمینه برخی از مشکالت مانند احساس گناه

 .به وجود آورد

رحله قبل را به خوبی طی کند به تدریج آماده ورود به اجتماعی بزرگ تر، رفتن به مدرسه و اگر کودک سه م( 1-د

اما اگر مراحل قبل را به دلیل عدم حضور والدین در کنار او به خوبی طی نکند با  ؛می شودپذیرش نقش بزرگ ساالن، 

آن چیزی است که دیگران از او  ققمشکالت زیادی مواجه می شود. یکی از این مشکالت احساس عدم توانایی در تح

 .و ناارزنده سازی منجر می شود(inferiority complex)خواهند، که در نهایت به عقده کهتریمی
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ترین جوانی می شود. در این مرحله، مهمکودک بعد از پشت سرگذاشتن دوران کودکی وارد مرحله جدیدی یعنی نو( 1-د

است. گرچه نوجوان عالوه بر والدین از سایر نهادهای اجتماعی (.identity)«احراز هویت»حادثه ای که رخ می دهد 

اما حضور والدین و نقش آنها در هویت یابی  ؛به هویت می تواند کمک بگیرد مانند گروه همساالن و مدرسه برای دستیابی

ر غیر مستقیم رفتار نوجوان خود نوجوان بسیار مهم است. در این مرحله، والدین عالوه بر حضور فعال در خانه، باید به طو

کند  یان را تهدید مرا در خارج از محیط خانه رهبری کنند، دوستان او را شناسایی کنند، پرتگاه ها و خطراتی که نوجو

به او یادآوری نمایند. والدین باید روابط دوستانه ای با فرزند خود برقرار کنند تا نوجوان عالوه بر احراز هویت، از گذرگاه 

شوار بلوغ، و بحران های مخاطرآمیزه دوره نوجوانی عبور کند. در این دوره حساس، اشتغال زوجین، به ویژه اگر به د

صورت تمام وقت نیز باشد، خطرات جبران ناپذیری را می تواند برای نوجوان در بر داشته باشد که یکی از آنها عدم 

 .اشد و به دنبال آن، انواع بزهکاری ها نوجوان را تهدید می کنددستیابی به هویت و مبتال شدن به پراکندگی نقش می ب

 حضورطوالنی مادران درمحیط کار تأثیرو( دیدگاه روانشناسان دربارة 

رشدعاطفی کودک ازموضوعاتی است که توجه روانشناسان وکارشناسان  تربیتی و  حضورطوالنی مادر درمحیط کار،تأثیر 

خودمعطوف کرده است به طوری که عده ای می گویندمیان رشدعاطفی فرزند ودامان ابه همچنین جامعه شناسان ر و

طفی کودک به روانی وعا رابطه ی عمیقی وجود داردبه طوری که سالمتی روحی و سه سال نخست زندگیمادر در

 حضورمادر درکناراو وابسته است.

مبتنی بردلبستگی  می ورزند که رابطةع تاکیدمانند، جان بالبی براین موضو،جامعه شناسی دانشمندان برجستة     

کودک ومادرخود،زیربنای شخصیت اوست.درصورت فقدان یا ناکافی بودن این دلبستگی اولی، کودکان به ویژه پسران به 

 معناداربا دیگران توانایی ندارند. رابطةاشخاصی تبدیل خواهندشد که درایجاد

پدر وفرزندی رانیزتضعیف می کنند،چراکه مادران شاغل تمام وقت  کودک ها رابطة بلسکی معتقد است مهد

های ررسیبتمام توجه کودک رابه  خوداختصاص می دهند.ازسوی دیگر،  ،بعدازظهرهاوآخرهفته هاکه درخانه هستند

دو تاهجده برابربیش از دیگرکودکان درمعرض بیماری های  ،دکتر هریسون اسپنسر نشان دادکه کودکان مهدکودکی

 عفونی واسهال تا بیماری های تنفسی اند.

