
 293 -244، ص 2931، زمستان  21فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران ، شماره 
ISSN: 2588-2864 
http://www.psyj.ir 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چکيده
 و اغلش زنان بین در کار به اشتغال و افسردگی میزان بین رابطه بررسی ، حاضر تحقیق موضوع

 یم بافق شهرستان دار خانه و شاغل زنان کلیه تحقیق این در آماری جامعه.  باشد می دار خانه

 گستردگی به توجه با که باشند می متاهل دار خانه و شاغل زنان کلیه ، آماری جامعه.  باشند

 زنان ینب از و انتخاب نمونه بعنوان ولیعصر بیمارستان در شاغلین ، آن پراکندگی و آماری جامعه

 نهنمو  نهایت، در که اند شده گزینش تصادفی صورت به ، دسترس در های نمونه نیز دار خانه

 اند نموده شرکت پژوهش این در دار خانه متاهل زن 05 و شاغل متاهل زن 05 شامل آماری ی

 آمار و میانگین و فراوانی و درصد شامل ؛ توصیفی آمار ، استفاده مورد آماری های روش. 

 قیقتح فرض.  باشد می پیرسون گشتاوری همبستگی ضریب مستقل  t روش شامل استنباطی

 ودوج داری معنی تفاوت دار خانه و شاغل زنان افسردگی میزان و اشتغال بین براینکه مبنی

 گیرد می قرار تایید مورد(  50550 < 50/5معناداری سطح) آمده دست به نتایج براساس دارد؛

 این در.  دارد وجود معناداری تفاوت دار خانه و شاغل زنان افسردگی بین که شود می مشخص و

 .اند داده اختصاص خود به را افسردگی میزان بیشترین دار خانه زنان میان

 .خانه داری -اشتغال  -افسردگی  : يديکل اژگانو
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 طيبه غالم زاده بافقی

 .، ایران پیام نور مرکز بافقدانشگاه ، مربی ، گروه علوم تربیتی 

 
 ام نویسنده مسئول:ن

 طيبه غالم زاده بافقی

اشتغال به کار و خانه داري ميزان افسردگی و بررسی رابطه بين 

 در بين زنان شاغل و خانه دار شهرستان بافق
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 مقدمه
رایج ترین اختالل روانی است و اخیرا به شدت رو به افزایش نهاده است . احساس افسردگی معموال به عنوان اندوه شناخته  0افسردگی

می شود و می تواند به دنبال هر رویداد ناخوشایندی حاصل شود . غم ناشی از مرگ عزیزان و پایان یک رابطه محبت آمیز منجر به نوعی 

تلقی  MSافسردگی عالوه بر این که می تواند یک بیماری روان شناختی همراه .  گی می شود که داغدیدگی یا واکنش سوگ نام داردافسرد

، می تواند منجر به تعدادی از پیامدهایی گردد که به سالمتی فرد آسیب برسانند. افسردگی می تواند به عنوان یک پیش بینی کننده  شود

ی دهند و م نمابیماری و ناتوانی شدید عمل کند. مبتالیان افسرده تالشی برای حفظ استقالل شان انج یع، پیشرفت سرMSمرگ مبتالیان به 

ر بنیز برنامه های ورزشی رادنبال نمی کنند. طوری رفتار می کنند که خطر ابتالی آنان به بیماری های دیگر،  پیشرفت بیماری و مرگ چند برا

آنان  افسردگی . از طرف دیگر ب سالمتی خود نمی شوندقمرا می کشند، برنامه مناسب غذایی دنبال نمی کنند و می شود، مثال زیاد سیگار

نشانه های جسمی  .( 1 ،0931، )جوانمرد می تواند اطرافیان و مراقبان آنان را نیز تحت تأثیر قراردهد و مراقبان از توجه خود به بیمار بکاهند

یروی اندک و دردها و آالم جسمانی نیز رایج هستند . این نشانه ها می توانند آنقدر شدید باشند که فرد مبتال را افسردگی از قبیل خستگی ، ن

