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   چکیده

 در آن تـأثیرات  و شـناختی  روان تربیتـی،  آثار زنان، اشتغال شرایط بررسی حاضر پژوهش هدف
 روش بـا  و اسـت  کیفـی  تحقیقـات  از پژوهش این. است پروريفرزند در ویژه به و خانواده نظام

 شـناختی  روان و تربیتی آثار تبیین به زنان، اشتغال درباره اسالم نگاه تبیین ضمن تحلیلی ـ توصیفی
 تـالش  پـژوهش  ایـن  در همچنـین . اسـت  پرداخته پروريفرزند در ویژه به و خانواده نظام در آن

. گـردد  توجـه  اخروي، و دنیوي زندگی در فرزند، شناختی روان و معنوي تربیتی، آثار به گردیده
 بـه  نسبت نیز تشویقی البته و ندارد زنان اشتغال با مخالفتی اسالم، که داد نشان پژوهش این نتایج

 همچنـین  پـژوهش  ایـن  نتایج. است داشته بیان را شرایطی و ضوابط زنان، اشتغال در و نداشته آن
 نباشـد،  آنـان  شـناختی  روان و جسمی هاي توانمندي با متناسب اگر زنان اشتغال که دهد می نشان

 ایجاد پروريفرزند نقش در ویژه به و خانواده در زیادي شناختی روان و معنوي تربیتی، هاي آسیب
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 درآمد

 بار همدیگر همپای دیرباز از مردان و زنان و بوده انسان قرین اشتغال و کار بشر، زندگی آغاز از 

 اشـتغال). ۸۵، ص۲۰۰۴وایدانوف، ( اند بوده فعالیت مشغول و کشیده دوش به را زندگی مسئولیت

 ادامه برای و دارد بنیادی نقشی معنوی، و مادی ترقی های راه پیمودن برای که است لیئمسا از کار و

 .است ناپذیر اجتناب ضرورتی جامعه بقای و زندگی

 ردیـف در خـانواده، و جامعـه اداره راستای در اقتصادی فعالیت و کار دینی، های آموزه منظر از

 گرامـی پیـامبر. اسـت شـده گرفته نظر در سترگ پاداشی آن برای و شمرده خدا راه در مبارزه و جهاد

کادُّ : فرماید می (ص)اسالم
ْ
ل
َ
الُمجاِهِد  ِعیاِله علی ا

َ
 ،۱ ج ،۱۳۸۳شیرازی،  صدرالدین( الله َسبیل فی ک

  َمْن  و) ۴۳۳ص
َ

ل
َ
ک

َ
دِّ  ِمْن  أ

َ
قِ  ْوَم ی ُکوُن ی ِدهِ ی ک

ْ
ْنبِ  ِعَدادِ  ِفی اَمِة یال

َ ْ
 ی َو  اِء یـاأل

ُ
ُخـذ

ْ
ـَواَب  أ

َ
ْنبِ  ث

َ ْ
نـوری، ( اءیـاأل

 بـر را خـود زنـدگی مخـارج کـه را افـرادی همچنین اسالم گرامی پیامبر). ۲۴ص ،۱۳ج ق،۱۴۰۸

 در تـالش و کـار و) ۳۲ص ،۱۰ج ق،۱۴۰۳مجلسـی، ( خوانـده ملعـون کننـد، می تحمیل دیگران

 سـبعون العبـادة: فرمایند می و شمارند می عبادت جزء بهترین را حالل رزق آوردن دست به راستای

 
ً
 ).۲۴ص ،۱۷ج همان،( الحالل طلب ها افضل جزءا

 بـه خـانواده، رفاه و آسایش در آن نقش و کار اقتصادی آثار به اشاره ضمن نیز) ع(علی حضرت

ْدَوةُ  َما: اند فرموده و کرده توجه نیز آن اخروی اجر و معنوی آثار
ُ

ْم  غ
ُ
َحِدک

َ
ـِه  ِل یَسبِ  ِفی أ

َّ
َم  الل

َ
ْعظ

َ
 ِمـْن  ِبـأ

ْدَوِتِه 
ُ

ُب ی غ
ُ
ِدهِ  ْطل

ْ
 در هنگامی  صبح تالش هیچ ،)۱۳ص ،۱۳ج ،۱۴۰۸نوری، ( ْصِلُحُهمی َما اِلِه یِع  َو  ِلُول

 .رسد نمی خانواده و فرزند آسایش و رفاه جهت در کار فضیلت به خدا راه

 فراوانـی شـناختی روان و تربیتـی آثار ،...و اجتماعی رفاه معنوی، پاداش بر افزون اشتغال و کار

 عـاملی، حـر(اند  دانسـته  سربلندی و عزت بزرگی ۀمای را کوشش و کار همواره دینی پیشوایان. دارد

 اسـت، (ع)علی سازندگی، و زهد ۀعرص ابرمرد به منسوب که اشعاری در). ۱۳ص ،۱۷ج ق،۱۴۰۹

ه از کشی سنگ من برای: خوانیم می چنین
ّ
 است؛ دیگران منت کشیدن دوش به از تر آسان کوه های قل

 پـیش دسـت انسـان کـه است آن ننگ گویم می من ولی است، ننگ وکار کسب در گویند می من به

 مفیـد، را خـود کـه فـردی). ۶۳۶ص ،۱۳۷۹یـزدی،  میبدی( باشد آنان نیازمند و کند دراز دیگران

 چنـین زیرا بود؛ خواهد برخوردار بیشتری نفس  به اعتماد و نفس  عزت از بداند، ارزشمند و کارآمد

 نیز بیشتری روانی سالمت از درنتیجه و داشت خواهد ارزشمندی و کفایت و توانایی احساس فردی

 وضـعیت اجتماعی، جایگاه چون عواملی همچنین). ۱۹ص ،۱۳۸۳شجاعی، ( بود خواهد مند بهره

). ۲۰ص همـان،( دارنـد زیـادی تـأثیر نفـس،  به اعتماد و مثبت ۀپندارخود ایجاد در... و اقتصادی

 خـود بـرای انسـان که ارزشی یا خود از رضایت ۀدرج: گوید می غربی شناسان روان از یکی لی مای

 اگـر کـه ای گونـه بـه است؛ برخوردار سزاییبه اهمیت از وی درونی پویایی و رفتار برای است قائل
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 ضروری بسیار فرد روانی تعادل و سالمت دارینگه برای کند، رشد انسان در متعادل و سالم نحو به

 ای جامعـه هسـتند، فعالیت و تالش اهل آن اعضای که ای جامعه). ۸۶ص ،۱۳۷۳ لی، مای( است

 بیکـار و تنبـل انگیـزه، بی آن افراد که ای جامعه مقابل،در و است قدرتمند و ثروتمند فّعال، سرزنده،

 حاصـل تـالش و کـار ۀسای در که کرامتی و بزرگی. است تحرک بی و نیازمند فقیر، ای جامعه باشند،

 پسـت کارهـای ارتکـاب و گنـاه به تمایل از مانع فرهنگی، و اجتماعی مثبت آثار بر عالوه شود، می

 نفـس  عـزت و کرامت به که کسی اینکه چه شود؛ می افراد شخصیت تنزل از جلوگیری باعث و بوده

 ارزش بـی و پسـت کارهـای انجـام بـا را جایگاه و اعتبار این شود نمی حاضر گاه هیچ است، رسیده

 بـا هرگـز دارند، نفس کرامت که آنان: «اند فرموده فوق ادعای تأیید در (ع)علی حضرت. کند ضایع

 بهترین را کار ولتر). ۳۳۹ص ،۱۱ج ق،۱۴۰۸ نوری،( »کنند نمی موهون و پست را آن گناه ارتکاب

 اخالقـی، و فکـری مفاسـد ۀکلیـ منشأ که است باور این بر پاسکال .داند می درونی دردهای درمان

 در بیکـار افـراد کـه دهـد می نشـان تجربـی مطالعات). ۱۹۹ص ،۱۳۷۴فر،  میالنی( است بیکاری

، ١گرالـد( برخوردارنـد کمتری روانی سالمت و آرامش خود، حرمت استقالل، از دیگران، با مقایسه

 ).۱۹۵ص م، ۲۰۰۱

 اخالقی انحرافات طرف به را هاآن و شده افراد درون در فراوان انرژی شدن انباشته باعث بیکاری

 خـودش بـه را تو نکنی، مشغول کاری به را نفس اگر: خوانیم می حکیمانه سخنی در. دهد می سوق

 ق،۱۴۱۰ورام، ( کنـد می مشـغولت گناه به نکنی مشغولش اطاعت و بندگی به اگر و کند می مشغول

 اسـت، رنج و کوشش سختی، موجب کاری به شدن سرگرم اگر: فرماید می (ع)علی). ۳۴ص ،۲ج

 حضـرت). ۴۲۱ص ،۷۴ج ق،۱۴۰۳ مجلسـی،( است تباهی و فساد موجب همیشگی فراغِت  پس

 کـه را انسـانی فرزندم،: فرمایند می مجتبی حسن امام بزرگوارشان فرزند به خطاب (ع)امیرالمؤمنین

