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 مقدمه. 1

در قرن حاضر تغییر و تحول اجتماعی چنان سریع 

و عمیق دگرگونی هایی را در حیات جوامع به وجود 

آورده که شالوده نهادهای پیچیده موجود را در 

جامعه دگرگون و تحت تأثیر قرار داده است. زنان 

دهند و دوسوم ینیمی از جمعیت دنیا را تشکیل م

دهند ولی بخش عمدهکار همین دنیا را انجام می

ای از این کار در قالب مشاغل غیررسمی انجام می

یکی از (. 105، 1392شود )سیدانو حسامی، 

گیرترین تحوالت، تغییر نقش و پایگاه چشم

اجتماعی زنان در جامعه است. امروزه گرایش زنان 

به افزایش است و به اشتغال در بیرون از منزل رو 

این امر باعث تغییرات بنیادی بر ساختار شغلی 

جامعه و نظام خانواده و سطوح کیفیت زندگی زنان  

(.  1402، 2017شده است )افتخار و همکاران، 

تر به انجام دادن کار اشتغال زنان به عبارت ساده

زن در خارج از منزل اطالق می گردد که امروزه به 

زنان مطرح است. نرخ اشتغال  عنوان یکی از حقوق

زنان در ایران، بر اساس آمارهای سازمان مدیریت 

درصد  و بر اساس برخی  11ریزی، حدود و برنامه

درصد است  13آمارهای غیررسمی، بالغ بر

(. اهمیت این 47، 1399لقاء؛ آقاجانی، )مظفری

بحث مهم در موضوع خانواده نهفته، چرا که خانواده 

جتماع است و نقش مهمی در مهم ترین جزء ا

تربیت و پیشرفت افراد جامعه دارد. رو آوردن زنان 

به اشتغال در خارج از کانون خانوادگی تأثیری بسزا 

در ابعاد هویت اجتماعی آنان داشته و این امر، به 

نفس جامعه نوبه خود، موجب افزایش اعتماد به

  (3508،  2018زنان شده است )تنگ؛ کوئو و ژو،  

ازموقعیت اجتماعی بهتر با تأثیری که از نظر احر

گذارد، تا حدودی، معضالت شخصیتی به جا می

ناشی از اشتغال دوگانه را هموار ساخته است. اما 

اشتغال زنان بر کیفیت زندگی، نوع ارتباطات، 

های خانوادگی ها و نیز نقشاحساسات و روابط آن

ه و تحول خانواده نیز تاثیر عمیقی برجای گذشت

 (. 15، 1397است )داوودی؛ شمسی، 

رسد هرچقدر اشتغال بتواند سطح به نظر می

کیفیت زنان را ارتقاء دهد تمایل به اشتغال نیز 

( 2007)  افزایش خواهد یافت؛ از منظر کاستانزا

عنوان میزان تأمین توان به کیفیت زندگی را می

نیازهای مورد نیاز انسان و در ارتباط با ادراک مردم 

کند )چن، یو و گانگ، از رفاه ذهنی تعریف می

( 2009(.  از سوی دیگر، سنالیر )329، 2018

ارتباط بین ادراک مردم و تجربه »کیفیت زندگی را 

تعریف « کنندها در فضایی که در آن زندگی میآن

توان در قالب کند. بنابراین کیفیت زندگی را میمی

، حس هایی مانند احساس عمومی خوشبختیواژه

های بروز تواناییمثبت از روابط اجتماعی و فرصت

، 2018های فردی را مشاهده کرد)چن و همکاران، 

(. ارتباط با محیط بیرون از منزل و محیط 329

انجامد اطراف به پویایی و سرزندگی زنان شاغل می

رو زنان شاغل معموالً ازلحاظ کیفیت زندگی ازاین

تری نسبت به اجتماعی و خانوادگی موقعیت به

دار دارند. زنان شاغل خود پنداره مثبتزنان خانه

تری از خوددارند و اشتغال را باعث شورونشاط خود 

(. اشتغال 1066، 2018دانند)پیاسنا و پالگنول، می

زنان منجر به افزایش انگیزه و امید به زندگی در 

گردد خود را چنین موجب میشود و همآنان می
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ای از جامعه بدانند. تحقیقات هعضو مفید و سازند