ک چهارم مادران تیجه گرفت تنها یدانش آموزان لوس آنجلس انجام دادن دربارة 5816ژوهشی که به سال پ رومن در

شاغل به مسائل ونیازهای روانی کودکانشان رسیدگی می کنند.کارشناسان در پاسخ به این پرسش که جدایی  مادروفرزند 

ج ثمربخش یانگران کننده ای دارد، دیدگاه های مختلفی دارند.فمینیست هاو کسانی که برالگوی برابری ازکودکان نتای

کید می کنند ونیزآنهایی که به مداخله ی حداقلی خانواده درفرایندتربیت معتقدند،جدایی استقالل فرزندان تأنقش هاو
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مفاهیم  دربارة ،غل وابستگی کمتری به والدین دارندمربخش می دانند.ازنگاه آنان، کودکان زنان شاا ثفرزندازمادر ر

وبه  ،ای کمتری ابرازمی کنند،سازگاری شخصیتی واجتماعی وپیشرفت تحصیلی بیشتری دارندجنسیت عقاید کلیشه

ات منفی جدایی تأثیرهای خانواده گرایان نشان دهندة ر،پژوهشبرار باشتغال تمایل بیشتری دارند.د

 عاطفی مادر وفرزنداست. دردسترس بودن مادربرای فرزند منوط بر رابطةرشدعقلی فرزند ،آنانمادرازفرزنداست.ازنگاه 

ضطراب می شود.روابط عاطفی میان مادر وفرزند ر  اوفرزندازاینکه به خانه برودومادر رانبیند دچا،مهمی است مسئلة

د نیزموثراست.پزوهش درباره ی چهل کودک دارد وهمین نکته برتربیت فرزنتأثیردرسالمت روانی وتعامل رفتاری مادر هم 

هایی آنان نشانهدبستانی دارای مادران شاغل نشان دادکه آنان در روابط خودبا اشخاص دیگر مشکالتی دارند ودر رفتار

کناره گیری وعدم اطمینان خاطرمشاهده شد.عالمت های هیجانی بیشتردرکودکانی به چشم می خوردکه  ،ازگوشه گیری

 رک گفته اند یابیشتر روز رادرخارج ازخانه سپری کرده اند.ا تان رنشان آنیوالد

درتهران انجام داد پنجاه کودک شش تاهشت ساله که پیش ازسه سالگی 5717پژوهش دیگری که تاوارس پاس به سال 

وگروه  مادرشاغل داشته اند باپنجاه کودک دیگرمقایسه کرد.نتایج پژوهش نشان برتری گروه اول در آزمون های درسی

و  دوم در تعادل وثبات عاطفی وسازش اجتماعی است.دراین تحقیق مشخص شدکسانی که نیازبه توجه خاص داشتند 

اده رادر ذهن ومسائل مهمی داشتندمادران شاغل داشتند.برخی صاحب نظران معتقدند که اشتغال مادران، مفهوم خان

باهمساالن خودسرمی کنندوبیش از گذشته تنها هستند.به ویژه فرزندان تغییرمی دهد،زیرا این فرزندان بیش از دیگران 

کنند، نقش والدین ا ارزش های خانوادگی را تبلیغ میدرمقطع تاریخی کنونی که الگوهای اجتماعی ارزش های متفاوت ب

 یی کنندةبه یک منبع راهنمااطعیت والدین وق نیرو و ،تجربه ،وآنان به قضاوتاست بیش ازهرزمان دیگری بدیل ناپذیر

ملی  موسسةدین با فرزندان مرکز مطالعات پیشگیری ازخودکشی ولخانوادگی نیازدارند.به دلیل حساسیت ارتباط وا

.درپژوهش کودک خود به صورت چهره به چهره بگذرانند.  الدین سفارش  می کند که هر روز را ببهداشت روانی به وا

ابط عاطفی با فرزندان توجه بسیارشده است. پیامد عدم حضور مادر اشتغال زنان بر رو تأثیرهای انجام شده گرچه به 

که هم اکنون آنان راباعنوان کودکان  ،از بعد نظارتی،کمترکانون عنایت بوده است.این گروه ازکودکان ،درکنارفرزندان

حضورنداشتن درهای قفل شده می شناسند،روزانه چندساعت درخانه تنهایند وهیچ بزرگتری برکارآنان نظارت ندارد.

