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 چكيده
پژوهش دربارۀ تفاهم . رود شمار مي ویژه برای زنان، به ، بهپزشكي از مشاغل پردرآمد در ایران

اقتصادی زنان پزشك به دلیل قرارگرفتن در اوج اقتدار اقتصادی، بیش از بررسي تفاهم 

= افزایش اقتدار اقتصادی »تواند درخصوص سنجش درستي ایدۀ  اقتصادی مشاغل دیگر مي

 .گویا باشد« افزایش تفاهم اقتصادی

براساس نتایج پژوهش، . این زمینه، پیمایشي و ابزار آن پرسشنامه استروش پژوهش در 

درصد زنان پزشك، در تأمین نیازها و مخارج خانواده، به شوهرشان کمك  09بیش از 

های خانواده  رغبت و احساس مسئولیت در مقابل هزینه و   کردها با میل  کنند و این هزینه مي

های  م شوهر در خانه و خانواده، سرپرستي و تأمین هزینهبا توجه به اینكه مسئولیت مه. است

نشدن  ها، از خرج گونه خانواده درصد شوهران در این  2حال بیش از  زندگي است، با این

درنهایت تفاهم اقتصادی همسران در این پژوهش . اند درآمد زن در مخارج خانواده، ناراضي

دهد که هرجا اقتدار اقتصادی شوهر  نشان ميکند و  های اسالمي برابری مي با متن و دیدگاه

هایي که جایگاه مرد و زن در  بیشتر از جایگاه اقتصادی زن بوده تفاهم بیشتر است از خانواده

 .جا شده است تأمین مخارج خانواده جابه

 .استقالل اقتصادی، اقتدار اقتصادی، تفاهم اقتصادی، زن پزشك، شغل: كليدي هاي واژه
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  maghsudi@ut.ac.ir ،(مسئول یسندهنو) تهران دانشگاه اجتماعي علوم دانشكدۀ استادیار . 
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 مقدمه
دو موجود الهي هستند که از پیوندشان واحد کوچكي از اجتماع یعني خانواده تشكیل  زن و مرد

تفاهم ». سوی کمال و موفقیت دارند شود و هر یك وظیفۀ خاصي در پیشبرد خانواده به مي

ای بیشتر  تفاهم مقوله. یكي از عوامل اصلي در قوام و استمرار روابط خانوادگي است« همسران

گیری، افزایش و نیز بر تضعیف و  است، اما تأثیر مسائل اقتصادی بر شكل فرهنگي و اجتماعي

هایي وجود دارد که درآمد  این مسئله بیش از همه در خانواده. کاهش آن مهم و حساس است

 .خصوص باالتر از درآمد همسرانشان است زنان، برابر و به

هتری دارند، بیشتر متكي به های اجتماعي، زناني که موقعیت اقتصادی ب در بسیاری از نظام

تنها  خود بوده و دارای موقعیت باالترند، احساس آزادی بیشتری دارند و به لحاظ اقتصادی نه

همچنین در نظام اجتماعي . کنند متكي به دیگران نیستند، بلكه به خانواده و دیگران نیز کمك مي

ها و نیز کمتربودن  ریت خانوادهداری زن در میان اکث سنتي به دلیل تعلق نگرفتن حقوق به خانه

چندان « تفاهم اقتصادی همسران»درآمد بیشتر زنان شاغل در خارج از خانه نسبت به مردان، 

های اخیر، از آنجا که درآمد اقتصادی زن در خانواده مساوی یا  اما در سال. مطرح نبوده است

یر روابط اقتصادی خانواده و حتي بیشتر از شوهر است؛ به دلیل باالبردن آزادی عمل زن در تدب

به « مشاور اقتصادی مرد»گیری خانواده، نقش زن را از  افزایش قدرت تدبیر او در نظام تصمیم

عبارت  به. شود مي« مشورت»جانشین « تفاهم»گونه  دهد و این ارتقا مي« معادل اقتصادی مرد»

روابط اقتصادی همسران را از دیگر ارتقای جایگاه اقتصادی زن ناشي از افزایش درآمد مالي او، 

اما چه . کند ـ زنانه تبدیل مي توازني از نوع مردانه طرفه مردانه به توازن یا شبه حالت نسبتاً یك

تفاهم »های گوناگون زندگي همچون  بر جنبه  اندازه ممكن است این افزایش اقتدار زنانه

روابط دوستان و همكاران  همچون« تفاهم فرهنگي»مانند سفرهای کاری، اداری یا « اجتماعي

او با همسرش مؤثر باشد؟ زن در اقتصاد « تفاهم اقتصادی»یا ( غیراقتصادی حقوق و حق)

. «مالكیت بر اموال و دارایي خود»و « ارث»، «مهریه»، «نفقه»حقوقي دارد، از جمله   و  خانواده حق

موضوع این پژوهش  نیز هست که« زن مالك درآمد ناشي از کار خارج از خانۀ خود»همچنین 

با توجه . رود شمار مي ویژه برای زنان، به به ها، پزشكي در ایران یكي از پولسازترین شغل. است