حاکی از آن است که کار بر سالمت جسمی زنان 

تر از نیز تأثیر دارد. زنان شاغل ازنظر جسمی سالم

دار هستند و ساعات کمتری احساس زنان خانه

ملی و -مارتین، اندرسون-کنند)کاکسبیماری می

که در سنینی هستند  زنانی .(180، 2020 ،بورگس

اند شغلی کار کردن دارند ولی نتوانستهکه توانایی 

بیابند اغلب از مشکالتی مثل سردردهای میگرنی، 

خوابی، یاس، فقدان انگیزه، اندوه، تنهایی، بی

 ،برند. )درولتافسردگی و احساس پوچی رنج می

(. اشتغال زنان بر رضایتمندی از زندگی 60، 2017

ابط خانوادگی نیز تأثیر دارد و اثرات مطلوبی بر رو

گذارد. چنانچه درآمد خانواده خانوادگی بر جای می

می سهولت زندگیاز سوی هر دو زوج باشد باعث 

، 1396نژاد؛ مظلومی؛ دهقانی تفته، شود )قاضی

دار از زندگی (.  زنان شاغل بیشتر از زنان خانه19

برند و احساس بهتری نسبت زناشویی خود لذت می

ایت همسر از شاغل به فرزندان خوددارند. البته حم

بودن زن تأثیر زیادی بر احساس رضایت زن دارد 

(.  معموالً زنانی که 10، 1395)ترکمن؛ سروش، 

ی زنی بیشتری در عرصهکنند قدرت چانهکار می

دارند و به سبب پایگاه مالی که کسب کردهخانواده

های خانگی علیه خود توانند میزان خشونتاند می

دار بیشتر قربانی الً زنان خانهرا کاهش دهند. معمو

قیاس؛ های خانگی هستند )احمدی؛ روشنخشونت

 (. 28 ، 1394اشرفی، 

مساله اصلی پژوهش حاضر این است که اشتغال 

زنان دارای چه حد تاثیر و چه اثراتی بر کیفیت 

رسد در شهر تهران هر زندگی آنان است؛ بنظر می

از دالیل  شود یکیروز بر اشتغال زنان افزوده می

ترشدن اوضاع آن هم بحران اقتصادی و وخیم

اقتصادی و معیشتی مردم است اما این اشتغال زنان 

در شهری مانند تهران عمال بر تحول برخی از 

ها های زنان و خانواده و کیفیت زندگی آننقش

 تاثیر مثبت و منفی دارد؛ زنان با مشاغل با سطح

گیری، تصمیمدستمزد پایین در تهران عمال قدرت 

زنی در محل کار را ندارد در حوزه خانواده نیز چانه

های گیری مشارکتی خالءبیشتر به جای تصمیم

پذیری نقش این مادی نمود عینی دارد که بر تحول

زنان تاثیر دارد به تبع آن این زنان به علت وضعیت 

نامناسب زندگی و کار دارای کیفیت زندگی سطح 

-براین از یک جنبه تعیینتری هستند بناپایین

کننده این نوع شغل و میزان دستمزد زنان شاغل 

کننده تحول در روابط در تهران است که تعیین

خانوادگی و کیفیت زندگی است. بر عکس زنان 

های مدیریتی یا کارشناس و شاغل با پست

متخصص که دارای درآمد متناسبی هستند اغلب 

نگری و مشارکت های روشگر بوده در جریانمطالبه

اجتماعی حضوری فعال دارند بنابراین بر احقاق 

حقوق زنان تاکید دارند و اغلب سعی دارند در 

-تقسیم کار خانوادگی نیز نقش مهمی بازی می

کنند. اما مساله این جاست که بسیاری از پیامدهای 

اشتغال زنان تهران در این شهر ناشناخته باقی 

که اشتغال زنان در  مانده است و اساسا این موضوع

زا یا توانمندکننده مساله بسیاری شهر تهران آسیب

قابل تامل و بغرنجی است؛ برای زنی که از جنوب 

تهران برای کار مستخدمی و نگهداری سالمندی به 

رود همین رفت و آمد و غرب یا شرق تهران می
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جسمی و سطح رضایت وی -اجبار بر سالمت روحی

ی که شوهرش معتاد است و تاثیر منفی دارد یا زن

کند به اجبار برای روزی زندگی خود تالش می

گیری خانوادگی چندان کیفیت زندگی و تصمیم

معنی ندارد چرا که با معظلی روبرو است که 

اشتغالش بیشتر ابزاری برای تسکین درد خویش 

است نه ابزاری توانمندسازی. بنابراین بنابراین 

ه کیفیت اشتغال سئوال اصلی پژوهش این است ک

 ها چه تاثیری دارد؟زنان بر کیفیت زندگی آن
 

 اخالقی مالحظات. 2
داری در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت

 رعایت شده است.
 

 ها. مواد و روش3

روش پژوهش حاضر پیمایشی و ابزار گردآوری 

ها نیز پرسشنامه است. جامعه آماری این داده

ساکن در شهر تهران  تحقیق  کلیه زنان شاغل

ای چند گیری خوشهبودند، که با روش نمونه

پهنه تقسیم شد و از هر پهنه  4ای تهران به مرحله

نیز یک منطقه انتخاب شد و براساس فرمول 

درصد از هر منطقه  5کوکران در سطح خطای 

نفر به عنوان نمونه بدست آمد که برای  384تعداد 

پرسشنامه از  400پوشش دادن خطاهای احتمالی 

پرسشنامه با روش  1600هر منطقه و مجموعا 

آوری گردید. گیری در دسترس توزیع و جمعنمونه

 افزار ها با رگرسیون و با نرمتجزیه و تحلیل داده

SPSS ورت گرفت.ص 

 

 ها. یافته4

-کیفیت اشتغال زنان بر سالمت جسمی تاثیر معنی

المتی دار و مثبت دارد. کیفیت اشتغال زنان بر س

دار و مثبت دارد. کیفیت اشتغال روانی تاثیر معنی

دار و مثبت زنان بر رضایت از زندگی تاثیر معنی

 دارد.
 

 . بحث5

 ادبیات نظري. 1-5

یکی از فاکتورهایی که به شدت بر روی کارآمدی 

و بهره وری در سازمان تاثیرگذار هست؛ کیفیت 

اشتغال زنان است. سرخوردگی، خشم و نارضایتی 

هایی زیادی را برای خود فرد و از محیط کار هزینه

هایی که به سنجش کند. شرکتسازمان ایجاد می

دهند با کاهش و افزایش خشنودی اهمیت نمی

بهره وری، ناتوانی در جذب و نگهداری با کیفیت و 

ی آن چیزی جز شوند که نتیجهمستعد مواجه می

رکت ها و کاهش حاشیه سود نهایی شافزایش هزینه

نیست. به همین دلیل، مدیران به دنبال شناسایی 

باشند ی سطوح سازمان خود میاین عوامل در همه

کیفیت اشتغال زنان، عبارت  (.519، 2020بروک، )

است از عکس العمل زنان نسـبت بـه کـار، بـه ویژه 

پیامدهای فردی آن در ارضای شغلی و سالمت 

نایی در روحی. کیفیت اشتغال زنان میـزان توا

ارضای نیازهای مهم شخصی با استفاده از تجربیاتی 

اند که در این اسـت کـه در سازمان کسب کرده

تعریف به شدت بر ایجـاد محیطـی کـه منجـر بـه 

 ،)درولتارضای نیازهای افراد شود تأکید شده است 

ای از . کیفیت اشتغال زنان به مجموعه(55، 2017
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که عبارتند از؛  محیط عوامل متفاوت بستگی دارد، 