 بسـیار هـایش لغزش نـدارد، هـیچ که کسی زیرا مکن؛ مالمت است، خویش رزق و روزی دنبال به

 جـامعی تحلیـل روایـت، همین ۀادام در حضرت). ۶۹ص ،۶۹ج ق،۱۴۰۳ مجلسی،( بود خواهد

 کـه اسـت اجتماعی جایگاه تنزل و اجتماعی اعتبار کاهش با فقر ارتباط کننده تبیین که اند کرده ارائه

 حقیر فقیر، شخص! پسرم: فرمایند می حضرت. دارند نقش بزهکاری و جرم بسترسازی در کدام هر

 هم راست فقیر اگر. است غفلت مورد جایگاهش و کند نمی توجه حرفش به کسی و شود می شمرده

! پسـرم. کننـد می خطـاب جاهـل را او باشـد، داشته زهد اگر. است گودروغ کنند می تصور بگوید،

 عقـل، در نقصـان یقـین، در ضـعف: شـود می گرفتار خصلت چهار به باشد، مبتال فقر به که کسی

ــم ــی ک ــایی کم و دین ــورت در حی ــی،( ص ــاری). ۶۹ص ،۶۹ج ق،۱۴۰۳ مجلس ــکالت و بیک  مش

 بزهکاری و ناسازگاری سبب ناامنی، احساس و کند می ایجاد ها خانواده در ناامنی فضای اقتصادی،

                                                           

1  .  Gerald, C. 
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 ،۲ج ،۱۳۷۰ نیـا، یکـ( اسـت منش در اختالل بروز و تعادل عدم از ناشی ها آسیب این همه است.

 کـار. اسـت انسان ۀکنند تربیت عوامل از کار) ۴۱۰ص ،۱۳۶۷( مطهری شهید اعتقاد به). ۱۸۷ص

 سـرخوردگی و فسـاد افسـردگی، باعـث بیکـاری و اسـت انسـانی جامعـه نشـاط و شـادابی باعث

 اسـت روانی آرامش و نفس  به اعتماد نوعی باعث کار است داده نشان ها بررسی. گردد می اجتماعی

 از یکی: «کند می خاطرنشان شناسان، روان از یکی روزنبرگ موریس). ۱۹۸ص ،۱۳۷۴فر،  میالنی(

 بـا حـدی چه تا که است این افراد، شخصیت و نفس  به اعتماد رشد در کننده تعیین عوامل ترین مهم

گرد، بیابـان( »هسـتند برخـوردار محبوبیـت از مقـدار چه و دارند ارتباط اجتماعی محیط و دیگران

 برخوردار بیشتری محبوبیت و مقبولیت از هستند، حرفه و شغل دارای که افرادی). ۱۲۱ص ،۱۳۷۸

 در پیشـرفت و کامیابی طالیی کلید که است باور این بر بزرگمهر. دارند باالیی نفس  به اعتماد بوده،

 ).۲۲ص ،۱۳۷۵سبحانی، (است  کوشش و کار

 اشتغال مفهوم

 توجـه همچنـین اسـت، بـودن سرگرم کاری به و پرداختن کاری به معنای به لغت در »اشتغال«
 اشـتغال و کار اصطالح در). ۱۳۳۷؛ عمید، ۱۳۷۲دهخدا، ( گویند را داشتن کاری یا کسی به قلبی
 و کـاال تولیـد هدفش و بوده مفید که دستی فکری، کارهای و اعمال از متشکل فعالیتی داشتن یعنی

 گیـدنز،( شـود می پرداخـت پـاداش و حقـوق مـزد، معمـول، طور به آن مقابل در و است خدمات
 ارزش دارای فعالیت آن ولی نباشد، کار در پاداشی مواردی در است ممکن البته). ۵۲۸ص ،۱۳۷۸
 .داری خانه مانند است، مادی

 اشتغال و جنسیت

 و کشـیده دوش بـه را زنـدگی مسـئولیت بـار همدیگر همپای مردان و زنان بشر، زندگی آغاز از
 اقتصـادی، وضـعیت بهبـود همچـون فوایـدی بر عالوه زنان، برای اشتغال. اند بوده فعالیت مشغول

و  پـذیری، جامعه و اجتمـاعی هـای مهارت کسـب اجتماعی، های عرصه در زنان های قابلیت اثبات
 ،۱۳۷۵ ،یاسـتفان( شـود می بـودن، مفیـد و ارزشـمندی باال، نفس  به اعتماد باعث مالی، استقالل

و  یسـطح افسـردگ یبـه بررسـ یا در مطالعـه ،)۱۳۹ص ،۲۰۰۰( و همکـاران ١هادسون .)۱۹ص
 یمعنـاداردند کـه رابطـه یجه رسین نتیمادران جوان پرداختند و به ا یت اجتماعینفس با حما عزت

 یا ز در مطالعهی) ن۶۲۷ص ،۲۰۰۲( ٢منیش زنان وجود دارد. یت اجتماعیان عزت نفس و حمایم
د که رابطه مثبـت و یجه رسین نتیپنداره آنان پرداخت و به ازنان و خود یط شغلیرابطه شرا یبه بررس

                                                           

1  . Hudson 

2. Schieman 
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ار د با زنـان خانـهسه یزنان شاغل در مقا و عزت نفس زنان وجود دارد. ین استقالل شغلیب یمعنادار
بـر  یا ) در مطالعـه۵۱۱ص ،۲۰۰۸( ١نیاز عزت نفس باالتر برخوردار بودند.گوك و نادسـون مـارت

ش نفوذ آنان در خانواده یدند که اشتغال زنان موجب افزایجه رسین نتیبه ا یسنگاپور یها زوج یرو
دا یش پیرون از خانه افزایب ی،حضور زنان در کارهایآور رشد فن شدن جوامع و یگردد. با صنعت یم

مشکالت  یکرد ول یکمك م ش عزت نفس،یزنان و افزا ین حضور گرچه به استقالل اقتصادیکرد.ا
را بـه دنبـال داشـت.چنانچه اشـتغال زن بـا   ٣کار ـ  و خانواده ٢خانوادهـ  از جمله تعارض کار یادیز

 ییت زناشـویاز جمله رضا یابعاد زندگدر همه  نداشته باشد، یو هماهنگ یزنانه سازگار یها نقش
ر خواهد داشت. لذا در نگاه دینی اشـتغال زنـان یثأت زن، یو جسم یروح یت فرزند و سالمتیو ترب

 با ضوابطی پذیرفته شده است.

 زنان اشتغال به اسالم نگرش

 یـابیم درمی معتبر تاریخی منابع و معصومین از رسیده روایات کریم، قرآن در دقت و مطالعه با
. نـدارد اسـالمی هـای آموزه در ممنـوعیتی هیچ خود خودی به درآمدزا کار معنای به زنان اشتغال که

 سهمی و ای بهره اند، کرده کسب آنچه از زنان و مردان برای: فرماید می کریم قرآن در متعال خداوند
ی و

ّ
 بگیرنـد، مـزدی و کننـد تحصـیل چیـزی اگـر مردان که گونه همان یعنی ؛)۳۲نساء،( است حق

. بـود خواهنـد آن مالک آورند، دست به مزدی و کنند کسب اموالی اگر نیز زنان شوند، می آن مالک
 را آنـان بـرای کـار ۀاجـاز و اشـتغال جـواز زنان، برای مالکیت حق پذیرش بر افزون شریفه، آیه این

 شـده گرفته مفروض درآمد تحصیل بودن حالل کریمه، ۀآی این در زیرا کند؛ می اثبات مردان همانند
 خـدا پیامبر دختران از کریم قرآن در همچنین. است شده اظهارنظر مرد، و زن مالکیت حق ۀدربار و

 نیـز مـذمتی و) ۲۳قصـص،( اند داشـته اشـتغال چوپانی شغل به که است یاد شده شعیب حضرت
 های شـغل در معصـوم امامـان و پیـامبر زمـان در چنـدی زنـان نیـز روایـات برحسب. است نشده

 تـا، بـی الطبرانـی،( دسـتی  صـنایع ،)۹ص ،۱۶ج ق،۱۴۰۳ مجلسـی،( تجارت همچون گوناگونی
 آرایشگری ،)۲۳۶ص ،۱۷ج ق،۱۴۰۹ عاملی، حر( بافندگی و ریسندگی ،)۲۶۴ و ۲۶۵ص ،۲۴ج
 فعالیـت) ۲۴۶ و ۲۴۷ص ،۲۲ج ق،۱۴۰۳ عـاملی، حـر( خـانگی و خـدمات ،)۱۳۱ص همان،(

 در اینکـه خالصـه. بپردازنـد فعالیـت به کارها قبیل این در بود شده داده اجازه زنان به و اند کرده می
 البتـه و نشـده مشـاهده آسیب بدون و سالم های محیط در زنان اشتغال برای منعی دینی، های آموزه