به موقعیت اجتماعي و درآمد باالی این شغل برای زنان از سویي و وجود احكام شرعي و 

شدیم تا با  از سوی دیگر؛ درصدد« مالكیت بر درآمد و اموال»اسالمي و قوانین مدني دربارۀ 
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پزشكان زن، تأثیر « اختیار در اموال و درآمد ناشي از کار خارج از خانه»توجه به تعاریف 

کرد آن بر مسائل اقتصادی خانواده همراه با رضایتمندی اقتصادی همسران را  چگونگي هزینه

 .بررسي کنیم

 تأملی بر ادبيات پژوهش

 :و گروه اصلي تقسیم شده استهای مربوط به اشتغال زنان به د مطالعات و نظریه

ای که دربارۀ جواز اشتغال زنان یا فقدان جواز اشتغال زنان انجام  مطالعات هنجاری (الف

شناختي، مذهبي، قانوني و اقتصادی، وضعیت مجوز  بررسي اینكه براساس مباني انسان. شود مي

 .اشتغال زنان به چه صورت است

ي دربارۀ وضعیت اجتماعي، فرهنگي، اقتصادی و شناخت ـ مردم شناختي مطالعات جامعه (ب

اینكه اشتغال زنان چه آثاری بر شرایط خود و دیگران در . سیاسي جوامع پس از اشتغال زنان

این دسته از مطالعات خود به دو دستۀ اصلي . های مختلف خواهد گذاشت یا گذاشته است زمینه

 :شود تقسیم مي

 ؛(مطالعات غربي)جتماع آثار اشتغال زن بر روابط او در ا . 

 (.ـ ایراني مطالعات اسالمي)آثار اشتغال زن بر روابط و شرایط خانواده  . 

اشتغال زنان بر فضای ( های فرصت یا ها چالش)بیشتر مطالعات غربي و ایراني دربارۀ آثار 

ر غیرخانوادگي بوده است، اما تأثیر اشتغال بیرون از خانۀ زنان بر روابط خانوادگي آنها د

های اشتغال زنان دربارۀ روابط خانوادگي ایشان، کمتر  های مختلف و نیز مزایا و محدودیت زمینه

 .بررسي شده است

مشارکت کامل زنان در مشاغل درآمدزا، سهم اقتصادی زنان ( 2  :  83 )به اعتقاد کاستلز 

ر خانواده بسیار زني زنان د کند؛ به همین دلیل قدرت چانه اهمیت مي در بودجۀ خانواده را با

ها،  های تند دربارۀ اختالف توانند بدون واهمه از واکنش در این فرض، زنان مي. یابد افزایش مي

رفته به این  زنان رفته. وگو و امتیازگیری کنند و ساختار عمومي خانواده را به چالش بكشند گفت

و هر دو در تأمین مخارج  اند  ها بیرون از خانه رسند که اگر همچون همسرانشان ساعت باور مي

های خانگي مشارکت یكسان نداشته باشند؟ این  اند، چرا شوهران در فعالیت خانواده سهیم

ها درخصوص  از سوی دیگر براساس بیشتر پژوهش. شود تر مي روز جدی به ها روز پرسش

ارج از خانه، اشتغال زنان چه منابع غربي و چه ایراني، تمرکز بر زناني بوده است که از اشتغال خ
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عبارت دیگر اشتغال زنان این پژوهش، هرگز  به. اند درآمد متوسط یا باالتر از متوسط داشته

کم برابر با همسرانشان  نتوانسته آنها را از موقعیت فرودست لزوماً به موقعیت فرادست یا دست

اشتغال زناني این درحالي است که مسئلۀ این پژوهش، بررسي زندگي و زمانه پس از . ارتقا دهد

فرادست  است که درآمد اقتصادی ناشي از اشتغال آنها منجر به موقعیت اقتصادی فرادست یا شبه

علت اهمیت بررسي زندگي و زمانۀ زنان این است که . یا مساوی با همسرانشان شده است

. یافتۀ اقتصاد جنسیتي را ترسیم کند اندازی در راستای درك شرایط دگرگون ممكن است چشم

داشت پنهان، اما ملموس برای  ها، نوعي چشم ها و نظریه توضیح بیشتر اینكه در اغلب پژوهش

کوشند به  گویا همۀ آنها مي. شود جانبۀ زنان دیده مي تحقق آرمان اشتغال و ارتقای اقتصادی همه

تر و پردرآمدتر زنان به منظور ارتقا اقتدار  نوعي تدبیری نظری و عملي برای اشتغال راحت

در این شرایط بررسي زندگي زناني که به این . کارگیرند قتصادی ایشان در جامعه و خانواده بها

از . پذیر است آرماني درك پژوهي و تخمین شرایط آیندۀ  اند به مثابۀ نوعي آینده آرمان دست یافته

را در  زایمان مدنظر قرار گرفت که بیشترین درآمد و  رو زندگي و زمانۀ زنان پزشك زنان  این

قدری زیاد است که آنها را در  درآمد این زنان به. میان زنان شاغل ایراني و حتي مردان دارند

کم به موقعیت برابری با مرد  اغلب موارد اگر در موقعیت فرادست اقتصادی قرار ندهد دست

 یافتۀ درآمدی و در اقتدار اکنون پرسش تحقیق این است که زنان با موقعیت جهش. رساند مي

تر و با  اند در زمینۀ تفاهمات اقتصادی موفق اقتصادی در قیاس با شوهرشان چقدر توانسته