فیزیکی کار، تنش در محیط خانوادگی و کار، 

رضایت یا عدم رضایت از حقوق پرداختی، انجام 

های دوستانه در خارج از ساعات اداری فعالیت

هایی مانند برگزاری جشن تولد یا مسابقات )برنامه

ورزشی(، ایجاد مکانیزم مشخصی برای تشویق و 

ایجاد ارتباط کالمی بین  تنبیه، زمان کاری مناسب،

مدیر سازمان و سایر، توجیه هر کدام از در این 

رابطه که شغل هر یک در تحقق اهداف سازمان 

بسیار مهم و کارساز است. )دادن هویت شغلی به 

افراد(، بهبود زندگی کاری در سازمان، ایجاد 

)یعقوبی؛ هایی برای پیشرفت در سازمان فرصت

اصطالح کیفیت زندگی  (.23،  1398 انداز،چرخ

های دارای معانی گوناگونی برای افراد و گروه

کیفیت زندگی  1983باشد. لی در سال مختلف می

نامی برجسته برای مفهوم قدیمی »را به عنوان 

و روانی مردم در محیطی که در آن  بهزیستی مادی

کیفیت توصیف کرده است. « کنندزندگی می

دد. ندگی برمیگرز زمندی اان رضایتندگی به میزز

مندی از و رضایتبهزیستی د در فردی جووحالت 

مل انی یا عووبا حقایق بیرف یک طراز ندگی که ز

نی یا ادراک درویگر با ف دطرو از ندگی از زعینی 

ندگی زحقایق و مل اعود از فرد یابی که خوارز

(.  در کیفیت 30، 1393د. )صانعی، تعیین می شو

و عینی وجود دارد؛ زندگی دو رویکرد نظری 

زندگی را به عنوان مواردی  رویکرد  عینی کیفیت»

داند. این آشکار و مرتبط با استاندارهای زندگی می

جسمی، شرایط شخصی )از  تواند سالمتموارد می

جمله ثروت و شرایط زندگی(، ارتباطات اجتماعی، 

اقدامات شغلی و یا دیگر عوامل اجتماعی و 

قابل، رویکرد ذهنی کیفیت اقتصادی باشد. در م

شادی یا رضایت فرد در نظر  زندگی را مترادف

گیرد. این منظر بر عوامل شناختی در ارزیابی می

کرد. در نوسان بین دو کیفیت زندگی تأکید می

نگر  به کرد عینی و ذهنی، یک دیدگاه کلروی

وجود آمد. این دیدگاه کیفیت زندگی را یک پدیدهء 

د و هر دو مؤلفهء عینی و ذهنی بینچند بعدی می

حبیبی؛ صمدی؛ پورطالب، «)گیردرا در نظر می

(. در پژوهش حاضر کیفیت اشتغال زنان 77، 1397

از سه نظریه؛ بازار کار دوگانه، سرمایه انسانی و 

توانمندسازی زنان به عنوان چهارچوب نظری 

مطابق نظریه بازار کار دوگانه، »استفاده شده است. 

شوند؛ دو دسته کلی تقسیم بندی میمشاغل در 

های مشاغل مشاغل اولیه و مشاغل ثانویه. ویژگی

دسته اول، داشتن دستمزد باال، ثبات و امنیت 

شغلی و امکان پیشرفت در سطوح باالی شغلی 

است. در حالی که مشاغل ثانویه با دستمزد کم، 

عدم ثبات شغلی و عدم امکان رشد و پیشرفت 

شوند. زنان عموماً در رده دوم مشخص و متمایز می

گیرند. علی رغم توانایی و این مشاغل قرار می

مهارت باال به هنگام استخدام، مردان که احتماالً 

بیشتر به عنوان نیروی کار ثابت در نظر گرفته 

شوند، شانس باالتری برای جذب در بازار کار و می

، 2016 باروه،«)استخدام در مشاغل اولیه را دارند

توان با نمی»(. طرفداران این نظریه معتقدند 20

آموزش متزاید زنان موجب کاهش نابرابری جنسی 

در بازار کار شد. شواهد این گروه از نظریه پردازان 

شرایط عینی زنان در آمریکای التین و رده بندی 
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های موجود از رتبه مشاغل زنانه بر حسب واقعیت

ز حضور کمّی های ناعادالنه است که زمینه سابندی

زنان در بازار کار گشته امّا کمیت اشتغال آنان را 

(.  رویکرد 24 ،2020 چلیبیو،«)متحول نکرده است

سرمایه انسانی تمایل به برجسته سازی عدم 

جایگزینی مردان و زنان در بازار کار دارد)گور، 

نظریه توانمند سازی زنان یکی از (.  »736، 2019

ای اخیر است. این ههای جدید در سالتئوری

تئوری در قالب نظریات توسعه پایدار مطرح 

شود. همه جانبه بودن و مشارکت داشتن همه می

های اجتماعی در فرایند توسعه پایدار، نقش گروه

مهمی در پیشبرد اهداف کالن این رویکرد دارد. 

رویکرد توانمند سازی در صدد است منابع 

نان قرار دسترسی و کنترل بیشتری در اختیار ز

دهد تا از این طریق زنان بتوانند با قدرت بیشتری 

در جامعه و بازار کار حضور یابند. این رویکرد تالش 

ها را در فرایند توسعه از دارد با تغییر در زنان، آن

عناصر منفعل به عناصر فعال و پویا تبدیل 

 (.22، 2018 شیویلر،«)کند
 

 حق اشتغال زنان در فقه و حقوق. 2-5

اهی تاریخ و روایات اسالمی، زنان در عرصة گو

اند.آنان در سزایی داشتهکارهای اجتماعی سهم به

های عصر رسالت و امامت، متصدی مشاغل وحرفه

بسیاری بوده و بخش عمده ای از نیروی کار، 

به استناد روایات،  تخصص وتولید را برعهده داشتند.