 هـای آموزه در. شـود نمی مشـاهده دینـی متون در زنان اشتغال به نسبت نیز خاصی تشویق و توصیه

                                                           

1  . Quek and Knudson-Martin 

2  . Work-family Conflict 

3. Family- Work  Conflict 
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  ق،۱۴۰۹ عـاملی، حر( باشد خانواده و خانه به ملتزم امکان حد تا زن که شده تدبیر ای گونه به دینی
 بسـترهای ایجـاد با دینی های آموزه در. باشد داشته اشتغال منزل داخلی امور در و) ۱۷۲ص ،۲۰ج

  ق،۱۴۰۸ نـوری،( باشـد مشـغول خـانواده امور در زن تا شده تالش متعدد، های تشویق و مناسب
 سـو، یک از اسـالم، در لـذا. نپردازد بیرونی اشتغال به ننموده، پیشامد ضرورتی تا و) ۲۵ص ،۱۳ج

 است؛ نموده معاف خانواده برابر در اقتصادی مسئولیت از را زنان و کرده واجب شوهر بر را زن ۀنفق
کید و جامعه سطح در جنسی اختالط کاهش به اسالم اهتمام دیگر، سوی از  و مـادری نقـش بـر تأ

 کـار تقسـیم بـرای را مناسـب فرهنگـی ۀزمین) ۲۱۷ص ،۱۰۰ج  ق،۱۴۰۳ مجلسی،( زنان همسری
  زنان که صورت این به است، کرده فراهم جنسیتی

ً
 داری خانـه بـه مربوط های فعالیت سوی به عمدتا

 .اند گرفته عهده به را خانه از بیرون مشاغل مردان و شده داده سوق

 جنسیت به نگاه با اشتغال محدودیت

 ؛۵ج ،۱۳۸۵یـزدی،  مصـباح( عقلـی عـاطفی، شـناختی، روان جسـمانی، لحـاظ به مرد و زن
 بـا ...و) ۱۳۹۰پنـاهی، ( اجتمـاعی خانوادگی، جایگاه ،)۲ج ،۱۳۹۴ طباطبایی، ؛۱۳۶۷مطهری، 
 و کنـد می ایجـاد هایی محـدودیت زنـدگی های عرصه تمام در ها تفاوت این. دارند تفاوت همدیگر

 ها محـدودیت ایـن. اسـت آن پویـایی و خـانواده اسـتحکام راسـتای در نیـز ها محدودیت این البته

 :از اند عبارت

 مشاغل برخی با زنان های ویژگی سازگاری عدم) یک

 کمیـت جهت از بایستی آنان های شغل زن، های ظرافت و روانی زیستی، های ویژگی به توجه با
 آنـان هـای توانایی و ها ظرفیت با و نکند تغییر دستخوش را آنان طبیعت که باشد ای گونه به کیفیت و

 .باشد سازگار نیز
 و جسـمی های ظرفیت به توجه و اجتماعی مسائل در زنان حضور راستای در مفسرین از برخی

 آملـی جـوادی. انـد کرده اسـتدالل نسـاء سوره از ۱۹ ۀآی به مشاغل، واگذاری در آنان شناختی روان
 اختصاصی اما است، خانوادگی امور ٴدرزمینه آیه این گرچه که است باور این بر) ۲۶۸ص ،۱۳۸۹(

 مثـل جامعـه امور از را زنان نباید لذا. دارد وجود نیز اجتماعی مسائل در آن مالک زیرا ندارد؛ آن به
 محـروم دارد، خیـر نیـز جامعـه برای و دارد آنان توانمندی با تناسب که تدریس فرهنگ، و پزشکی،

 و عقـل کـه کـرد رفتـار ای گونه به باید زنان با: فرماید می کریم قرآن به استناد با همچنین ایشان. کرد
. کـرد محـروم جامعـه امور از بدرفتاری با نباید را عظیم قشر این و شناسد می رسمیت به را آن شرع

 داشـته نیکـو معاشـرت جامعه زنان با اند نتوانسته که کسانی: فرماید می دیگر جای در آملی جوادی
ر را خود زن آزادی، نام به بگیرند، مدد آنان قلب رقت و احساسات عواطف، از و باشند

ّ
 غرایـز مسخ
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ر را جامعه و آزاد را زن اسالم اما اند؛ کرده کشی بهره او از و اند نموده
ّ

 بـا و اسـت کرده عواطف مسخ
 است کرده بنا رحمت، و رأفت با همراه و عاطفی ای جامعه زنان، به مناسب های مسئولیت واگذاری

 مسـائل بـه منحصـر را نساء سوره ۱۹ ۀآی نیز) ۲۵۵ص ،۴ج ،۱۳۹۴( طباطبایی). ۲۸۷ص همان،(
 و هـا ویژگی بـا متناسـب بایسـتی زنان برای کار میزان و نوع که است باور این بر و داند نمی خانواده

 .باشد آنان طبیعت و توان
 اجتمـاعی، مـددکاری چـون سـنتی مشـاغل بـه زنـان درصـد ۸۰ کـه دهد می نشان ها بررسی

 از نقـل م، بـه۱۹۸۶ رسـکینی،( دارند اشتغال آن نظایر و گری منشی پرستاری، بهداشت، ،یبافندگ
 هـم هنـوز آموزگـاری و پرسـتاری ن باور است کـهیبر ا)م۱۹۹۸( لی). ۲۴۷ص ،۱۳۸۲خسروی، 

 پرسـونز). ۲۴۸ص ،۱۳۸۲بـه نقـل از خسـروی، ( آید می شمار به ها خانم برای شغل ترین مناسب
 شـرایط هـم اسـت ممکـن نشود، رعایت آنان جسمی و روحی بافت زنان اشتغال در اگر: گوید می

 وضـعیت نابسـامانی باعـث شـوهران، با رقابت سبب به هم و شود تضعیف خانواده در زن عاطفی
 ).۴۶۶ص ،۱۳۷۷رنیرز،( شود خانواده

 خانوادگی های نقش با اشتغال ناهماهنگی) دو

 مـادری، هـای نقش انجـام بـا آن تعـارض کـار، بـازار در زنـان اشتغال موانع ترین مهم از یکی

 وظـایف آن، برحسـب کـه جنسـیتی کار تقسیم فراگیر الگوی به توجه با. است مراقبتی و داری خانه
 مشـکل با مردان شود، می واگذار مردان به آوری نان ۀوظیف و زنان به داری خانه و داری بچه به مربوط

 در. آیـد می پـیش زنـان بـرای تنها مشکل این و نیستند رو روبه ها نقش تعارض خصوصدر مشابهی
کید مادری، نقش ویژه به و زنانه، های مراقبت ضرورت بر اسالمی نگرش کیـد، این. است شده تأ  تأ

 مـرد و زن وظایِف  تفکیک مثبِت  کارکرد محور بر که است مبتنی شناختی غایت تبیینی بر سو، یک از
 سـوی از و دانـد؛ می الزامـی امـری نه و اولویتدارای  را موضوع این اسالم درنتیجه، و زند می دور

کید این دیگر،  مفـروض مـرد و زن بـین را هـاآن اسـالم کـه اسـت طبیعـی های تفاوت از برخاسته تأ
 و زن بلکـه اسـت، زنـان اختصاصی ۀوظیف کودکان از مراقبت که نیست معنا بدان این البته. گیرد می

 اسـالمی، نگـرش در رو ایـن از. کنند حمایت و مراقبت خود کودکان از که دارند وظیفه دو،هر مرد،
 شناسـان، جامعه ایـن نظـر از. کند طلب اجرت خود شوهر از ها، مراقبت برخی قبالدر تواند می زن

 خرسندی متضمن است، کودکان از زنان مراقبت آن روشن ۀنمون که خانواده در جنسیتی کار  تقسیم
 ).۷۴ص،۱۳۸۰گرت،( است جامعهو جنسدوهر نفع به بوده، باثباتو کارا ای خانواده وجود و افراد

 در داننـد. می زنـان بیولـوژیکی و طبیعـی سرنوشـت را بودن مادر بیولوژیکی، تعینی دیدگاه در
 ریشـه انسـانی بیولـوژی و طبیعـت در و اسـت مادری ۀغریز کارکرد مادری رفتار رویکردی، چنین
 در). ۸۴، ص۱۳۸۴فسـایی،  صـادقی( ندارنـد قبـول را ایـده ایـن ها فمینیسـت برخی گرچه دارد؛
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 اسـت شده لحاظ عظیمی اجر آن برای و شده توجه عبادی نگاهی با مادری نقش به دینی های آموزه
 ).۴۵۱ص ،۲۱ج ق،۱۴۰۹ عاملی، حر(

 مجـذوب باشـند، امکانـات مجـذوب کهآن از بیش همواره زنان اکثر نیز، شناسی روان دیدگاه از
 یـک یعنی زناشویی، آرمان زنان، برای. هستند درازمدت و مستحکم روابط عاشق هاآن. هستند افراد
 یکـدیگر بـا روزگـار بـد و خـوب در وابسـته، یکـدیگر به روحی و جسمی نظر از که زن یک و مرد