نفس بیشتری در استیفای حقوق اقتصادی و مشارکت و امتیازهای اقتصادی دیگر ظاهر  به اعتماد

تواند آنها را در تفاهم با  شوند؟ به عبارت دیگر اقتدار اقتصادی مناسب زنان تا چه اندازه مي

ها، سالیق، عالیق و حقوقشان یاری دهد؟ جالب اینكه در مجموعۀ  مسر برای پیشبرد ایدهه

هایي  شدۀ قبلي دربارۀ اشتغال زنان، مواردی که ناظر به چنین پرسش های ارائه مطالعات و نظریه

ای دربارۀ تحوالت مربوط به روابط خانوادگي زنان  درحقیقت نظریه. شده باشد مفقود است  ارائه

 .ای وجود ندارد انداز شناختي یا فرضیه های بسیار پُردرآمد با چشم از اشتغال آنان در شغل پس

تحوالت پس از اشتغال زنان »و « نبودن بودن یا شاغل دو شغله»های پیشین دربارۀ  اغلب نظریه

است؛ حتي درصورت وجود پژوهشي دربارۀ تحوالت پس از « های غیرخانوادگي در زمینه

، عمدتاً (...و زناشویي/ عاطفي/ اقتصادی از اعم)در زمینۀ مربوط به خانوادگي  اشتغال زنان

دلیل  بنابراین این پژوهش به. بوده است( زیاد خیلي نه)تمرکز بر زنان شاغل با درآمد متوسط 
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در . آید شمار مي ها یا مطالعات مرتبط به پرسش اصلي، خود تحقیقي اکتشافي به فقدان نظریه

 .پردازیم ۀ حقوقي مسئله ميادامه به جنب

 حقوق در خانواده

شود  کم یك زن و یك مرد آغاز مي خانواده، واحد کوچك اجتماعي است که از پیوند میان دست

امروزه در کشورهای اروپایي از . یابد و با فرزند در یك خانۀ مشترك، توسعه و استحكام مي

از لحاظ درآمد است، خانواده متشكل ها  جمله سوئد ،که یكي از کشورهای حامي تساوی انسان

کنند و  کم یك زن و یك مرد یا دو مرد و دو زن یا یكي از آنهاست که با هم زندگي مي از دست

در اسالم و در ایران، ازدواج برای (. 8 : 831  واحدی،)سرپرستي فرزندی را برعهده دارند 

 امیني،)یابد  و رسمیت ميانسان نوعي نیاز طبیعي است که با اجرای صیغۀ عقد مشروعیت 

براساس اصل دهم قانون اساسي، همۀ . خانواده در ایران واحد بنیادی جامعه است(. 2 : 809 

کردن تشكیل خانواده و  بایست در راستای آسان قوانین و مقررات مربوط به جامعه نیز مي

 .مي باشدپاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگي بر پایۀ حقوق و اخالق اسال

خانواده از دیدگاه اسالم، واحد  :اسالمی -ایرانی خانوادۀ در شوهر و زن وظایف و حقوق

در این واحد . شود تر از همین واحدها تشكیل مي های بزرگ کوچك اجتماعي است که اجتماع

ارتباط بین زن و . کوچك، زن و مرد با پرهیز از تفكر فردی باید به مجموع اعضا فكر کنند

ای  ، مانند دو شریك یا دو همسایه یا دو دوست نیست، بلكه بسیار ارزشمندتر و گونهشوهر

 نفس از که خداست های نشانه از و»: سورۀ روم آمده است   همچنان که در آیۀ . یگانگي است

 قرار دلسوزی و محبت شما بین و بیابید سكون و آرامش آنان به تا بیافرید زوج برایتان شما خود

اسالم به تحكیم بنیاد  «.است هایي نشانه باشند تفكر اهل که کساني برای موضوع این در و داد

خانواده و حسن ارتباط بین زوجین توجه کامل دارد و برای هر یك از آنان وظایف و حقوقي را 

از وظایف مشترك زن و شوهر به حُسن معاشرت، جلب توجه همسر، . مشخص کرده است

سورۀ نسا نیز آمده  0 که در آیۀ  همچنان. کند ت فرزندان اشاره ميدهي، نگهداری و تربی کام

 معروف شیوۀ به زنان با»: است، رفتار زن و شوهر نسبت به همدیگر باید کامالً پسندیده باشد

های  صورت، خواسته زن و شوهر موظفند در نظافت، لباس پوشیدن و اصالح سرو« .کنید زندگي

جویي و ارضای غریزۀ جنسي کل هدف ازدواج نیست،  ه لذتگرچ .یكدیگر را در نظر بگیرند

یكي از اهداف مهم و محرك اول در ازدواج است و در تحكیم بنیاد خانواده و حُسن رابطۀ 
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وجان  همچنین نگهداری از فرزندان و حفظ سالمت و پرورش جسم. زوجین تأثیر بسزایي دارد

ت و به همفكری، همكاری و جدیت آنان نیاز تربیت آنان وظیفۀ مشترك پدر و مادر اس و و تعلیم

تر  تر و سازنده تری برعهده دارد، اما نقش مادر حساس پدر در این زمینه مسئولیت سنگین. دارد