به داشتن یک بیماری جسمی شدید متقاعد سازند ، هرچند هیچ علت بدنی واضحی برایش وجود نداشته باشد . )دیویسون ، نیل و همکاران ، 

و ابتالء به آن بوده اند زنان ، باالخص گروه زنان خانه در معرض افسردگی همیشه یکی از گروه هایی که  .( 0، 0930، 2ترجمه دهستانی ، ج 

مباحث مربوط به سالمت زنان در اولویت مباحث گوناگون جنسیتی زنان قرار گرفته است . اگرچه زنان  از این رو هستند)نویسنده( . بوده و دار

ری دارند ، اما بیشتر از مردان در معرض مشکالت مربوط به سالمت روان قرار می گیرند . خطرپذیری زنان در مقایسه با مردان عمر طوالنی ت

زیست شناختی ، روان شناختی ، و جامعه شناختی  و مردان در برابر مسائل بهداشت جسمانی و روانی تحت تأثیر عوامل پیچیده و چندگانه

ه این عوامل ، بهداشت روانی زنان در مقایسه با مردان به لحاظ شیوع بیشتر اختالل هایی چون است و به دلیل تعامل و کنش متقابل و پیچید

( در تحقیقی 0931صیادی فر ) ( .2،  0935)سهرابی و همکاران ،  ، و نیز سیر شروع مشکالت متفاوت است9، و استرس 2افسردگی ، اضطراب 

دار نشان داد زنان شاغل از سالمت روانی بهتری برخوردارند . میزان افسردگی  خانه با عنوان بررسی تفاوت سالمت روانی بین زنان شاغل و

 ( .01، 0933زنان شاغل کمتر از زنان خانه دار است )آقاپور و محمدی، 

 

 بيان مسئله -1 
ان نیز دگرگون شده است . همراه با دگرگونی هایی که در ساخت و کارکرد خانواده در جامعه مدرن صورت گرفته ، پایگاه اجتماعی زن

ر اصنعت و شهرنشینی به زنان این فرصت را داده است که در خارج از خانه به اشتغال بپردازند . دست یابی زنان به منابع اقتصادی ناشی از ک

ی و ضرورتا پیدایی تعادل در خارج از خانه و تسخیر فضاهای تازه اجتماعی به وسیله آنان ، ساخت چند صد ساله خانواده را دگرگون ساخته است

نو را در یک خانه ایجاب می کند . اشتغال زن با ایجاد دگرگونی های بنیادی در ساخت شغلی جامعه ، نظام ارزش های سنتی ، توزیع نقش ها 

جام شده در کشورهای مطالعات ان( . 00،  0930آثاری بر خانواده و سالمت زن برجا گذارده است )ترکمن و فتحی ، و پایگاه های زن و مرد ، 

غربی حکایت از برتری نسبی وضعیت سالمت زنان شاغل در مقایسه با زنان غیرشاغل یا به عبارت دیگر زنانی دارد که صرفا به ایفای نقش زن 

جسمانی زنان در مطالعات انجام شده بر اهمیت تکثر نقش ها و تاثیر مثبت آن در ارتقای وضعیت سالمت روحی و خانه دار محدود شده اند . 

می توان استناد  6و فرضیه تجمع نقش 0، نظریه بسط نقش 1تاکید شده است . در چارچوب مدل های رویکرد مثبت به فرضیه اعتالی نقش

نمود که طی آن نقش اشتغال که به عنوان نقش جدیدی به نقش های سنتی زنان اضافه شده ، به عنوان یک امر مثبت و پرفایده در نظر گرفته 

 –مکانیزم تاثیرگذاری مثبت اشتغال از طریق عزت نفس افزایش یافته ، درآمد بیشتر ، کسب حمایت اجتماعی گسترده تر . در اینجا شود می 