 شـامل انداز چشـم ایـن. باشـند داشته قرار باهم مداوم تعامل در و یکدیگر آسایش موجب شریک،
 یـک در .اسـت بـودن خـانواده همـراهِ  و فرزنـد داشـتن با همراه تعهد سر از و عاشقانه جنسی ۀرابط

 شـد معلـوم گرفـت، انجـام پیـو پژوهشـی مرکز توسط که ۱۹۹۷ سال در زنان روی بر ملی ۀمطالع

 خوشبختی منبع را آنان از مراقبت حفظ و را خود کودکان اوقات، بیشتر یا تمام در مادران، درصد۹۳
 در آنـان اهمیـت لحـاظ بـه خود فرزندان به مادران درصد ۸۶ ای، رتبه ۱۰ مقیاس یک در. دانند می

 ۱۰ ۀرتبـ خود شغل به شاغل زنان درصد ۳۰ تنها که درحالی دهند، می ۱۰ ۀرتب خود، فردی سعادت
 مــادران بــا فــردی ارتباطــات نیــز بچــه بــدون و نکــرده ازدواج زنــان دارد احتمــال حتــی. دهنــد می

 یـا) درصـد ۱۱( شـغل از تـر مهم خـود خوشـبختی برای را) درصد ۲۴( دوستان با یا) درصد  ۳۱(
 ). ۲۱۳ص ،۱۳۹۲استیون، ( بدانند) درصد ۱۰( ها سرگرمی

 فرزنـدان و کـار از وقـت، تمام شاغل زنان از بیش وقت، پاره شاغل زنان که کرده ثابت تحقیقات
  زنـانی چنـین کـه علـت ایـن به شاید کنند؛ می رضایت احساس خود

ً
 دوم آور نـان را خـود معمـوال

 کـار ازای در پردرآمـد مشاغل از پوشی چشم به قادر خود شوهران از بیش ترتیب،  این  به و دانند می
 نشـان هـا پژوهش). ۱۷۴ص م،۲۰۰۲بـرون، ( برند می لذت آن از که هستند ای دوستانه محیط در

 کیفیـت دارنـد، پرمسـئولیت مشـاغل یـا کننـد می کار طوالنی های ساعت زنان که هنگامی که داده
 ).۳۱۰ـ۲۹۰ص ،۱۳۹۲ون،یاست( کند می افت زناشویی زندگی

 منزل از خروج برای زن محدودیت) سه

 در کـه را منـزل از خروج برای زن توسط شوهر رضایت احراز لزوم ۀمسئل زن، حقوق طرفداران
کید آن بر اسالم شرع . کننـد می مطـرح زنـان اشـتغال برابـر در مـانعی عنوان بـه گـاه اسـت، شده تأ

  مرد وقتی اّدعا، برحسب
ً
 ایـن کنـد، ممنـوع یـا محدود منزل از را خود همسر خروج تواند می شرعا

 خـود اشـتغال برابـر در جـدی مـانعی بـا بـالقّوه یـا بالفعـل شـوهرداری زن هـر که معناست  بدان
 اینکـه بیـان بـا نیـز ایـران اسالمی جمهوری مدنی قانون از ۱۱۱۷ ۀماد راستا همین در. روست روبه

 زن یـا خـود تاحیثیـ یـا خانوادگی مصالح منافی که صنعتی یا حرفه از را خود زن تواند می شوهر«
 برابـر در قـانونی مـانعی ترتیـب، این به و دانسته شوهر ۀاراد تابع را زن اشتغال حق »کند منع باشد،

 از ۱۱۰۶ ۀماد( نفقه قانون حتی که اند رفته پیش آنجا تا برخی. است داده قرار شوهردار زنان اشتغال



      ۳۵   بایدها و نبایدها اشتغال، جنسیت،

 

 ضـد پیـام حـاوی ،)۷ و ۶ طـالق، ؛۳۴ نساء،( است کریم قرآن نّص  از برگرفته که را) مدنی قانون
 شده داده قرار شوهر ۀعهد بر دائم عقد در زن ۀنفق قانون، این موجب به چراکه اند؛ دانسته زن اشتغال

 .باشد داشته پی در را زنان شغلی مشارکت کاهش تواند می امر این و است
: کـرد سـؤال و آمد اکرم رسول نزد زنی: است شده نقل چنین باقر(ع) امام از صحیح روایتی در

 و کنـد اطاعـت را او زن اینکـه: فرمـود حضـرت چیسـت؟ همسـرش بـر مرد حق خدا، رسول ای
 از نگیرد، او ۀاجاز بدون مستحبی روزه ندهد، صدقه شوهر ۀاجاز بدون او ۀخان از و ننماید نافرمانی
 اجـازه بـدون اگر. نشود خارج او اجازه بدون اش خانه از و ننماید دریغ زناشویی و جنسی همکاری

 لعنـت را او رحمـت، و غضـب فرشـتگان و زمـین و آسـمان فرشـتگان شود، خارج منزل از شوهر

 (ع) نیـزصـادق امـام). ۱۵۸ص ،۲۰ج ق،۱۴۰۹ عـاملی، حـر( بـازگردد اش خانـه بـه تـا کنند می
 برگـردد؛ اینکـه تـا ندارد نفقه و خرجی حق رود، بیرون خانه از شوهر ۀاجاز بدون زنی هر: فرمودند

 ایـن ظـاهر). ۱۱۶ص ،۲۱ج همـان،( کنـد مـی صدق نافرمانی و نشوز اجازه، بدون خروج با یعنی
 کند، جلوگیری خود زن شدن خارج از شرایطی هر در تواند می مرد اینکه یعنی دارد؛ اطالق روایات

 .باشد او رضایت و شوهر اجازه با باید می مورد، هر در خانه، از زن شدن خارج طورکلی به بلکه

 مرد و زن اختالط به مربوط مشکالت) چهار

 به مربوط مشکالت شده، مطرح زن حقوق طرفداران توسط که زنان اشتغال موانع از دیگر یکی
 شـاغل زنان که است مشکالتی ترین مهم از یکی کار محیط در جنسی آزار. است مرد و زن اختالط

 اخـتالط مبنـای در تجدیـدنظر بـدون رود نمـی گمـان و کشـند می رنج آن از جوامع از بسیاری در
 هفـت زن، ده هـر از انگلستان در« برآوردها، طبق. بیابد را خود مناسب حل راه مشکل این جنسی،

 ،۱۳۷۸گیـدنز، ( »گردنـد می جنسـی آزار دچـار طـوالنی مـدتی به خود شغلی زندگی ۀدور در زن
 کارفرمایـان، مدیران، از اعم ـ مردان بیشتر که شوند می ناشی ازآنجا ها واقعیت قبیل این). ۲۰۲ ص

 طـرز ایـن و نگرنـد می جنسـی موجوداتی همچون زنان به ناخواسته  هرچند ـ مشتریان و همکاران
 ایجـاد اخـتالط در کـه دیگری آسیب همچنین. یابد می انعکاس آنان رفتار در طبیعی طور به نگرش

 زن حیـای اگـر. گیـرد می قـرار تغییـر دستخوش و خطر معرض در زن حیای که است این شود، می
 مجلسـی مرحـوم. داشت خواهد پی در جدی معنوی و فرهنگی و تربیتی های آسیب شود، تضعیف

 و زشـت کـردار از نفـس خـودداری سبب که است نفسانی ای ملکه: «نویسد می حیا معنای درباره
 اتفـاق دیگـران نکـوهش از خـوف سـبب بـه رفتار این. شود می ادب و عرف خالف فعل از انزجار

 حیـا: گویـد می) ۴۸۲ص ،۱ج ،۱۳۷۵( طریحـی). ۳۲۹ص ،۷۱ج ق،۱۴۰۳مجلسی، ( »افتد می
  آنچه از خوف سبب به روانی و روحی تغییر از است عبارت

ً
  یـا عرفـا

ً
 شـمرده عیـب و نقـص شـرعا

 قصـص،( کـریم قـرآن در بر اینکـه عالوه. گیرد می قرار نکوهش مورد جهت آن به انسان و شود می
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 نیز روایات در گرفته، قرار ستایش مورد آنان اختالط عدم و شعیب حضرت دختران حیای) ۲۳-۲۶
 هـا خوبی همـه کلیـد ،)۱۱ص ،۷۷ج ،۱۴۰۴مجلسـی، ( زیبـایی هـر بـه رسیدن وسیله را باحیایی

 همـان،( بـودن خـدا محبـوب مردم، خردمندترین ،)۱۳۵۲ص ،۳ج ،۱۳۷۹ شهری، یر محمدی(
 امنیـت ،)۱۳۵۴همـان، ص( دامنیپاکـ علـت ،)۱۳۵۴ص همـان،( کاری زشت مانع )،۱۳۵۳ص