 (.23: 831  امیني،)است 

بر وظایف  مرد عالوه. همچنین زن و شوهر هر یك، وظایف مخصوصي برعهده دارند

صي را نیز برعهده دارد که از آن جمله به مشترك، به علت چگونگي آفرینش، وظایف خا

. شود های دیني و اخالقي اشاره مي سرپرستي خانواده، تأمین نفقه، اکرام و مدارا و مراقبت

 برتری بعضي بر را برخي خدا که جهت آن از مردان»: فرماید سورۀ نسا مي 81خداوند در آیۀ 

 پس. دارند قیمومت و سرپرستي زنان رب دهند، مي نفقه خود مال از که جهت آن از و است داده

با توجه به « .دارند مي نگه را خود عفت خود، حفظ با شوهرانشان، غیبت در شایسته، زنان

ها، مسئولیت سرپرستي خانواده برعهدۀ آنان نهاده  آمادگي بیشتر مردان در مقابل تحمل دشواری

که با اعمال قدرت و ناگفته نماند که منظور از سرپرستي مرد این نیست . شده است

مایشاء باشد و به سایر اعضای خانواده حق اظهارنظر  خودمحوری، خانواده را اداره کند و فعال

داند که ادارۀ هیچ مؤسسۀ کوچك یا بزرگي با  ندهد؛ زیرا سرپرست و مدیر باتدبیر خوب مي

ل آسایش، آرامش و ویژه ادارۀ کانون خانواده که باید مح پذیر نیست، به زور و خودمحوری امكان

ریزی مناسب برای ادارۀ خانواده  هدف از در رأس امور قرارگرفتن، برنامه. پرورش کودکان باشد

نظر سایر اعضای خانواده، جلب همكاری آنان در ادارۀ امور، تفاهم در حل  با مشاوره و تبادل

مین همۀ در اسالم تأ. گیری و حرف آخر را زدن در موارد اختالف است مشكالت، تصمیم

از سویي مرد وظیفه دارد به . ها و مخارج زندگي خانواده برعهدۀ مرد گذاشته شده است  هزینه

مسائل اعتقادی، اخالقي و دیني همسرش نیز توجه داشته باشد و دراین باره خود به همسرش 

همچنین موظف است قدردان همسرش . کمك کند یا شرایط آموختن آن را برایش فراهم کند

 (.همان)او را نعمتي الهي بداند  باشد و

ردیف با  تر از وظایف شوهر نباشد هم وظایفي که اسالم برای زن در نظر گرفته اگر سنگین

ارزش جهاد  شوهرداری کردن زن در اسالم، هم  در یك جملۀ کوتاه، خوب. وظایف شوهر است

ت از پذیرفتن مقام این جهاد برای زن عبارت اس(.  2 : 98  ج مجلسي،:ك.ر)  بیان شده است

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــ
 .التبعل حسن المراۀ جهاد(: ع)علي قال . 
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سرپرستي شوهر، حفظ موقعیت و جایگاه شوهر در خانواده و بین فرزندان، مشورت با همسر 

 را خانه از خروج شوهر، موردی در اگر که جایي تا)در کارهای مهم و اطاعت از دستورات 

د، های خو زن با رفتار خوش و اخالق نیك و محبت(. نشود خارج نداد، اجازه و ندانست جایز

ها به  ها و گرفتاری در دشواری. کند شوهر را دلگرم و خانه را به کانون صفا و محبت تبدیل مي

بهترین . دار است نسبت به اموال شوهر امانت. کند جویي مي شتابد و از او دل یاری شوهر مي

 .(19: همان امیني،... )کند و پوشد و برای شوهر آرایش و زینت مي لباس خود را در خانه مي

حق »شك یكي از حقوق اساسي و محترم هر فرد،  بي :ایران در خانواده اقتصادي حقوق

است؛ زیرا ادامۀ حیات و بقای انسان در گِرو تأمین نیازهای مادی اوست و تالش و « مالكیت

استوار « حق مالكیت»کردن نیازهای مادی برمبنای برخورداری از مال و  فعالیت انسان در فراهم

 .است

ص مالكیت و استقالل مالي زن در اسالم و قوانین جمهوری اسالمي ایران نیز یكي درخصو

از اصول مهم حاکم بر نظام حقوقي دین مقدس اسالم، اصل تساوی حقوق زن و مرد است، مگر 

در حقوق اسالم، اصوالً زن نسبت به . آنكه بنا بر مصلحت خود آنها استثنایي وجود داشته باشد

ۀ اقتصادی برعهده ندارد؛ درضمن اینكه استقالل اقتصادی و اجتماعي دارد شوهر تكلیف و وظیف

 (.21: 809 فهیمي،)

با اینكه از نظر اسالم زن تكلیفي در تأمین بودجۀ زندگي : درآمد كسب و اشتغال حق

از وظایف مرد است، براساس « نفقه»خانوادگي برعهده ندارد و تأمین هزینۀ زن و فرزند با عنوان 

قانون اساسي جمهوری اسالمي ایران، اگر زن بخواهد شغلي انتخاب کند و در آن  1   اصل 

طور که  اشتغال داشته باشد که منافي مصالح خانوادگي نباشد مختار و آزاد است؛ همچنین همان