بررسی ها نشان  .( 065، 0939)احمدنیا،  قرار می گیرد یدکدر جهت ارتقای سالمت زنان مورد تا –که با اشتغال در ازای درآمد همبسته است 

زنان خانه را محلی فشارآور  اشاره می کند (0333رادی که حمایت اجتماعی باالتری دارند از سالمت بهتری برخوردارند . هاش چایلد)می دهد اف

ها می دانند و از زحمات آنان در خانه کمتر قدردانی می شود و مردان در کار خانه خیلی کم به انها کمک می کنند در مقابل در محل کار ، ان

 . (03، همان )کنند کارشان مورد تقدیر و تحسین است و دوستانی را می یابند که آنها را مورد حمایت عاطفی قرار می دهنداحساس می 

انجام گرفته نشان می دهد زنانی که ساعت  1مطالعاتی که در انجمن جامعه شناسی پنسیلوانیا به وسیله جامعه شناسی به نام جان اسچینیتگر

                                                           
1 Depression 
2 Anxiety 
3 Stress 
4Role enhancement  
5 Role expansion 
6 Role accumulation 
7 schinitgher Jon 
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نند و قادر به ترکیب کار با تعهدات خانوادگی شان هستند ، از سالمت بهتری نسبت به آنان که کار نمی کنند ، برخوردارند هایی از روز کار می ک

   ( . Bowling  ،2002 . به باور او مهم ترین عامل در افزایش مقدار سالمت زنان ، افزایش مقدار استخدام آنان است )

 

 روش تحقيق          -2
. در این نوع تحقیق هدف تعیین میزان همبستگی تغییرات دو متغیر می باشد. در  ، توصیفی از نوع همبستگی می باشدروش تحقیق

طبیعی دو متغیر در جامعه برای اندازه گیری استفاده می شود  اکثر تحقیقات همبستگی دو متغیری از مقیاس فاصله ای با پیش فرض توزیع

 و معموال برای تجزیه و تحلیل داده ها از فرمول ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون استفاده می شود. 

 

 آمارينمونه و  قلمرو تحقيق  -3
از آن جا که مشاهده ی یکایک   .می باشد ق جامعه ی آماری این تحقیق مشتمل بر زنان شاغل و خانه دار متاهل ساکن شهرستان باف

ن یمصداق های پدیده ی مورد نظر امکان پذیر نیست برای مطالعه دقیق پدیده به ناچار نمونه ای از جامعه مورد نظر انتخاب می شود. لذا در ا

 . ل خانه دار استزن متاه 05زن متاهل شاغل و  05انتخاب شده اند که شامل  پژوهش زنان شاغل و خانه دار در دسترس

 

 ابزار اندازه گيري -4
( استفاده شده است.  BDI-IIدر پژوهش حاضر برای اندازه گیری میزان افسردگی در زنان شاغل و خانه دار از پرسشنامه افسردگی )

م های خانه دار با مراجعه و خانپاسخ داده اند پرسشنامه خود به محل کار در خانم های شاغل . اجرای تست به صورت انفرادی صورت گرفت 

این پرسشنامه به عنوان یک ابزار معتبر در تحقیقات متعددی برای افسردگی مورد  . به محل زندگی آن ها پرسشنامه اجرا و جمع آوری گردید

گروه جمله است.  20بک از این پرسشنامه برای بررسی میزان افسردگی استفاده کرده است. این پرسشنامه شامل  . استفاده قرار می گیرد

هر گروه از جمالت را با دقت بخوانند سپس در هر گروه یک جمله را انتخاب کنند که بهتر از همه گویای احساس شرکت کنندگان می بایست 

مه باالتر صدق می کند جمله ای را که از هآنان . اگر در یک گروه از جمالت چند جمله در مورد  باشدمی طی دو هفته گذشته تا به امروز آنان 

غمگینی، بدبینی، احساس شکست، نارضایتی، احساس گناه، انتظار تنبیه، » گروه های این پرسشنامه شامل:  20د. از می کنناست را انتخاب 