ون تکنولوژی به ویژه نوجوانان می دهد، که باتوجه به گسترش روزافز ،آزادی عمل زیادی به فرزندان ،پدرومادر درخانه

ودرنتیجه خلوت بودن محیط خانه، احتمال بروز رفتارهای ،آپارتمان نشینی وکاهش شمارفرزندان توسعة ،های ارتباطی

بامحارم وغیرمحارم وارتباطات جنسی مجازی را، به ویژه درسنین نوجوانی افزایش می نابه هنجار،به ویژه روابط جنسی 

گزارش های مختلف گسترش این پدیده را درفضاهای خلوت ،دهد. درکشورماگرچه آماری دراین زمینه منتشرنشده است

د آورده است.آهنگ  روبه خانوادگی نشان می دهندواین پدیده حتی درمیان خانواده های مذهبی نیزنگرانی هایی راپدی

ای است که برخی ه گونهگردد باهش بعد نظارتی والدین بازمیکه بخشی ازآن به ک ،رشد تحوالت جنسی درنسل جوان
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ازآن باعنوان  انقالب جنسی یادکرده اند.به دلیل پیامدهای اشتغال تمام وقت مادری وهمسری، روندبازگشت به 

 رنگی مشاهده می شود. به صورت پر ،درمیان زنان شاغل،خانه

دربرخی مقاطع زندگی حرفه ای خود، پژوهش های مرکز ورک الیف پالیسی نشان داد که تقریبا چهل درصداز زنان 

. نامدروند را انقالب انصراف از شغل مینیویورک تایمزاین .معموال برای پرورش بچه ها ازشغل خود کناره گیری می کنند

شدبودن روند درسال هایی به ر بسیارفرهیخته وموفق اند. یافته هاگویای رو ،کناره گرفتند ی از آنها که از شغل خودبسیار

است که زنان بچه دارمی شوند.آنان پس ازمدتی پی می برند زندگی ای که درآن شغل همه چی به شمارمی 

تواندجای مادر نمیچیز همچنین می فهمند آن گاه که پای فرزندانشان درمیان می آید هیچ،آید،ارضاکننده نخواهدبود

 رابگیرد.

 

 

 نتیجه گیریبحث و

گرچه فوایدی مانند بهبود وضعیت اقتصادی و تأمین  مادرانتوان نتیجه گرفت که اشتغال  از جمع بندی مطالب می

مندی اجتماعی، اثبات قابلیت های زنان در عرصه های اجتماعی، و استقالل مالی و به دست نیازهای مادی خانواده، عزت

آوردن پشتوانه ای برای ایام پیری زنان و نیز رفاه و تأمین نیازهای مادی بیشتر، خود نظم دهی و رشد سازگاری اجتماعی 

اما در مجموع می توان گفت: تأثیرات نامطلوبی در فرایند رشد فرزندان، به ویژه  ؛ی را برای فرزندان به دنبال داردسریع تر

واین رشد عاطفی آنها، بر جای می گذارد و میزان آسیب پذیری کودکان را در سال های اولیه کودکی افزایش می دهد

 ات ناگواری درسنین نوجوانی برای آنها درجامعه ایجادمی کند.امرباعث مشکالت وتبع

 پیشنهادها

گرچه برنامه ریزی برای اشتغال صحیح زوجین نیاز به یک عزم ملّی و برنامه ریزی دقیق و حساب شده ای از طرف 

تمهیداتی را در نظر برفرزندان خود دولتمردان دارد، امّا خود والدین نیز می توانند برای کاهش تأثیرات نامطلوب اشتغال 

 :هکارها اشاره می کنیمبگیرند. در اینجا به برخی از این را

 .زنان حتی االمکان از اشتغال تمام وقت خودداری و به اشتغال نیمه وقت قناعت کنند-5
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 .زنان از پذیرش کار در شیفت شب خودداری کنند-1

 .زنان سعی کنند شغل هایی برگزینند که با ویژگی های جسمی ـ روانی آنها سازگار باشد-7

 .ی زنانه، شغل انتخاب نمایند و از کارکردن در محیط های مردانه اجتناب کنندحتی االمکان زنان در محیط ها-1

 .زوجین در انجام کارهای منزل و امور مربوط به فرزندان بر اساس یک برنامه ریزی صحیح با همدیگر همکاری کنند-1

 .شوند، اجتناب کننداز تجمّل گرایی، مصرف گرایی و آنچه باعث می شود زوجین ساعات بیشتری به کار مشغول -6

در سال های اولیه ازدواج که زمان گسترش خانواده و تولید نسل است و کودکان نیاز بیشتری به حضور مادر در کنار -3

 .خود دارند، زنان شاغل نشوند و در صورت شاغل شدن، مردها همکاری خود را با همسران افزایش دهند

 .ویژه دوران بارداری و دوران وضع حمل به خوبی استفاده کننداز مرخصی های قانونی و همچنین مرخصی های -3