قانون  3   اسالم به مرد اجازۀ دخل و تصرف در امور مالي خود را داده است، براساس اصل 

این اجازه داده شده است که مستقیماً در امور مالي خود دخالت کند و معامله اساسي نیز به زن 

ای که از نظر فقهي باید بدان توجه داشت این است که خروج زن از خانه باید  مسئله. یا کار کند

با موافقت شوهر باشد؛ بنابراین چنانچه زن هنگام ازدواج شاغل نبوده یا شرایط اشتغال از شروط 

ای بیرون از خانه منع  تواند او را از اشتغال به هرگونه شغل و حرفه و نباشد، مرد ميضمن عقد ا

همچنین اگر زن هنگام ازدواج شاغل بوده یا شرط اشتغال ضمن عقد گنجانده شود، زوج . کند

 (. 1: همان فهیمي،)تواند او را از ادامۀ شغل باز دارد  نمي
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های معصومین، مالكیت و  آیات قرآن و روایتدر  :خانه از خارج اشتغال از حاصل درآمد

. شود شود و تفاوتي بین حقوق آنها دیده نمي استقالل مالي زنان همانند مردان محترم شمرده مي
 نصیبي را مردان»: کند گونه بیان مي سورۀ نسا تساوی استقالل زن و مرد را این  8خداوند در آیۀ 

این آیه آشكارا و با صراحت، زنان و مردان « .نصیبي زنی زنان و دارند آورند مي دست به آنچه از

 مردم»: نیز چنین روایت شده است (ص)همچنین از پیامبراکرم. داند را مالك دستاوردهای خود مي
قانون  9 در اصل (.  1 :   ج مجلسي،)« .دارند استیال و سلطه خود مایملك و اموال به نسبت

 همۀ»: عیت از قوانین شرعي و اسالمي، چنین آمده استاساسي جمهوری اسالمي ایران نیز، به تب

نیز مالكیت همۀ  12اصل « .دارند قرار قانون حمایت در یكسان مرد، و زن از اعم ملت، افراد
 کار و کسب مالك هرکس». افراد، اعم از زن و مرد و اِعمال آن را به رسمیت شناخته است

 امكان خود، کار و کسب به نسبت مالكیت، عنوان به تواند نمي کس هیچ و است خویش مشروع
 «.کند سلب دیگری از را کار و کسب

یك از  مندی و سایر حقوق مالي در هیچ براساس آنچه گفته شد شایستگي معامله، بهره
قوانین منوط به مردبودن نشده و واضح است که در حقوق اسالمي، زن و مرد در کسب مال، 

ارۀ اموال هیچ تفاوتي با یكدیگر ندارند و مستقالً اختیار انعقاد قرارداد، صالحیت تملك و اد

زن در فقه شیعه و حقوق ایران از نظر مالي مستقل است و . هرگونه تصرف بر دارایي خود دارند
اصل بر این است که هر یك از زوجین اختیار هرگونه تصرفي را بر اموال خود دارد؛ تصرف 

از دیدگاه . آورد دست مي یا اموال دیگری که به مادی و حقوقي و نیز تصرف در جهیزیۀ زن
اسالم هرگز اصل بر اشتراك دارایي نیست و در این زمینه ریاست مرد بر خانواده، اختیاراتي 

. حتي زن برای انجام کارهای خانۀ شوهر، حق گرفتن دستمزد دارد. آورد وجود نمي برای او به

از ( ش.هـ  81  مصوب)رات مربوط به طالق ماده واحدۀ اصالح مقر 2طور که در تبصرۀ  همان

المثل منوط به وقوع طالق نیست و زن  دریافت اجرت. یاد شده است« الزحمه حق»آن با عنوان 

در شرایط عادی نیز حق گرفتن اجرت را برای انجام کارهای خانه دارد و با دریافت آن، مالك 
 (. 8: 810  مهرپور،)شود  مستقل آن مي

 تعریف مفاهيم
ظور از ارزش اقتصادی شغل زن، درآمد ناشي از کار خارج از خانۀ زن است؛ که در این من

 برقراری با)درآمدی که  زن پزشك، مستقیماً از بیمار یا با واسطه . پژوهش پزشكي مدنظر است
 .کند دریافت مي...( و بیمارستان و درمانگاه با قرارداد
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سكونت، مالكیت زن بر خانه، خرید  مشارکت زن در خرید خانۀ محل: تفاهم اقتصادي

های اقتصادی  گیری خودرو سواری با مالكیت زن، تأمین مخارج خانواده و مشارکت در تصمیم

 .درون خانواده

و رضایت آنان از عملكرد اقتصادی ( پزشكي)رضایت شوهر از شغل زن : تفاهم زناشویی

 .همسر، تفاهم برای استیفای حقوق ذاتي

 روش تحقيق
تأثیر ارزش اقتصادی شغل زن پزشك پژوهش پیمایشي است و هدف آن فقط بررسي روش این 

ابتدا برای گردآوری اطالعات پایه ،که مبنای تئوریك پژوهش  .بر تفاهم اقتصادی همسران است

وگو  صورت امكان گفت ای و اینترنتي و برای نظرسنجي از پرسشنامه و در است، از منابع کتابخانه