 رسول اکرم ص وامامان معصوم ترویج دهنده کار

زنان بوده یا حداقل آن را پذیرفته اند. ارائه مشاغل 

زنان در سده نخست و اوایل سده دوم قمری این 

موضوع را تایید می کند.بنابراین اشتغال زنان به 

خودی خود امری ناپسند و یا ممنوع نبوده، بلکه 

در بسیاری موارد پسندیده نیز است، تنها برخی 

یا  های عارضی وعوارض جنبی و مفسده

های طبیعی یا عرفی و اجتماعی است محدودیت

دارد وممکن است که آنان را از برخی مشاغل باز می

ها برای مردان نیز وجود داشته این محدودیت

حضرت »(. اشتغال  45، 1349باشد)خلیلیان، 

به تجارت وبازرگانی در تاریخ اسالم به « خدیجه

خوبی روشن است و تردیدی درآن نیست. خدیجه 

زن توانا وقدرتمند جزیره العرب وکشورهای  ع

همجوار بود که اقالم عمده ای از کاالهای مورد نیاز 

 کرد وافراد بسیاری را به کار را خرید و فروش می

گمارده بود. آشنایی ایشان با پیامبر گرامی اسالم 

ص نیز در ارتباط با کارهای تجارتی تحقق یافته 

امین ودرستکار است که حضرت را به عنوان فردی 

فرستد و درجریان امور با کاروان تجاری به شام می 

مقدمه ازدواج و پیوند رسول اکرمص با خدیجهع  

گیرد. بعد از رسالت پیامبر ص،  آن ثروت صورت می

انبوه در راه اعتالی اسالم هزینه شده تا آیین جدید 

زنی بود « شفاء» .بتواند به اهداف خود دست یابد

کنندگان نخست ومهاجران بود واز که از بیعت 

شد. درباره اوگفته صحابیان پیامبر ص شمرده می

وی از زنان عاقل و فاضل بود که پیامبرص »شده : 

رفت. او از آموزگاران با تجربه زمان به دیدن او می

آمد وبه دستور پیامبر ص به خودبه حساب می

آموخت.) همسر ایشان خط وروانپزشکی می

( امام صادق ع از پیامبر 314، 26، 1397طبرانی، 
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ص نقل کردند :به زنان نخ ریسی و سوره نور 

 (.147، 14، 1414آموزش دهید )حرعاملی، 

براساس اصل بیست وهشتم قانون اساسی، دولت 

ایران موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل 

گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار را 

هر »این اصل تصریح شده است: در   فراهم سازد.

کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است ومخالف 

اسالم و مصالح عمومی وحقوق دیگر نیست 

برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به 

مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال و 

«. شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید

در این اصل به همه افراد اعم از  حق انتخاب کار

زن و مرد داده شده است؛ یعنی آزادی افراد در 

اختیار کردن حرفه و شغل مورد نظر و همچنین 

کس را استعفا و خروج ازآن. به این ترتیب، هیچ

توان وادار به کاری کرد که بدان تمایل ندارد و نمی

 یا او را از شغلی که به آن دلبسته است بازداشت.
 

 پیشینه تجربی. 3-5

( پژوهشی با عنوان 1397توده رنجبر و عذاقی )

بررسی رابطه رضایت مندی از زندگی زناشویی »

انجام « بین زنان شاغل و خانه دار و همسران آنها

دادند. نتایج نشان داد؛ اشتغال زنان باعث کاهش 

رضایت زناشویی و افزایش روان رنجوری 

فراد ناراضی از ای که اهمسرانشان شده به گونه

زندگی زناشویی کسانی اند که شوهران سنتی و 

زنان غیر سنتی و شاغل دارند. محمدی و باوندپوری 

بررسی رابطه »( پژوهشی با عنوان 1396احمدی )

بین وضعیت اشتغال با میزان سالمت اجتماعی 

انجام دادند. نتایج نشان داد؛ بین اشتغال « زنان

رابطه مثبت و زنان و سالمت اجتماعی آنها 

معناداری وجود دارد. امینی مفرد و همکاران 

مقایسه رضایت از »( پژوهشی با عنوان 1396)

زندگی و سازگاری اجتماعی در زنان شاغل و خانه 

انجام دادند. نتایج نشان داد؛ « دار شهرستان گرگان

رضایت از زندگی در زنان شاغل بیشتر از زنان خانه 

( پژوهشی با 1396ان )دار است. پوررضا و همکار

بررسی تأثیر اشتغال رسمی و غیررسمی »عنوان 

انجام « زنان بر کیفیت زندگی آنان در شهر تهران

دادند. نتایج نشان داد؛ . میانگین امتیاز کیفیت 

زندگی در زنان شاغل در بخش رسمی نسبت به 

زنان شاغل در بخش غیر رسمی در سطح باالتری 

که توسط ترکمن و  قرار داشت. در پژوهش دیگر

تحلیل اثرهای اشتغال »( با عنوان 1395فتحی )

زنان بر کیفیت زندگی آنان )مطالعه موردی زنان 

انجام « شاغل در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(

شد نتایج نشان داد؛ اشتغال زنان بر کیفیت زندگی 

( 2020)زنان تاثیر مثبت دارد.  راجو و کومار

زنان شاغل در  زندگییت کیف»پژوهشی با عنوان 

انجام دادندنتایج « 19خانه در دوران قرنطینه کوید 

این پژوهش پیمایشی نشان داد؛ کیفیت زندگی 

زنان شاغل در دوره قرنطینه حفظ شده است و 

اساسا در سطح متوسط به باالیی قرار دارد. در 

( پژوهشی پیمایشی با 2020) همین رابطه بروک

رنامه ریزی خانواده در اشتغال زنان و ب»عنوان 

انجام دادند. نتیجه نشان داد؛ « روستاهای اوگاندا

اشتغال زنان بر سالمت جسمی، روانی، برنامه ریزی 

خانواده و رضایتمندی زندگی تاثیر مثبت دارد. 
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( با 2020نتایج پژوهش پیمایشی آلن و همکاران )