 خداونـد از بـاکی بی باعـث حیـایی اسـت؛ چنانکـه بی شده شمرده ...و) ۱۳۵۴همان، ص( روانی
 همـان،( الهـی رحمت از بودن دور و) ۳۵۷همان، ص( ناهنجاری بر جسارت ،)۳۵۷ص همان،(

 گفتار و نگاه در عفت رعایت لزوم و زنان یبرا حجاب رعایت لزوم این، بر عالوه. است )۱۳۶۹ص
 ق،۱۴۰۷کلینـی،( نامحرم با اختالط از اجتناب لزوم و) ۳۵-۳۰؛ احزاب،۳۵نور، ( زن و مرد یبرا
 .است کار محیط در اختالط مشکالت از ،)۵۳۷ص ،۵ج

 مادران و زنان اشتغال های آسیب

 روابط بر منفی تأثیرات است ممکن نباشد، مادرانه و زنانه وظایف با هماهنگ اگر زنان، اشتغال
 :از اند عبارت ها آسیب این از هایی نمونه. باشد داشته مادری و همسری

 همسران روابط در اختالل) الف

روم، (اسـت  مرد و زن بین در الفت و انس گری، آرامش ایجاد ازدواج در اساسی اهداف از یکی
 ق،۱۴۰۹عـاملی،  حـر( اسـت مـرد از تر اساسی هدف، این ایجاد در زن نقش). ۱۸۹؛ اعراف، ۲۱
 زن کـه شـد خواهـد محقـق زمـانی هدف این). ۲۱۴ص ،۱۵ج ق،۱۴۰۸؛ نوری، ۱۷۴ص ،۱۵ج

 الفـت انـس، ایجـاد بـرای را الزم بسـترهای و باشد داشته خانواده و خانه در فعالی و جدی حضور
 زن، اخالقـی و حقـوقی وظـایف از یکـی دینـی های آموزه در لذا. نماید ایجاد گری آرامش و بیشتر

 در حضـور بـه التـزام ،)۹ص ،۵ج ق،۱۴۰۷کلینـی، ( نیکـو شوهرداری ،)۳۴نساء،( برداری نفرما
 در شـادمانی ایجـاد ،)۱۵۸ص ،۲۰ج ق،۱۴۰۹ عـاملی، حـر( شـوهر آبـروی و اموال حفظ خانه،
 ،۱۰۰ج ق،۱۴۰۳مجلسـی، ( همسر آزار از پرهیز و) ۲۱۷ص ،۱۰۰ج  ق،۱۴۰۳ مجلسی،( همسر

 نیازمنـد دارد، کـه ای ویـژه شـناختی روان هـای ویژگی دلیـل به زن دیگر، طرف از. است) ۲۴۴ص
) ۱۳۸۷رایـس، ( بامحبـت و) ۵۱۰ص ،۵ج ق،۱۴۰۷کلینـی، ( حمـایتگر بااقتدار، مدیر، همسری

 نیازهـای نتوانـد کـه برسـد ای مرحلـه بـه درآمـد، کسـب و اشـتغال دلیـل بـه زنـی چنانچه. است
 از شـوهر، عـاطفی و مادی حمایت از نیازی بی احساس دلیل به و کند تأمین را شوهر شناختی روان

 کنـد، اقتـدار عـدم و ناکارآمـدی احسـاس مرد که آید پیش شرایطی یا و شود محروم او حمایتگری
 نشـان میـدانی هـای پژوهش ایـن، بـر عالوه. آید می وجود به خانواده نظام در ناسازگاری و اختالف

 و تربیـت بـر زنـان و خـانواده درآمـد تأمین بر باید شوهران کنند می فکر زنان از بسیاری که دهد می
 که دهد می نشان مطالعات نتایج). ۳۷۴ص م،۲۰۰۴استیون، ( باشند داشته تمرکز فرزندان پرورش
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 حمایـت واسـطه به زنـدگی، رخـدادهای زای اسـترس اثـر و دارند گریحمایت به بیشتری نیاز زنان
 حمایـت لذا، و) ۴۰۰-۳۸۰ص م،۲۰۰۷براون،  و آینر( شود می تعدیل دیگران عاطفی و اجتماعی

 شـناس روان اسـتایل جنـیس. باشـد زن بـرای روانـی امنیت بهترین تواند می شوهر روانی و عاطفی
 بـر ای مطالعه در که کند می اعالم ناخرسندی با زناشویی، برابری عنوان با خود کتاب در فمینیست،

  شاغل، های زوج روی
ً
 است بهتر زناشویی، زندگی برای که داشتند عقیده زنان و مردان تمامی تقریبا

 فکـر کـه اسـت ایـن دارنـد ای عقیـده چنـین زنان آنکه علت. باشد شوهرش از تر پایین زن شغل که
 کـه اسـت آن دیگـر دلیـل اما است؛ تر مهم وی نفس به اعتماد حس برای همسرشان شغل کنند می

 ).۲۸۷-۲۶۲ص، ۱۳۹۲استیون،( باشد موفق همسرشان که دارند نیاز هانآ خود

 فرزند تربیت فرآیند بر منفی تأثیر) ب

 تشکیل را تربیتی مهم نهاد این ازدواج، با شوهر و زن و است کودک تربیتی پایگاه اولین خانواده
 را خـانواده اگـر). م۱۹۸۷هـارلوک، (دانـد  می متعامـل سیستم یک را خانواده »هارلوک. «دهند می

  مادر نقش بدانیم، تعاملی تربیتی کانون اولین
ً
 از او تأثیرگـذاری میزان زیرا است؛ پدر از بیشتر قطعا

 آن، از بعـد و بـارداری دوران در و) ۹۰-۵۹ص ،۱۳۸۷رایـس، ( گـردد می آغـاز نطفه انعقاد زمان
 ؛ محمـدی۴۹ص ،۶ج ق،۱۴۰۷کلینـی، ( دارد خـود فرزند شقاوت و سعادت در را نقش ترینبیش

 ).۷۰۶-۷۰۰ص ،۱۰ج ،۱۳۶۲شهری،  یر
کید پروریاسوه و پروریالگو بحث به اسالمی های آموزه در  ق،۱۴۰۳ مجلسـی،( شده است تأ

 کـه اسـت ایـن بـر اعتقـاد نیز بندورا آلبرت اندیشه در خصوص به شناسی، روان در). ۱۹۸ص ،۵ج
 ایشـان. شود می انجام ای مشاهده یادگیری طریق از او، های تأثیرپذیری و انسان های یادگیری بیشتر

 تخصـص، و شایسـتگی اجتمـاعی، احتـرام مشاهده، مورد الگوی چقدر هر دارند اعتقاد همچنین
 خواهد بهتر و زیادتر تأثیرش باشد، داشته گیرنده الگو با خوب عاطفی ۀرابط و جذابیت و محبوبیت

 دارد، فرزنـدان کنـار در باعاطفـه و فعـال حضـور که مادری لذا). ۳۸۰ص ،۱۳۷۷ هرگینهان،( بود
 .داشت خواهد تربیت در بیشتری تأثیرات

 خـانواده محـیط تـأثیر جریـان در هوش گیری شکل ۀدربار نیز همکارانش و دول کال مطالعات
  تر باهوش کودکان که داده نشان

ً
 از و کـرده رشـد صـمیمی های خانواده در که هستند کسانی معموال

 و آیـات). ۸۸۵ص ،۲ج ،۱۳۷۵مصـباح، ( هسـتند برخـوردار بیشـتری فرهنگی و تربیتی امکانات
کید والدین نقش بر نیز زیادی روایات  و پدر و خانواده مسئولیت که دهد می نشان این و ورزند می تأ

 در فرزنـدان وجـودی ابعاد همه به باید بلکه نیست، فرزندان بهداشت و لباس و غذا تأمین تنها مادر
 تربیت الهی و توحیدی فطرت بر را آنان همه، از تر مهم و باشند داشته اهتمام تحول مختلف مراحل

کلینـی، ( باشـید مهربـان هـاآن با و دهید قرار محبت مورد را خود فرزندان: فرمود) ص(رپیامب. کنند
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 هاآن با عادالنه برخورد و کنید مراعات را الهی تقوای خود فرزندان برابر در ؛)۴۹ص ،۶ج ق،۱۴۰۷
 برخوردی و کنید بازی خود کودکان با ؛)۷۰۶ص ،۱۰ج ،۱۳۶۲شهری،  ری محمدی( باشید داشته

 آنـان بـه را نیکـو آداب و بگذاریـد احتـرام هـاآن بـه ؛)۷۰۰ص همـان،( باشید داشته هاآن با کودکانه
 گردیـده مـذمت فرزنـد بـه توجهی بی ینید یها در آموزه همچنین). ۷۲۱ص همان،( دهید آموزش

 والـدین، قبـول  قابـل و واقعـی حضـور در فقط نکات این همه). ۳۷۱ص ،۱۳۷۶ه، یبابو ابن( است
 .کند می پیدا تحقق مادر، خصوص به