کار گرفته  پرسشنامه نیز از سوی محقق تنظیم و پس از تأیید، به. ه شده استو مصاحبه، استفاد

کرد درآمدشان در خانواده،  وگویي کوتاه دربارۀ چگونگي هزینه نظر زنان پزشك نیز در گفت. شد

مالكیت و اختیارداری بر دارایي و تأثیر آن بر تفاهم اقتصادی با شوهرانشان گردآوری و 

 .گیری شده است ي و نتیجههای مدنظر بررس نكته

 آماري و نمونه ةجامع
معیار، زنان متأهل پزشك . شدۀ این پژوهش، زنان پزشك ساکن شهر تهران است جامعۀ بررسي

بنابراین در این معیار پزشكان مطلقه، بیوه و مجرد حذف . سال سابقۀ کار هستند 9 کم  با دست

های مختلف ساکن تهران را  ن پزشك با تخصصنفر از زنا    باره برای نمونه  در این. اند شده

- 1: 833 میرزایي،)های موجود  همچنین با استفاده از جدول. از سالنامۀ سالمت انتخاب کردیم

مشخص  P ،19=2/9و  02و درصد اطمینان  ±%9 نفر نمونه برای انجام کار با دقت  19، (32 

وگو یا تكمیل  خو را برای گفت ماه، آمادگي 2 زن پزشك در مدت زمان   2درنهایت . شدند

 .پرسشنامه بیان کردند

 دستاوردهاي تحقيق

ها یا  رو، در چارچوب روش توصیفي است و همچنین از نظریه از آنجا که پژوهش پیش

ها،  مطالعات مرتبط به پرسش اصلي در آن استفاده نشده است، محقق پس از گردآوری پرسشنامه
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سازی، نموداربندی و آمار  و با جدول SPSSافزار  ه از نرمدست آمده را با استفاد اطالعات به

 .تجزیه و بررسي کرد( تراکمي درصد تجمعي، فراواني فراواني،)توصیفي 

 تفاهم اقتصادي

درصد از   3دهد  زمینه نشان مي  نتایج پژوهش در این :مسكونی خانة خرید در مشاركت .6

 .اند كوني با شوهر خود مشارکت کردهاند در خرید خانۀ مس زناني که در رشتۀ پزشكي شاغل

 توزیع چگونگی مشاركت در خرید مسكن اصلی. 6جدول 

 تجمعی درصد درصد فراوانی متغير

 % 3 % 3 29 اصلي مسكن خرید در زن مشارکت

 %99  %3     اصلي مسكن خرید در زن مشارکت فقدان

  %99   2 جمع

 

الكیت خانۀ مسكوني زنان پزشك با براساس نتایج پژوهش، سند م :اصلی خانة مالكيت .6

درصد، سند مالكیت  0 /2همچنین . طور مشترك به نام زوجین ثبت شده است درصد به  3/8

 .درصد نیز سند مالكیت خانۀ مسكوني به نام شوهر خانواده است 1/8خانه به نام زن پزشك و 

 اصلی مسكونی خانة مالكيت چگونگی توزیع. 6 جدول

 تجمعی درصد درصد فراوانی متغير

 %0 /2 %0 /2 3  زن با مالكیت

 %21/  %1/8 8  شوهر با مالكیت

 %99 /9 % 3/8 9  شوهر و زن مشترك مالكیت

  %99 /9  2 جمع

 

درصد زنان  31براساس نتایج پژوهش، نزدیك به  :سواري خودرو خرید در مشاركت .3

درو را از درآمد درصد هزینۀ خرید خو 21بیش از . پزشك، خودرو سواری شخصي دارند

 8 همچنین . اند درصد از راه دیگر یا مشارکت همسرانشان پرداخت کرده   خودشان و بیش از 

 .درصد از پاسخگویان، خودرو سواری شخصي ندارند
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 سواري خودرو خرید چگونگی توزیع. 3 جدول

 تجمعی درصد درصد فراوانی متغير

 %21/  %21/   1 زن درآمد با سواری خودرو خرید

 %0/32 %0 /1    دیگر راه یا همسر مشارکت با سواری خودرو خرید

 %99  %8 /  3 نظر بي

  %99   2 جمع

 

درصد زنان پزشك که با درآمد  31با توجه به نتایج، نزدیك به  :سواري خودرو مالكيت .4

ول با توجه به جد. اند خود خودرو سواری شخصي دارند، سند مالكیت را به نام خود ثبت کرده

درصد نیز  8 . اند درصد هزینۀ خرید خودرو را از درآمد خودشان پرداخت کرده 21، بیش از 8

 .خودرو سواری به نام خود ندارند

 سواري خودرو مالكيت چگونگی توزیع. 4 جدول

 تجمعی درصد درصد فراوانی متغير

 %0/32 %0/32 28 سواری خودرو بر زن مالكیت

 %99  %8 /  3 سواری خودرو بر مرد مالكیت

  .%99   2 جمع

 

درصد از زنان پزشك در تأمین  2/09  براساس نتایج، :خانواده مخارج تأمين در مشاركت .5