این بار متفاوت است: نقش اشتغال زنان در »عنوان 

نشان داد؛ « بر کیفیت روابط خانوادگی همه گیری

اشتغال زنان بر کیفیت روابط خانوادگی و زندگی 

ها تاثیر مثبت دارد. در پژوهش پیمایشی نازاره آن

کار و »( پژوهشی با عنوان 2019و همکاران )

نیز « کیفیت زندگی زنان برزیلی ساکن پرتغال

تا  18اکثر زنان در گروه سنی  نتایج نشان داد، که

سال شاغل هستند و کیفیت زندگی بهتری  38

( پژوهشی با عنوان 2018دارند.  جابن و همکاران )

کیفیت زندگی کاری زنان اماراتی و تأثیر آن بر »

رضایت شغلی و قصد گردش مالی: مدارکی از 

ها نشان داد انجام دادند. یافته« امارات متحده عربی

ثبت که کیفیت زندگی کاری زنان اماراتی تأثیر م

بر کیفیت زندگی دارد. کیفیت زندگی کاری زنان 

اماراتی تأثیر مثبت بر رضایت شغلی و تأثیر منفی 

( پژوهشی 2016بر قصد گردش دارد. بوال و نیگادا )

رابطه تعادل زندگی کاری، کیفیت زندگی »با عنوان 

کاری و کیفیت زندگی زنان شاغل در صنعت 

داد که درجه ها نشان انجام دادند. یافته« خدمات

باالیی از کیفیت زندگی کاری در سازمان با کیفیت 

کاری زنان شاغل در صنعت خدمات ارتباط مثبت 

دارد که منجر به کیفیت زندگی بهتر و بالعکس می

 (.1)مدل شماره  شود

های به شرح براساس مدل مفهومی پژوهش فرضیه

 شود؛زیر ارائه می
 

 

زندگی . کیفیت اشتغال زنان بر کیفیت 5-4

 تاثیر دارد.

کیفیت اشتغال زنان بر سالمت جسمی تاثیر  (1

 دارد.

 کیفیت اشتغال زنان بر سالمت روانی تاثیر دارد. ( 2

کیفیت اشتغال زنان بر رضایت از زندگی تاثیر ( 3

 دارد.

کیفیت اشتغال زنان بر کیفیت روابط اجتماعی  (4

 تاثیر دارد.

 

 شناسیروش. 5-5

-روشی از نوع توصیفیپژوهش حاضر به لحاظ 

پیمایشی بود، همچنین به لحاظ هدف نیز پژوهش 

های حلحاضر کاربردی است که درصدد ارائه راه

کلیه زنان   آماری این تحقیق جامعه کاربردی است.

، گیریشاغل ساکن در شهر تهران بودد. روش نمونه

اطالعات جامع در این باره از مناطق، از فرمول 

 5معه نامعلوم در سطح خطای کوکران برای جا

شود. براساس درصد برای تعیین نمونه استفاده می

نفر به  384فرمول کوکران از هر منطقه منتخب 

عنوان نمونه انتخاب شدند.  بنابراین مجموع نمونه 

نفر  1536منطقه شهر تهران  4پژوهش حاضر برای 

نفر افزایش داده   1600است که حجم نمونه را به 

پرسشنامه پر شد.  روش  400هر منطقه شد و از 

گیری برای انتخاب زنان شاغل، از نوع در نمونه

دسترس است که در این شیوه زنان شاغلی که در 

ام پرکردن پرسشنامه در دسترس بودند به هنگ

-صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده

ها پرسشنامه محقق ساخته بود. پرسشنامه در قالب 
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، صورت خیلی زیاد، زیاد، متوسط طیف لیکرت به

گذاری شده بود. برای تجزیه کم  و خیلی کم  نمره

 SPSSافزار ها از رگرسیون و نرمو تحلیل داده

استفاده شد. در پژوهش حاضر برای روایی یا اعتبار 

نفر از اساتید  5پرسشنامه از روایی صوری با تایید 

بهره برده شد. همچنین از ضریب آلفای کرونباخ 

برای پایایی ابزار سنجش استفاده شد که نتایج 

نشان داد که ضریب آلفای کرونباخ برای کلیه 

معنی قابل قبول بود که به  0.70متغیرها بیشتر از 

بودن و پایایی تمامی متغیرها است )جدول شماره 

1.) 
 

 هاي توصیفی. یافته5-6

شناختی های جمعیتنتایج مربوط به ویژگی

 36با  31-40پاسخگویان نشان داد؛ گروه سنی 

 32سال با  30نفر و گروه سنی زیر  573درصد و 

نفر بیشترین تعداد را به خود  515درصد و 

-50اند. در همین حال گروه سنی دهاختصاص دا

نفر در رده سوم و  425درصد و  27سال با  41

نفر  87درصد و  5سال هم با  50گروه سنی باالی 

دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی قرار دارند. 

نفر و پاسخگویان با  389درصد و  24ارشد با 

نفر بیشترین  355درصد و  22مدرک کارشناسی با 

های بعدی اند. در ردهخود اختصاص دادهتعداد را به 

درصد و  20هم پاسخگویان با مدرک دیپلمه با 

 228درصد و  14.5تر از دیپلم با نفر، پایین 312

 درصد 13.5نفر و دارندگان مدرک کاردانی هم با 

 43نفر کارمند و  704درصد معادل  44قرار دارند. 