 :از اند عبارت شود می فرزندان متوجه مادر، حضور عدم از که ها آسیب از برخی

 عاطفی نیازهای تأمین عدم) یک

 بـه نیاز کند، می تعیین دیگران با را هاآن روابط اساس و پایه که کودکان نیازهای ترین مهم از یکی
 شود می موجب و داشته پی در را کودک شخصیت سالم رشد نیاز، این تأمین. است امنیت و محبت

 دیگـران عالقه و محبت به و کند ایفا را مهربان و دلسوز مادری یا پدر نقش بتواند آینده در کودک که
 سـپس و مـادر کند، می کمک کودک به نیاز این تأمین در که کسی اولین. دهد پاسخ صحیح نحو به

 وجـود بـه کـودک بـرای پیرامـون جهان به اعتماد حس شود، ارضا خوبی به نیاز این اگر. است پدر
 کند می شخصیت پارچگییک احساس کودک بیاید، کنار تغییر حال در دنیای با تواند می او و آید می

 ).۲۱۵-۱۹۵ص ،۲۰۰۳کـرمن و همکـاران،یب( گیـرد می شـکل او در پایـدار و منسـجم هویتی و
 عاطفی، نیازهای به تواند می بهتر شاغلغیر مادر موارد از بسیاری در« که است داده نشان تحقیقات
 کـه مادری). ۸۶۲ص ،۲ج ،۱۳۷۵مصباح، ( »دهد مثبت پاسخ خود کودک شخصیتی و اجتماعی

 و امنیت محل را خانه محیط و باشد موفق مادری و داری خانه وظیفه دادن انجام در کامل، فراغت با
 خـانواده، اعضـای سایر و خود بین تواند می بهتر دهد، قرار همسرش و فرزندان خود، خاطر آرامش
 منتقـل فرزنـدان بـه را تربیتـی صـحیح الگوهای طریق، این از و کند ایجاد انسانی و عاطفی روابط
 زن کـه اسـت بـاور این بر) ۱۷۷ـ۱۷۳ص ،۱۳۸۹( آملی جوادی). ۸۶۳ و ۸۶۲ص همان،. (سازد
 و شـدت( صـالبت و محبت این پناه در و صالبت و شدت مظهر مرد و است رأفت و رحمت منشأ

 ایشـان، اعتقـاد بـه. شود می تربیت صالح و برومند فرزندانی) مادر عواطف و محبت پدر، صالبت
 حضـور بـا بایسـتی باشـد، گـریآرامـش و مهربـانی و رحمت منشأ است الزم اینکه بر عالوه مادر

 نیـز آنـان تـا بچشـاند فرزنـدان بـه را مهر گوارای طعم خانواده، و فرزندان کنار در خودش دلسوزانه
 .یابند پرورش گونه این

 ایمن بستگیدل گیری شکل عدم) دو

 نیـاز هماننـد( نخستین نیازهای ۀجمل از بستگیدل به نیاز بالبی، ازجمله شناسان، روان اعتقاد به
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 صورت به اگر است، مطرح سالگی  سه تا کودکی ابتدای از عمده طور به که نیاز این. است) تغذیه به
 ایـن گویـد می بـالبی. شـود مبـتال روانـی نـاایمنی به کودک تا گردد می باعث نشود، ارضاء منطقی

 کنـار در ضروری و الزم حضور مادر اگر و است مادر متوجه معمول طور به عاطفی نیاز و بستگیدل
 باعـث نکنـد، توجـه کـودک نیازهای به و باشد داشته فیزیکی حضور اینکه یا و باشد نداشته کودک

ــاایمنی ــی، ن ــرس، روان ــردگی ت ــان عــدم و افس ــردد می اطمین ). ۷۴ص ،۱ج ،۱۳۷۸دادســتان، ( گ
 و... جسـمانی روانی، عاطفی، نیازهای مادرشان تا دارند نیاز طبیعی طور به کودکان دیگر،  عبارت به
 تعامـل، ایـن ۀسـای در و باشد کنارشان در باشند، داشته نیاز که ای لحظه هر در و کند برآورده را هاآن
 در کودکـان ایـن نشـود، ارضـاء صـحیح طور بـه نیـاز ایـن اگـر. برسـند روانی اطمینان و آرامش به

 عاطفـه بی و افسـرده بـدبین، اسـت ممکـن و داشـت نخواهد متعادل و هنجار شخصیت سالیبزرگ
 کـودک رشـد کلـی فراینـد در ایمـن، بستگیدل گیری شکل). ۲۰۶ـ۲۰۵ص ،۱۳۸۷رایس، ( باشند

 گفتگـو کلی میزان ایمن، بستگیدل ایجاد در عامل ترین مهم). ۲۰۵ص همان،( دارد حیاتی اهمیتی
 ،۱۳۸۷رایـس،  از نقـل بـه م؛۱۹۹۱همکاران،  و ایزابال( است جریان در کودک و والد بین که است

 در کمرویـی عـدم شـدن، اجتماعی خود، توسعه امنیت، احساس باعث ایمن بستگیلد). ۲۰۵ص
فـوکس،  و کالکینز( شود می غیره و سریع ذهنی رشد اطرافیان، با منطقی ارتباط اجتماعی، ارتباطات

 بـر عـالوه). ۲۰۵ص ،۱۳۸۷رایس،  از نقل به م؛۱۹۸۸همکاران،  و م؛ باس۱۹۸۹واترز،  م؛۱۹۹۲
 او اجتمـاعی و سازشی های ظرفیت و استقالل نشود، ارضاء طبیعی طور به کودک بستگیدل اگر این
 توصیه دینی های آموزه در. )۱۵۱-۱۵۰ص ،۱۳۷۴دادستان، و (منصور گردد می مواجه مشکل با نیز
 عالقـه اظهـار بـا همـراه و بامحبـت ،)۹۵ص ،۱۰۴ج ق،۱۴۰۳مجلسـی، ( آمیـز متکری رفتاری به
 زیـاد بوسیدن به توصیه و) ۲۸۴ ،۲۶۱ ،۲۴۶ صفحات ،۴۳ج همان،( آمیز ترحم ،)۹۲ص همان،(

 و قـوی ارتبـاط ایجـاد راسـتای در توانـد می جملگـی کـه شـده) ۲۲۰ص ،۱۳۷۶طبرسـی، ( آنان

 .باشد کودک در امنیت احساس و روانی عاطفی بستگیدل

 کودکان اعتماد گیری شکل در اختالل ایجاد) سه

  کودکـان ضـروری نیازهـای از برخـی کـه شـود می باعث مادر حضور عدم
ً
 کودکـان خصوصـا

 مـادر حضور از ساعاتی برای کودکان و نشود تأمین دارند، نیاز مادر حضور به شدت به که خردسال
و  یتـیل تربئضعف پرسنل آن مراکز در مسـا دلیل به نیز ها کودکستان به هاآن سپردن و بمانند محروم

 و ۱۹۶۳( اریکسـون اریـک. کننـد برقرار کودک با را الزم عاطفی رابطه آن توانند نمی هرگز ،یعاطف

 با کودک تعامل ضمن شیرخواری دوره در زنده شخصیت یک بنای سنگ که داشت عقیده م)۱۹۶۸
 طـی کـه است اساسی اعتماد گیری شکل همانا بنا سنگ این. شود می نهاده دیگر، مراقبان و والدین

 محافظـت، بقـا، راستای در خود نیازهای ساختن برآورده برای تواند می که گیرد می یاد شیرخوار آن
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 فاقـد و اعتمـاد بی شـیرخوار نشـوند، برآورده نیازها این اگر. کند اعتماد دیگران به آرامش، و محبت
 بـالینی، شـناس روان ماهلر، مارگارت). ۲۱۲ص ،۱۳۸۷به نقل از رایس، ( شود می امنیت احساس

کیـد کـودک ـمادرـ رابطـه اهمیت بر  ،۱۳۸۷رایـس،  از نقـل بـه م؛۱۹۷۵ بـرگمن، و پـاین( دارد تأ
 تقویت را مادر با رابطه تحکیم دارند، کودک کنار در پاسخگو و جدی حضور که مادرانی). ۲۱۲ص
 غـذای بـودن تـأمین). ۲۱۱۳ص ،۱۳۸۷رایـس، ( گردنـد می کودک هنجاربه رشد باعث و کنند می

 همچنین. است کودکان در امنیت و اعتماد رشد عوامل از مادر سینه مکیدن ساعت چندین و کودک
 فلـد و دیگـران، انـیس( دارد زیادی اهمیت نوزاد برای مادر، با فیزیکی رابطه و بودن مادر آغوش در

 در اعتمـاد و امنیت حس رشد برای نیاز پیش ترین مهم). ۲۱۳ص ،۱۳۸۷رایس،  از نقل به م؛۱۹۹۰

 و کلمـات برخـورد، طـرز بـا والـدین. دهنـد نشان آنان به را خود عشق والدین که است آن کودکان
 به همکاران، و بورنستاین( کنند می ستایش را او که کنند منتقل کودک به را پیام د اینیبا خود، اعمال