درصد شوهران تأمین مخارج خانواده را  0/3 مخارج خانواده با شوهرشان مشارکت دارند و 

 .تنهایي برعهده دارند به

 خانواده مخارج تأمين چگونگی توزیع. 5 جدول

 تجمعي درصد درصد فراواني غیرمت

 %2/09  %2/09  22 خانواده مخارج تأمین در شاغل زن مشارکت

 % 12/0 % /2   تنهایي به شاغل زن برعهدۀ خانواده مخارج تأمین

 %99  %0/3  2 تنهایي به شوهر برعهدۀ خانواده مخارج تأمین

  99   2 جمع
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های اقتصادی  درصد تصمیم 39بیش از  :خانواده اقتصادي هاي گيري تصميم در مشاركت  .2

کردهای خانه، با مشارکت زن و شوهر است و فقط  درون خانواده از جمله خرید وسایل یا هزینه

همچنین در . کنند گیری مي تنهایي دربارۀ اقتصاد خانواده تصمیم درصد زنان پزشك، به 8/8

 .هستند  خانوادهگیرندۀ مسائل اقتصادی  تنهایي تصمیم درصد نیز مردان به2 /1

 خانواده اقتصادي گيري تصميم در مشاركت چگونگی توزیع. 2 جدول

 تجمعی درصد درصد فراوانی متغير

 %8/8 %8/8   گیرنده تصمیم زن

 %0 /1 %2 /1 9  گیرنده تصمیم مرد

 %99  %8/39 10 شوهر و زن مشارکت

  %99   2 جمع

 تفاهم زناشویی

درصد شوهران از اشتغال  8/21دهد  ج پژوهش نشان مينتای :زن اشتغال از شوهر رضایت .6

  /28فقط . درصد نیز با اشتغال همسرانشان موافقند 1/81همسرانشان رضایت کامل دارند و 

 .درصد از شوهران مخالف اشتغال همسرشان هستند

 زن اشتغال از شوهر رضایت با درآمد تقاطع. 7 جدول

 تجمعی درصد درصد فراوانی متغير

 %8/21 %8/21 82 موافق کامالً

 %02 %1/81 8  موافق

 %28/02 % /28   مخالف

 %99  %1/8    پاسخ بي

  %99   2 جمع

 

درصد شوهران از عملكرد   2/2براساس نتایج،  :زن اقتصادي عملكرد از شوهر رضایت .6

درصد نیز از عملكرد اقتصادی همسرشان رضایت  80/8اقتصادی همسرشان رضایت دارند و 

 .ندندار
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 زن اقتصادي عملكرد شوهراز رضایت تقاطع. 8 جدول

 تجمعی درصد درصد فراوانی متغير

 % 2/2 % 2/2  8 زن اقتصادی عملكرد از شوهر رضایت

 % 3/0 %8/80 1  زن اقتصادی عملكرد از شوهر نارضایتي

 %99  %3/  2 پاسخ بي

  %99   2 جمع

 

نفقه از حقوق ذاتي زنان است ولي نتایج تحقیق دریافت  :ذاتی حقوق استيفاي براي تفاهم .3

دلیل ناآگاهي زن یا شوهر از چگونگي شرایط نفقه، درآمد داشتن زن و  دهد که به نشان مي

 1 /3درصد از زنان پزشك از همسرشان درخواست نفقه ندارند و فقط  32/ مواردی دیگر؛ 

مچنین برمبنای این پژوهش، ه. درصد زنان درخواست دریافت نفقه از شوهرانشان را دارند

درصد از شوهران نیز خود  1/29دانند و  درصد شوهران، خود را به پرداخت نفقه ملزم مي 8/80

 .دانند را ملزم به پرداخت نفقه نمي

 شوهر از نفقه دریافت براي زن درخواست توزیع. 9 جدول

 تجمعی درصد درصد فراوانی متغير

 %1 /3 %1 /3 0 شوهر از نفقه درخواست

 %99  %32/   2 شوهر از نفقه نخواستن

  %99   2 جمع

 

 نفقه پرداخت به شوهران چگونگی تعهد. 61 شماره جدول

 تجمعي درصد درصد فراواني متغیر

 %8/80 8/80 1  زن به نفقه پرداخت

 %99  1/29 81 زن به نفقه نپرداختن

  %99   2 جمع

 

 گيري بحث و نتيجه
دهد که درآمد اقتصادی باالی زنان و درپي آن افزایش  تحقیق نشان مي های این مجموعه بررسي

های تفاهم بیشتر در وجوهي از  کردن زمینه اقتدار اقتصادی آنان در خانواده، با وجود فراهم
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تنها منجر به ارتقای  ها نه ها برای ارتقای نقش زن، اما در وجوه دیگری از شاخص شاخص

، فواید و   جدول . وجود آورده است هایي را نیز برای او به جایگاه او نشده بلكه محدودیت

 .دهد های تفاهم به تفكیك نشان مي های افزایش اقتدار اقتصادی زنان را در شاخص محدودیت

 هاي افزایش اقتدار اقتصادي زنان فواید و محدودیت. 66جدول 
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کند یا امكاناتي که در اختیار زن قرار نگرفته  تنهایي فراهم مي امكاناتي که زن به: محدودیت

 .است

 .ار گرفته شده یا به او داده شده استای که در اختیار زن قر امكانات اقتصادی: مزیت

فواید اصلي درآمد باالی زنان و اقتدار اقتصادی برآمده از آن را    با توجه به نتایج جدول 