یت نفر نیز آزاد بودند و در نها 695درصد معادل 

 201درصد و  13زنان خوداشتغال پاسخگو هم با 

نفر در رده آخر قرار داشتند. در ساعات کاری، 

 925درصد و  58سال و کمتر با  10پاسخگویان با 

سال با  20تا  11نفر قرار دارند و گروه با سابقه کار 

درصد قرار دارند در نهایت دارندگان  23نفر و  375

درصد و دارندگان  17سال با  21-30سابقه کار 

نفر قرار دارند )جدول  25درصد و  2ر با سابقه کا

 (.2شماره 
 

 هابودن توزیع داده. آزمون نرمال5-7

ها از آزمون بودن دادهبرای بررسی توزیع نرمال

کولموگروف اسمیرنوف استفاده شده که در آن اگر 

داری برای کلیه متغیرها بزرگتر از سطح معنی

ها نرمال است؛ در غیر ع دادهباشد توزی 0.05

ها غیرنرمال است )جدول صورت توزیع دادهاین

 (.3شماره 
 

 ها. آزمون فرضیه5-8

ا از رگرسیون استفاده شد که برای آزمون فرضیه

 (.4آمده است )جدول شماره  4نتایج آن در جدول 

-نتیجه آزمون فرضیه اول نشان داد؛ سطح معنی

است،  0.05از  داری فرضیه اول مطلوب و کمتر

همچنین مقدار آماره ضریب همبستگی پیرسون 

 بنابراین ( sig=0.000 r=0.782)نیز مثبت است 

ین کیفیت اشتغال زنان و سالمت جسمی ارتباط 

درصد   61.1دار و مثبت وجود دارد همچنین معنی

از تغییرات سالمت جسمی توسط کیفیت اشتغال 

ن مقدار همچنی (.2R=0.611)شود زنان تبیین می

 (β 0.782=)ضریب رگرسیون نیز مثبت است 
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بنابراین کیفیت اشتغال زنان بر سالمت جسمی 

تاثیر مثبت دارد. نتیجه آزمون فرضیه دوم نشان 

داری فرضیه دوم مطلوب و کمتر داد؛ سطح معنی

است، همچنین مقدار آماره ضریب  0.05از 

 sig=0.000)همبستگی پیرسون نیز مثبت است 

r=0.941)  بنابراین بین کیفیت اشتغال زنان و

دار و مثبت وجود دارد سالمت روانی ارتباط معنی

درصد از تغییرات سالمت روانی   86.6همچنین 

R )شود توسط کیفیت اشتغال زنان تبیین می

همچنین مقدار ضریب رگرسیون نیز   (.2=0.866

بنابراین کیفیت اشتغال ( β 0.941=)مثبت است 

روانی تاثیر مثبت دارد. نتیجه زنان بر سالمت 

داری آزمون فرضیه سوم نشان داد؛ سطح معنی

است،  0.05فرضیه سوم مطلوب و کمتر از 

همچنین مقدار آماره ضریب همبستگی پیرسون 

بنابراین  (sig=0.000 r=0.857نیز مثبت است )

بین کیفیت اشتغال زنان و رضایت از زندگی ارتباط 

درصد   72.4د همچنین دار و مثبت وجود دارمعنی

از تغییرات رضایت از زندگی توسط کیفیت اشتغال 

همچنین مقدار  (.R 2=0.724)شود زنان تبیین می

 (β 0.857=)ضریب رگرسیون نیز مثبت است 

کیفیت اشتغال زنان بر رضایت از زندگی  بنابراین

تاثیر مثبت دارد. نتیجه آزمون فرضیه چهارم نشان 

رضیه چهارم مطلوب و کمتر داری فداد؛ سطح معنی

است، همچنین مقدار آماره ضریب  0.05از 

 sig=0.000)همبستگی پیرسون نیز مثبت است 

r=0.831 ) بنابراین بین کیفیت اشتغال زنان و

دار و مثبت کیفیت روابط اجتماعی ارتباط معنی

درصد از تغییرات   69.1وجود دارد همچنین 

شتغال زنان کیفیت روابط اجتماعی توسط کیفیت ا

همچنین مقدار . (R 2=0.691) شودتبیین می

 (β 0.831=)ضریب رگرسیون نیز مثبت است 

بنابراین کیفیت اشتغال زنان بر کیفیت روابط 

 اجتماعی تاثیر مثبت دارد. 
 

 گیري. نتیجه6

شرایط خاص بعد از انقالب صنعتی و جنگ جهانی 

و فشارهای اقتصادی وارده به خانواده ایجاب 

های صنعت کرد که زنان با اشتغال در بخشمی

کشاورزی و خدمات حضوری بیش از پیش داشته 

باشند و تمام یا بخشی از درآمد خانواده را تأمین 

کنند. برهمین اساس کیفیت زندگی و روابط 

خانوادگی زنان شاغل تحت تاثیر اشتغال -اجتماعی

ها قرار گرفت.  پژوهش حاضر که با هدف بررسی آن

ر کیفیت اشتغال زنان بر کیفیت زندگی انجام تاثی

شد. نتیجه فرضیه اول نشان داد؛ کیفیت اشتغال 

زنان بر سالمت جسمی تاثیر مثبت دارد. این یافته 

محمدی و باوندپوری های همسو با نتایج پژوهش

(، 1396(، پوررضا و همکاران )1396احمدی )

(، 2020(، راجو و کومار  )1395ترکمن و فتحی )

(، جابن  2019(، نازاره  و همکاران )2020وک  )بر

است.   (2016( و بوال و نیگادا  )2018و همکاران )

به واقع باید گفت اگر محیط و سطح بهداشت کار 

 بینند اینزنان کمتر باشد اولین آسیبی که زنان می

 است که به لحاظ جسمی دچار افت و ضربه می 

 ن در محیطهایگیرند. برخی از مشاغل زناانجام می
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شوند. در های بسته انجام میباز و برخی در محیط