 در و شـده فرزنـد بـه متعـالی و مثبت نگرشی دینی، های آموزه در). ۲۱۳ص ،۱۳۸۷رایس،  از نقل
 ،)۷۴فرقـان، ( چشـم نـور ،)۷۳نحـل، ( امید مایه فرزند، چون تعابیری از متعددی روایات و آیات

نـوح، ( قلـب قـوت باعـث الهـی، هدیـه ،)۱۳قصص، ( شادی و خاطر انبساط باعث الهی، نعمت
 برکـت، و خیـر عامـل ،)۱۱۳ص ،۱۵ج ق،۱۴۰۸ طبرسـی، نـوری( بهشـت هـای گل از گلی ،)۱۲

 و) ۲ص ،۶ج ق،۱۴۰۷کلینی، ( انسان معین و خوشبختی مایه ،)۱۱۲همان، ص( انسان جگرگوشه
 انـدوه، غـم، مایه فرزند از دوری و محرومیت همچنین. است شده معرفی ،)۴۰ابراهیم،( شکفتگی

 .است شده بیان ،)۸۴ و ۱۴یوسف،( اضطراب و ناامیدی

 آن فواید و متعدد فرزندان از شدن محروم) ج

 در آوریفرزنـد بـه کافی میل طبیعی طور به دارند، دائم اشتغال که هایی زن خصوص به و والدین
  و ندارند متعدد فرزندان برای کافی فرصت و میل همچنین و زندگی اولیه های سال

ً
 یا یک به معموال

 خسـرانی خـود ایـن کـه گردند می محروم فراوانی فواید و برکات از درنتیجه. کنند می اکتفا فرزند دو
 آورد مـی وجـود بـه همسـران روابـط در خصوص به و خانواده نظام در فرزند که برکاتی. است بزرگ
 هسـتند افرادی از سوری، مونته بادی و پی الیزابیت شورتس، فروبل، چون دانشمندانی. است بسیار

 داننـد می عـاطفی ـ اجتماعی سازگاری عامل را فرزند و داشته تأکید خانواده در فرزند اهمیت بر که
بـه  یشـه فرزنـدآوریاند دهد کـه یز نشان مین یتجرب یها ). پژوهش۱۴۵ـ۱۲۷ص ،۱۳۷۸جونز، (

و مونـت  ١ماکسـول. خـانواده اسـت یتمندیم و رضـایتحکـدر  ییربنـایز یندهایااز فر یکیعنوان 

م و یجاد آرامش و تحکیدر ا یشه فرزندآوریخود نشان دادند که اند یها ی) در بررس۱۹۶۹( ٢یگمر
                                                           

1  .  Maxwell 

2  .  Montgomery 
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 مونتـه ٣،یباد یت پیزابیال ٢شورتس، ١چون فروبل، ی. دانشمنداندارد یادیر زیثأتخانواده  یمدآکار
ک خانوادهاستحکام ت فرزند در یکه بر اهم هستند یاز جمله افراد ٤،یسور  (برنـارد، انـد  هکـردد یتأ

٦یسـتمیو س ٥نگـر ساخت یدرمان خانوادهدر  ،شناسان رواناز  یبرخ. )۵۰ـ۴۰ص ،۱۳۶۹
بـه  زیـن 

 . )۱۳۷۸ اند(جونز،  هخانواده اشاره کرد یتمندیو رضا یداریدر پا فرزندنقش 
 یکـس تـا وقتـ چین تجربه انسان است. هیتر مادر بودن، پراحساس ایپدر  ٧وهرنیاز نظر الفکاد

را درك کنـد.  یزنـدگ یواقعـ یتوانـد معنـا یدار نشود و او را عاشقانه دوست نداشته باشـد، نمـ بچه
رو،  نیـا شـود. از یآورد و باعـث تضـاد مـ یرا به وجود م یخال یك فضایها  در خانواده یفرزند یب

) و ۱۹۷۱( ١٠)، بــات۱۹۷۱( ٩لــدمنی، ف)۱۹۶۹( ٨یماننــد ماکســول و مونــت گمــر یشناســان روان

تواننـد  یفرزندان در خانواده اشـاره نمـوده و معتقدنـد فرزنـدان مـ یآثار وجود ) به۱۹۷۴( ١١راسل
 ،۱۳۸۶از محققـان، ی(بـه نقـل از گروهـ ن داشته باشندیوالد یدر زندگ یا رات مثبت و سازندهیتأث
 اسـت آنـان خوشبختی محور فرزند کنند می فکر) درصد ۹۳ حدود( مادران بیشتر ).۳۳۶، ص۱ج
 چیزهـا گـواراترین و ترین شـیرین: که کنند می (ع) سؤالصادق امام از). ۲۱۳ص ،۱۳۹۲ استیون،(

 و بـدترین شـود می کـه سـؤال یجـوان، و هنگـام فرزنـد داشـتن: «فرماید می چیست؟ آدمی برای
 ،۱ج ق،۱۴۱۳بابویـه،  ابن( »فرزنـد دادن دست از: فرماید می چیست؟ انسان برای حالت ترین تلخ

 حسن امام). ۶ـ ۵ مریم،( کرد فرزند درخواست خداوند از پیری هنگام به زکریا حضرت). ۱۸۸ص
 کسـی او نظـر از بخت نگون و خوار و کرده معرفی انسان مددکار و یار بهترین را فرزند (ع)عسکری

 ).۳۶۱ ـ ۳۶۰ص ،۲۱ج ق،۱۴۰۹عاملی،  حر( باشد نداشته فرزندی که است

 گیری نتیجه و بندی جمع

 وضعیت بهبود مانند فوایدی گرچه زوجین اشتغال که گرفت نتیجه توان می شده ارائه مطالب از
 در زنــان هــای قابلیت اثبــات اجتمــاعی، عزتمنــدی خــانواده، مــادی نیازهــای تــأمین و اقتصــادی

 و دارد پـی در زنان پیری ایام برای ای پشتوانه آوردن دست به و مالی استقالل و اجتماعی های عرصه

                                                           

1. froebel. 

2. Schurts. 

3. Peabady. 

4. Montessori. 

5. structural family therapy. 

6. systematic family therapy. 

7. Lafcadio Hearn. 

8. Maxwell and Montgomery. 

9. Feldman.  

10. Bott. 

11. Russle. 
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 اجتمـاعی سازگاری رشد و دهی نظم خود بیشتر، مادی نیازهای تأمین و رفاه مانند فوایدی چنینهم
 در نیـز نـامطلوبی تـأثیرات که گفت توان می درمجموع اما دارد، دنبال به فرزندان برای را تری سریع

 دلیـل بـه کـه هایی آسیب. گذارد می برجای ها،آن عاطفی رشد ویژه به فرزندان، رشد و تربیت فرآیند
 حسـاب به بزرگـی خسـران و نیست جبران قابل وجه هیچ به آید می وجود به مادران وقت تمام اشتغال

 . آید می
ً
 همچنـین و نـدارد درمـانی راهکـار اسـت، شـده گرفتار ناایمن بستگیدل به که کودکی مثال

 اسـت، شـده مبـتال اخالقی های آسیب و ناسازگاری به مردانه، محیط در اشتغال دلیل به که مادری
 مـورد زیـر نکـات ها آسیب این کاهش راستای در شود می پیشنهاد لذا. نیست اصالح قابل راحتی به

 :گیرد قرار توجه

 .کنند قناعت وقت نیمه اشتغال به و خودداری وقت تمام اشتغال از االمکان حتی زنان. ۱
 .کنند خودداری شب نوبت در کار پذیرش از زنان. ۲
 .باشد سازگار هاآن روانی ـ جسمی های ویژگی با که برگزینند هایی شغل کنند سعی زنان. ۳
 هـای محیط در کـردن کـار از و کننـد انتخـاب شغل زنانه، های محیط در زنان االمکان حتی. ۴
 .کنند اجتناب مردانه
 بـا صحیح ریزی برنامه یک اساسبر فرزندان به مربوط امور و منزل کارهای انجام در زوجین. ۵

 .کنند همکاری همدیگر
 حمـل وضـع دوران و بـارداری دوران ویژه های مرخصی همچنین و قانونی های مرخصی از. ۶

 .کنند استفاده خوبی به
 کننـد سـعی بیاورنـد روی منـزل از بیـرون هـای فعالیت به هستند مجبور که مادرانی و زنان.  ۷
 سـعی اینکـه دیگر و باشند داشته مراقبتی و عاطفی توجه فرزندان به بیشتر هستند، منزل در که  وقتی
 مهـد و ها همسایه به نه و بسپارند ها مادربزرگ به غیبتشان زمان در را ها بچه امکان، صورت در کنند

 .کودک
 در تـا ببرنـد اسـت کارشان محل نزدیکی در که جایی یا مهد به را ها بچه امکان صورت در.  ۸