 گیری تصمیم» در زن دخالت برای تفاهم)های سوم و پنجم تفاهم  عمدتاً باید در شاخص

در مقابل اقتدار اقتصادی . وجو کرد جست( اشتغال شوهر برای نظر جلب تفاهم در/  «مشترك

مزیت خاصي را برای او نداشته ( درآمد از مندی بهره تفاهم)تنها در گزینۀ چهارم تفاهم  زن نه

و « چگونگي»باره وضعیت او مشابه وضعیت دیگر زنان است؛ همچنین  است بلكه در این

مد ناشي از شوهر کرد درآ کرد درآمدش شباهت فراواني به چگونگي و میزان هزینه هزینه« میزان»

 .زنان دیگر دارد
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حتي ممكن است بیشتر از ( ذاتي حقوق استیفای)این محدودیت در شاخص اوّل تفاهم 

برای نمونه استیفای نفقه در زنان قشر متوسط . های معمول زنان قشر متوسط باشد محدودیت

معنا و  اً بيکه این موضوع در زنان پزشك تقریب شود در حالي امری معمول و مناسب تلقي مي

زنان پزشك با توجه به درآمد ناشي از اشتغال خارج از خانه، چون خود در تأمین . ناموجه است

گونه  کنند نیازی به نفقه ندارند یا شوهرانشان این نیازها و مخارج خانواده به شوهرشان کمك مي

بنابراین زنان شاغل به گیرد؛  دار و بدون درآمد تعلق مي کنند که نفقه فقط به زنان خانه تصور مي

 .درضمن شاید درخواست نفقه باعث کدورت زن و شوهر شود. نفقه نیاز ندارند

با وجود به نام شدن خانۀ اصلي یا ( اضافي امتیازات استیفای)دربارۀ شاخص دوم تفاهم 

های نامبرده،  هایي نسبت به زنان دیگر دارد؛ اما برای تأمین هزینه خودرو سواری، مزیت

 .آورد که درخصوص زنان دیگر درست نیست وجود مي های جدیدی برای خود به تمحدودی

های اسالمي هماهنگي دارد و  درنهایت تفاهم اقتصادی زناشویي در این پژوهش با دیدگاه

براساس آن باالتر بودن اقتدار اقتصادی شوهر نسبت به زن، تفاهم بیشتر درپي خواهد داشت، در 

 .جا شده است که جایگاه مرد و زن در تأمین مخارج خانواده جابههایي  مقایسه با خانواده

با او ( همكار)ها، ارتقا جایگاه زن از مشاور شوهر به متفاهم  همچنین با توجه به بررسي

هایي برای وی،  انجامد بلكه اقتدار اقتصادی با وجود گشایش تنها لزوماً به اقتدار اقتصادی نمي نه

ها و  بنابراین در شرایطي که هم چالش. وجود آورد یدی بههای جد ممكن است محدودیت

جانبۀ مرد، از اقتدار اقتصادی  های برآمده از اقتدار اقتصادی زن و هم اقتدار اقتصادی همه فرصت

کاهد بنابراین در چنین وضعیت متعادلي باید به منابع دیگر اقتدار توجه و تمرکز کرد  زن مي

دهي به تفاهم  واقع اقتدار اقتصادی زن، متغیری مستقل در شكلدر. تر همانند متغیرهای مستقل

اقتصادی یا تفاهم عمومي او با همسرش نیست و نقش متغیرهای دیگر فرهنگي و رفتاری در 

 .رسد نظر مي تر به دهي به تفاهم پُررنگ شكل



 

 

 

 

 

 2932مستان ز ،4، شمارة 2دوره ، در ایران مطالعات و تحقيقات اجتماعي   064 

  

 

 منابع
 قرآن مجید 

 ،کتاب وستانب مؤسسه: قم ،زن حقوق و وظایف با آشنایی ،(809 ) ابراهیم امیني. 

 ،كنوانسيون و ایران اسالم، حقوق در تطبيقی مطالعه) مالی حقوق و زن ،(809 ) فاطمه فهیمي 

 .خرسندی انتشارات: تهران ،(زنان از تبعيض رفع

 ،افشین علیقلیان، احمد ترجمه ،فرهنگ و جامعه اقتصاد،: اطالعات عصر ،( 83 )مانوئل کاستلز 

 .نو حطر: تهران چاوشیان، حسن و خاکباز

 ،کتاب بوستان: قم ،(98  ج) بحاراالنوار محمدباقر، مجلسي. 

 ،کتاب بوستان: قم ،(  ج)بحاراالنوار محمدباقر، مجلسي. 

 ،اطالعات انتشارات: تهران ،زن حقوق از مباحثی ،(810 ) حسین مهرپور. 

 ،تشاراتان: تهران ،(6و 6 جلد) نویسی نامه پژوهش و پژوهشگري پژوهش، ،(833 ) خلیل میرزایي 

 .شناسان جامعه

 ،شناسان جامعه انتشارات: تهران ،نویسی نامه پژوهش و پژوهشگري پژوهش، ،(833 )خلیل میرزایي. 

 ،دانش گنج: تهران ،سوئد در خانواده حقوق ،(831 )مصطفي واحدی. 