محیطهای بسته میزان روشنایی کافی و مناسب 

بسیار حائز اهمیت است. بطوری که هم نور کم و 

توانند تأثیرات منفی روی فرد داشته هم نور زیاد می

باشد. وجود تورم، رکود و کاهش تغذیه مناسب در 

واند سالمت جسمی زنان تاین چند سال اخیر می

را تهدید نماید اما به واقع اگر کیفیت اشتغال زنان 

افزایش یابد زنان با قدرت و مقاومت جسمی 

دهند سطح انگیزه و بیشتری به کار خود ادامه می

یابد در غیر اینصوری ها نیز افزایش میپشتکار آن

باید گفت زنان اغلب در مشاغل دچار فرسودگی 

های نی که محیط کار بتواند زمینهخواهند شد. زما

امنیت روانی و شغلی برای زنان را فراهم آورد یا اگر 

های زنان پایدار باشند و با نوسانات و خوداشتغالی

های زنان های اقتصادی این خوداشتغالیبحران

توان گفت سالمت روانی و ورشکسته نشود می

جسمی زنان هم تأمین شده است زمانی که 

ار و زندگی و عدم تعادل بین این دو فشارهای ک

شود سطح سالمت جسمی زنان کاهش حادث می

یافته و برخی از زنان به سطوح پایین مشاغل 

کنند که در نهایت منجر به ضربه به سقوط می

شود. نتیجه فرضیه دوم نشان سالمت جسمی می

داد؛ کیفیت اشتغال زنان بر سالمت روانی تاثیر 

های ه همسو با نتایج پژوهشمثبت دارد. این یافت

(، پوررضا و 1396محمدی و باوندپوری احمدی )

(، راجو 1395(، ترکمن و فتحی )1396همکاران )

(، نازاره  و 2020(، بروک  )2020و کومار  )

( و بوال 2018(، جابن  و همکاران )2019همکاران )

کیفیت نامناسب اشتغال  است. (2016و نیگادا  )

انی زنان را به طور جدی تهدید تواند سالمت رومی

نماید. ارتقای سالمت روانی در محیط کار چیزی 

فراتر از الزامات قانونی برای سالمتی و ایمنی محل 

آید. این مقوله همچنین در برگیرنده شمار میکار به

مشارکت فعال کارفرمایان در کمک به زنان شاغل 

شان است. برای بهبود وضعیت کلی رفاه و سالمتی

در این فرآیند مشارکت دادن خود زنان و در نظر 

گرفتن نیازها و نظرات آنان برای سازماندهی بهینه 

آید. از کار و محیط شغلی از ضروریات به شمار می

بُعدی دیگر باید گفت کاهش کیفیت اشتغال زنان 

موجب اضطراب، افسردگی و کسالت و خستگی 

ارکنان ناشی از کار شده و بر میزان توجه و دقت ک

گذارد. نتیجه فرضیه سوم نشان زن اثر منفی می

داد؛ کیفیت اشتغال زنان بر رضایت از زندگی تاثیر 

های مثبت دارد. این یافته همسو با نتایج پژوهش

(، جابن  و همکاران 1396مینی منفر و همکاران )ا

( و ناهمسو با یافته 2016( و بوال و نیگادا  )2018)

است. وجود  (1397عذاقی )وهش تورده رنجبر و پژ

کیفیت خوب اشتغال موجب سطح رضایتمنید 

شود این احساس رضایتمندی برای زنان شاغل می

موجب ارتقای روحیه مشارکت در خانواده و تأمین 

شود اما نیازهای خود زنان و اعضای خانواده می

مساله این است که برای ارتقای رضایت و احساس 

حیط کار کمترنی فشار رضایتمنید باید زنان در م

روانی را تجربه کنند و اساساً تحت تأثیر استرس و 

اضطراب قرار نگیرند اگرچه احساس رضایت از 

عینی است اما در محیط -ای ذهنیزندگی مقوله

کار این مفهوم بسیار متأثر از شرایط عینی است. 

مسلماً هم عوامل فیزیکی و هم عوامل انسانی بر 
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بع آن احساس رضایت از کیفیت اشتغال و به ت

زندگی اثر مثبت یا منفی دارند. تبعیض، نقض 

ط و حقوق دیگران، برچسب زنی، نوع کار، افرا

چگونگی تفریط در کار، خطرات جسمانی، 

خانواده و  سازگاری فرد با محیط کار و رویارویی

ترین منابع استرس و کاهش رضایت از کار از مهم

کیفیت شغلی و شوند. با ارتقای کار محسوب می

امنیت شغلی، میزان رضایتمندی از زندگی و محل 

یابد با افزایش سطح رضایتمندی از کار افزایش می

زندگی، میزان احساس تعلق به کار و خانواده نیز 

یابد. نتیجه فرضیه چهارم نشان داد؛ افزایش می

کیفیت اشتغال زنان بر کیفیت روابط اجتماعی 

-ته همسو با نتایج پژوهشتاثیر مثبت دارد. این یاف

(، آلن و همکاران 1395های ترکمن و فتحی )

( 2020(، بروک  )2020(، راجو و کومار  )2020)

( است. محیط کار و 2019و نازاره  و همکاران )

خانواده مبنای اغلب روابط اجتماعی تاثیرگذار بر 

افراد است به ویژه اگر روابط اجتماعی در محیط 

خش و مفید باشد زنان روحیه و کار و خانواده اثرب

انگیزه بیشتری برای مشارکت در محیط کار و 

خانواده خواهند داشت. در محط کار این بهبود 

تواند انگیزه زنان را کیفیت اشتغال است که می

برای برقراری روابط اجتماعی اثربخش بیشتر نماید. 