 .ببینند را هاآن بار یک ساعت چند امکان صورت
 در کننـد سـعی و باشـند داشـته بیشـتری همکاری همسرشان با بایستی شاغل زنان شوهران. ۹

 .کنند برقرار دوستانه و صمیمی رابطه کودکان با نیستند منزل در خانمشان که ساعاتی
 درآمد کسب  هم خانگی، مشاغل انجام با و دهند توسعه را خانگی مشاغل کنند سعی زنان .۱۰

 .گردند برخوردار روحی و روانی آرامش از هم و کرده
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 منابع

 .شیرازی مکارم ناصر ترجمه کریم، قرآن

 .اسالم پیام :قم زمانی، مصطفی ترجمه ،)۱۳۶۶( البالغه نهج

 تهران. –کتابچی  (للصدوق)، ی)، األمال۱۳۷۶( ه، محمد بن علییابن بابو

 ن.، تهرایتوراندخت تمدن، علم هترجم ،قیمعجزه تشو )،۱۳۷۵( ، مارستونیاستفان

 :قـم ،یم،ترجمـه معصـومه محمـدیریبگ یرا جـد یتیجنسـ یتفاوت هـا )،۱۳۹۲( ون،رودزیاست

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

 کـاهش بـر خـانوادهـ  کار تعـارض مدیریت اثربخشی بررسی« ،)۱۳۸۸( همکاران و ایران باغبان،

 ،۱ شـماره، ۷سـال زنـان، مطالعـات مجلـه ،»شاغل زنان کارـ   خانواده و خانواده ـکار تعارض

 .تهران ،۱۵۲-۱۳۳ص

 .دانشگاه و حوزه پژوهشگاه :قم جنسیتی، های تفاوت و اسالم ،)۱۳۸۸( حسین بستان،

 و اولیـا انجمـن نوجوانان، و کودکان در نفس  عزت افزایش های روش ،)۱۳۷۸( اسماعیل گرد،بیابان

 .تهران اسالمی، جمهوری مربیان

 و قهســتانی عــرب داود ترجمــه انســان، تحــول و رشــد شناســی روان ،)۱۳۹۱( .ای دایــان پاپالیــا،

 .رشد ن:تهرا همکاران،

 و اسـالم دیـدگاه از نظـام خـانواده در همسـران نقـش تطبیقی بررسی ،)۱۳۹۰( احمد علی پناهی،

 .علمیه حوزه :قم ،]دکتری[ چهار سطح رساله شناسی، روان

 .خمینی امام موسسه :قم شکفتن، فصل جوانی ،)۱۳۸۸( ــــــــــ

 .اسراء :قم جمال، و جالل آیینه در زن ،)۱۳۸۹( عبدالله آملی، جوادی

 .ارجمند :تهران رضاعی، فرزین هترجم خانواده، های نظام درمان ،)۱۳۷۸( السا جونز،

 .البیت آل مؤسسة :قم الشیعة، وسائل ،)ق۱۴۰۹( حسن بن محمد عاملی، حر

 فرهنـگ نشـر دفتـر :تهـران آرام، احمـد ترجمـه الحیاة، ،)۱۳۸۰( همکاران و محمدرضا حکیمی،

 .اسالمی

 .ریزی برنامه و مدیریت سازمان :تهران جنسیت، شناختی روان مبانی ،)۱۳۸۲( زهره خسروی،

 .سمت :تهران سالی،بزرگ تا کودکی از تحولی مرضی شناسی روان ،)۱۳۷۸( یرخپر دادستان

 .تهران دانشگاه :تهران ،نامه لغت ،)۱۳۷۲( اکبر علی دهخدا،
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 مهشـید دکتـر ترجمـه ،)مـرگ تـا تولـد از رشـد شناسـی روان( انسان رشد ،)۱۳۸۷( فلیپ رایس،

 .ارجمند :تهران فروغان،

 :تهـران ثالثـی، محسـن ترجمـه معاصـر، دوران در شناسـی جامعه نظریـه ،)۱۳۷۷( جورج رنیرز،

 .علمی

 همؤسسـ :تهـران آن، عوامـل و واقعیـت شـناخت در پژوهشـی طـالق، ،)۱۳۷۲( بـاقر ساروخانی،

 .چاپ و انتشارات

 .کیهان انتشارات سازمان :تهران اجتماعی، علوم المعارف دائرة ،)۱۳۷۰( باقر ساروخانی،

 .جوان نسل :قم بزرگ، مردان پیروزی رمز ،)۱۳۷۵( جعفر سبحانی،

 .(ره)خمینی امام پژوهشی و آموزشی مؤسسه :قم خدا، به توکل ،)۱۳۸۳( محمدصادق شجاعی،

 شـماره زنـان، کتاب فصلنامه :تهران ،»مادری با فمینیسم چالش«)، ۱۳۸۴( سهیال فسایی، صادقی

 .۴۳-۱۹ص ،۲۸

 و آمـوزش سـازمان زن، دبیـران در روانـی فشـار و نفـس  عـزت ،)۱۳۷۳( جـواد فدردی، صالحی

 .خراسان پرورش،

 و مطالعـات مؤسسـه :تهـران الکافی، أصول شرح ،)۱۳۸۳( ابراهیم بن محمد شیرازی، صدرالدین

 .فرهنگی تحقیقات

 ].نا بی[ :بیروت القرآن، تفسیر فی المیزان ،)ق۱۳۹۴(محمدحسینسید طباطبایی،

 .تیمیه ابن مکتبة :قاهره الکبیر، المعجم ،]تا بی[ احمد بن سلیمان الطبرانی،

 .مرتضوی :تهران البحرین، مجمع ،)۱۳۷۵( فخرالدین طریحی،

دارالکتـب  :، تهـرانمکـارم االخـالقق)، ۱۳۷۶( الفضل  بن  نصر الحسن ین ابیالد ی، رضیطبرس

 .یاالسالم

 .سینا ابن :تهران ،عمید فرهنگ ،)۱۳۳۷( حسن عمید،

 .الکتبدار :تهران الکافی، ،)ق۱۴۰۷( اسحاق بن یعقوب بن محمد کلینی،

 .تهران دانشگاه :تهران شناسی، جرم مبانی ،)۱۳۷۰( مهدی نیا، کی

 .دیگر نشر :تهران بقایی، کتایون ترجمه جنسیت، شناسی جامعه ،)۱۳۸۰( استفانی گرت،

 و آموزشـی مؤسسـه :قـم آن، شناسـی آسیب و خـانواده نظـام تقویت ،)۱۳۸۶( محققان از گروهی

 .(ره)خمینی امام پژوهشی

 .نی نشر :تهران صبوری، منوچهر هترجم شناسی، جامعه ،)۱۳۷۸( آنتونی گیدنز،

 دانشـگاه :تهـران منصـور، محمود هترجم شخصیت، تحّول و پدیداری ساخت، ،)۱۳۷۳( لی، مای

 .تهران



      ۴۵   بایدها و نبایدها اشتغال، جنسیت،

 

 .العربی التراث إحیاء دار :بیروت األنوار، بحار ،)ق۱۴۰۳( محمدباقر مجلسی،

 .ایران ملی دانشگاه :تهران جزا، حقوق کلیات ،)۱۳۷۰( مرتضی محسنی،

 .دارالحدیث :قم فارسی، ترجمه با الحکمه میزان ،)۱۳۷۹( محمد شهری، ری محمدی

 .ج، قم: دفتر تبلیغات اسالمي۱۰  الحکمة، میزان ،)۱۳۶۳ـ۱۳۶۲( ــــــــــ

 .صدرا :تهران اسالم، در زن حقوق نظام ،)۱۳۶۷( مطهری مرتضی

 .سمت :تهران اسالمی، منابع به نگرش با رشد شناسی روان ،)۱۳۷۵( همکاران و علی مصباح،

 امـام پژوهشـی و آموزشـی موسسـه :قـم ها، پاسخ و ها پرسش ،)۱۳۸۵( محمدتقی یزدی، مصباح

 .(ره)خمینی

 .صدرا :تهران اسالم، در تربیت و تعلیم ،)۱۳۶۷( مرتضی مطهری،

 .رشد :تهران ،)۲( ژنتیک شناسی روان ،)۱۳۷۴( دادستان یرخپر و محمود منصور،

 ارشـاد :تهـران الحساب، علی به منسوب دیوان شرح ،)۱۳۷۹( میرحسین الدین کمال یزدی، میبدی

 .اسالمی

 ].نا بی[ :تهران روانی، بهداشت ،)۱۳۷۴( بهروز فر، یمیالن

 .التراث الحیاء البیت آل مؤسسه :بیروت الوسایل، مستدرک ،)ق ۱۴۰۸( حسینمیرزا نوری،

 .دوران :تهران سیف، اکبر علی هترجم یادگیری، های نظریه بر ای مقدمه ،)۱۳۷۷( آر. بی هرگینهان،

 .فقیه مکتبه :قم وّرام، همجموع ،)ق۱۴۱۰(عیسی بن مسعود فراس، یأب بن ورام
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