زنان شاغل به دلیل اینکه ساعات کاری آنها )در خانه و محل کار( در مجموع بیشتر از مردان است، سعی کنند تغذیه -8

 .مناسب، ورزش و بهداشت را به خوبی مراعات کنند

  که پیشتر اشاره شد، نیاز به یک عزم ملّی و برنامه ریزی دقیق ازالبته حل مشکالت ناشی از اشتغال زوجین، همان گونه 

سوی دولت دارد. مسئوالن امر باید تمهیداتی را برای اشتغال زنان در نظر بگیرند تا از آسیب های احتمالی که بر پیکر 

نکه دولت با کمک بخش خانواده به ویژه زنان و فرزندان وارد می شود، پیشگیری کنند و این کار میسّر نیست، مگر ای

طراحی کند. برای تحقق نظام جامع اشتغال، ابتدا باید زمینه های فرهنگی، « نظام جامع اشتغال»های خصوصی یک 

فکری و آموزشی آن فراهم شود. پیشنهادهای زیر در فراهم نمودن مقدمات و شرایط انجام این کار مهم، به نظر، مفید 

 :می باشد

 .مکانات رسانه ای که در اختیار دارد از تضعیف نقش خانه داری و فرزندپروری جلوگیری کنددولت با استفاده از ا-5

تغییر نظام آموزشی فعلی و تبدیل آن به یک نظام آموزشی جدید که مردان را برای کارهای متناسب با ویژگی های -1

 .دهدجسمی روانی مردانه و زنان را برای انجام کارهای متناسب با خودشان، آموزش 

تشکیل سازمان های حمایتی از زنان در موقعیت های بحرانی، مثل از دست دادن شوهر، طالق، بیماری های صعب -7

 . ...العالج، دوران پیری و از کار افتادگی و 

 .جلوگیری از سوء استفاده کارفرمایان سودجو که زنان را به کارهای شاق و طاقت فرسا وا می دارند-1

 .برخی از کارهای سخت و طاقت فرسا برای زنانممنوع کردن -1

 .ساعته، آن هم در روز 1مثال سه شیفت  ;تشکیل کارگاه های متناسب با زنان با شیفت های کوتاه مدت-6

 .ساختن مهدکودک در کنار کارگاه ها و ادارات مربوط به زنان-3
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ار همسران به شرکت در فعالیت های اجباری تأمین حداقل معیشت برای افراد سرپرست خانواده به منظور عدم اضطر-3

 .درآمدزا

نه یعنی تجزیه کردن کارهای صنعتی و تولیدی بزرگ به گو ;توسعه مشاغل خانگی و ایجاد کارهای کوچک در خانه ها-8

 اد.ای که بتوان در منزل انجام د

ای تولیدات و محصوالت روستا، و توسعه زندگی روستایی و کمک به روستاییان برای ایجاد مراکز صنعتی تبدیلی بر-51

 .همچنین جلوگیری از مهاجرت بی رویه روستاییان به شهرها

 

 منابع

 .111، ص 5731پرنیگل میاکلم، نیازهاى کودکان، ترجمه نیّره ایجادى و جواد شافعى مقدم، تهران، رشد، 

 .، قم، موسسه آل البیت56ج ،وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه ه.ق.، 5151، حر عاملی، محمدبن حسن

  .قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ،فلسفه حقوق ، 5731، ، مصطفی دانش پژوهخسروشاهی، قدرت اهلل

 .نشر دریای اندیشه تهران، ،اشتغال زنان و مسائل آنها از چشم اندازهای مختلف ،5731، دانش، عصمت

نقش، ساختار و کارکرد خانواده در دوران معاصر، انتشارات روشنگران و  شهال اعزازى، جامعه شناسى خانواده با تأکید بر

 .561مطالعات زنان، ص 

 .515، ص 1روان شناسى ژنتیک، چ دوم، تهران، رشد، ج ، 5731محمود منصور و پریرخ دادستان، 

 نجاتی، حسین ، روانشناسی رشد )از کودکی تا نوجوانی( تهران، موسسه شهساد. 

، اختاللهای رفتار بر کودکان، )منشی طوسی، محمد تقی مترجم(، مشهد، 5731ریتاویکس، ایزرائل، الن سی،نلسون، 

 )چاپ چهارم (، آستان قدس رضوی.
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