شود ارتباطات محیط کار باکیفیت باعث می

تر عمل نمایند. ر و اثربخشتاجتماعی باکیفیت

رابطه اجتماعی باکیفیت متأثر از کیفیت اشتغال 

سطح باال دسترس بودن و کیفیت روابط با افرادی 

که منابع حمایتی را در مواقع مورد نیاز فراهم 

دهد نظیر؛ دوستان، آشنایان کنند را افزایش میمی

و خانواده، همچنین خدمات عینی و اطالعاتی را 

شود یک زنان شاغل کنند که موجب میفراهم می

احساس مراقبت، دوست داشته شدن، عزت نفس و 

ارزشمند بودن کند و خود را جزیی از شبکه 

ارتباطی بداند. رابطه اجتماعی باکیفیت رابطه 

اجتماعی باکیفیت متأثر از بهبود کیفیت اشتغال 

موجب ارتقای احساس تعلق، پذیرفته شدن و مورد 

گیرد ار گرفتن زنان شاغل قرار میعشق و محبت قر

در واقع رابطه اجتماعی باکیفیت برای هر زنان 

آورد که احساس شاغل یک ارتباط امن به وجود می

های اصلی این ارتباط محبت و نزدیکی از ویژگی

است و همچنین یک کمک دوجانبه است که 

موجب خلق تصور مثبت از خود، پذیرش خویشتن، 

گردد و تمام اینها دی میاحساس عشق و ارزشمن

 دهند.فرصت خود شکوفایی و رشد می

ین مقاله مستخرج از رساله دکترای فهیمه نظری ا-

بررسی تأثیر کیفیت اشتغال زنان بر  "با عنوان 

تحول خانواده )مطالعه موردی زنان شاغل شهر 

اهلل است که به راهنمائی دکتر حبیب "تهران(

ر دانشگاه آزاد کریمیان و دکتر منصور شریفی د

اسالمی واحد گرمسار مراحل نهائی دفاع خود را 

 کند.طی می

ای است بدین صورت که ابتدا ای چند مرحلهخوشه

تهران به چهار پهنه شمال، جنوب، شرق و غرب 

تقسیم شد و  از هر پهنه یک منطقه  و از هر منطقه 

 2محله و از هر محله  2ناحیه و از هر ناحیه  2

رت تصادفی انتخاب شد.  سپس در بلوک به صو

 بین به صورت اتفاقی مشخص شدند.بلوک ها مخاط
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 . تقدیر و تشكر7

از تمامی کسانی که در نگارش مقاله حاضر تالش 

 کنم.تشکر می ،اندکرده
 

 . سهم نویسندگان 8

نویسندگان مقاله حاضر به صورت مشترک و بر 

مبنای همکاری جمعی نسبت به نگارش مطالب 

 م نمودند. اقدا
 

 . تضاد منافع9

 در مقاله حاضر تضاد منافعی وجود ندارد. 
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 1مدل شماره 

 

 ها و ضریب آلفای کرونباخمتغیرها، تعداد گویه :1شماره جدول 

 نتیجه ضریب آلفا تعداد گویه مؤلفه متغیر

پایا-مطلوب 0.815 10 - کیفیت اشتغال زنان  

پایا-قابل قبول 0.777 5 سالمت جسمی کیفیت زندگی  

پایا-قابل قبول 0.826 8 سالمت روانی  

پایا-قابل قبول 0.731 5 کیفیت روابط اجتماعی  

پایا-مطلوب 0.755 6 احساس رضایت از زندگی  
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 شناختی پاسخگویانهای جمعیتتوصیف ویژگی :2شماره جدول 

  

 اسمیرنوف-آزمون کولموگوروف :3شماره جدول 

 

 

 

 

 

  

 درصد فراوانی طبقه های پاسخ دهندگانویژگی

 32 515 سال 30زیر  سن

 36 573 سال 40-31

 27 425 سال 50-41

 5 87 سال 50باالی 

 پائین تر از دیپلم 228 پائین تر از دیپلم تحصیالت

 دیپلم 312 دیپلم

 کاردانی 215 کاردانی

 کارشناسی 355 کارشناسی

 کارشناسی ارشد 389 کارشناسی ارشد

 دکترا و باالتر 101 دکترا و باالتر

 کارمند 704 کارمند شغل

 آزاد 695 آزاد

 خوداشتغال 201 خوداشتغال

 ساعت و کمتر 10 75 ساعت و کمتر 10 ساعات کار در هفته

 ساعت 20تا  11 201 ساعت 20تا  11

 ساعت 30تا  21 324 ساعت 30تا  21

 ساعت 40تا  31 685 ساعت 40تا  31

 ساعت 40بیشتر از  315 ساعت 40بیشتر از 

 داریسطح معنی Zمقدار  متغیر

 0.874 0.956 کیفیت اشتغال زنان

 0.632 1.235 سالمت جسمی

 0.254 0.859 سالمت روانی

 0.632 0.254 اجتماعیکیفیت روابط 

 0.652 0.322 احساس رضایت از زندگی
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 هانتایج آزمون فرضیه :4شماره جدول 

 

R فرضیه مقدار  

ضریب 

 همبستگی

R2 ضریب 

 تعیین

F آزمون تحلیل  

 واریانس

β ضریب  

 رگرسیون

داری سطح معنی
Sig 

کیفیت اشتغال زنان بر  -1

 سالمت جسمی تاثیر دارد.

0.782 0.611 2510.192 0.782 0.000 

کیفیت اشتغال زنان بر  -2

  سالمت روانی تاثیر دارد.

0.941 0.886 122.025 0.941 0.000 

کیفیت اشتغال زنان بر  -3

 تاثیر دارد. رضایت از زندگی

0.857 0.724 440.226 0.857 0.000 

کیفیت اشتغال زنان بر  -4

کیفیت روابط اجتماعی تاثیر 

 دارد.

0.831 0.691 351.658 0.831  
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Background and Aim: The increasing tendency of women towor  outside 

the home has affected the quality of social relations and their lives, and 

the quality of employment plays an important role in the quality of life of 

working women. The aim of this study was to investigate the effect of 

women's employment quality on quality of life. 

Materials and Methods: The research method was survey and the data 

collection tool was a questionnaire. The statistical population of this study 

was all working women living in Tehran, which was divided into 4 zones 

by multi-stage cluster sampling method in Tehran and one region was 

selected from each zone and based on Cochran's formula at an error level 

of 5%. 384 people were obtained from each region as a sample. To cover 

possible errors, 400 questionnaires from each region and a total of 1600 

questionnaires were distributed and collected by available 

samplingmethod. Data were analyzed by regression using SPSS software 

Ethical considerations: In this paper, the originality of the texts, honesty, 

and trustworthiness are observed. 

Results: The Findings showed; the quality of women's employment has a 

significant and positive effect on physical health. The quality of women's 

employment has a significant and positive effect on mental health. 

Conclusion: The quality of women's employment has a significant and 

positive effect on life satisfaction. The quality of women's employment 

has a significant and positive effect on the quality of social relations. 
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