ادن د دوست نداشتن خود، خود سرزنشی، افکار خودکشی، گریه کردن، بی قراری، کناره گیری اجتماعی، بی تصمیمی، بی ارزشی، از دست

 . تغییر در الگوی خواب، تحریک پذیری، تغییر در اشتها، اشکال در تمرکز، خستگی پذیری، کاهش عالقه ی جنسی را می توان نام برد انرژی،

 می باشد ./. 535مقدار آن برابر باه که از طریق ضریب همسانی درونی ) آلفای کرونباخ ( اندازه گیری شداین آزمون  پایایی

 

 یافته ها -5
جایی که میانگین احتماال مناسب ترین شاخص برای توصیف خصایص یک گروه است بنابراین از نظر پژوهشگران تعیین معنادار از آن 

معروف است. در این  tبودن تفاوت بین میانگین ها از اهمیت خاصی برخوردار است. آزمون معنی دار بودن تفاوت بین دو میانگین به آزمون 

  . گروه های مستقل و ضریب همبستگی پیرسون استفاده به عمل آمد tای پژوهشی از مدل آماری پژوهش برای آزمون پرسش ه

 هاآنشغل توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب  0جدول 

 

 

 

 

 درصد فراوانی فراوانی گزینه کد

 05 05 خانه دار 0

 05 05 شاغل 2

 055 055 جمع
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 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب شغل آن ها 1نمودار

 افسردگی پاسخگویان  شاخص آماري مربوط به -2جدول 

 

 حداکثر حداقل واریانس انحراف معيار خطاي استاندارد ميانگين تعداد گزینه

 33 20 0210092 000239 0009 91029 055 کل پاسخگویان

 

 

 ط به افسردگی پاسخگویانشاخص آماري مربو - 2نمودار
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 فرضيه تحقيق -6
 .میزان افسردگی زنان  شاغل و خانه دار تفاوت معناداری وجود دارد اشتغال و بین

 آزمون فرضيه تحقيق-3جدول

 سطح معناداري درجه آزادي t انحراف معيار ميانگين  متغير

 افسردگی
 0206362 9103 خانه دار

90120 33 50550 
 309501 95006 شاغل

 

تأیید می گردد  ه ی تحقیقکمتر می باشد ودر نتیجه فرضی 50/5می باشد که این مقدار از 50550با توجه به جدول سطح معناداری    

 بیشتری برخوردارندافسردگی میزان و زنان خانه دار از  و مشخص می شود که بین افسردگی زنان شاغل و خانه دار تفاوت معناداری وجود دارد.

. 
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 نتيجه گيري
همراه با دگرگونی هایی که در ساخت و کارکرد خانواده در جامعه مدرن انجام گرفته ، پایگاه اجتماعی زنان نیز دگرگون شده است . 

ی از کار اشصنعت و شهرنشینی به زنان این فرصت را داده است که در خارج از خانه به اشتغال بپردازند . دست یابی زنان به منابع اقتصادی ن

ی لدر خارج از خانه و تسخیر فضاهای تازه اجتماعی به وسیله آنان ، ساخت چند صد ساله خانواده را دگرگون ساخته است و ضرورتا پیدایی تعاد

ها  نقش نو را در یک خانه ایجاب می کند . اشتغال زن با ایجاد دگرگونی های بنیادی در ساخت شغلی جامعه ، نظام ارزش های سنتی ، توزیع

نتایج تحقیقات اخیر نشان می دهد اشتغال چنان که و پایگاه های زن و مرد ، آثاری بر خانواده و سالمت زن بر جا گذارده است . خوشبختانه 

ند کروانی مانند افسردگی پیشگیری می  –اما از بروز بیماری های روحی ؛ ی زنان را خسته سازد اناز نظر جسمممکن است هر چند که به کار 

(  بیانگر وجود تفاوت معنی دار در بین زنان شاغل و خانه دار از نظر میزان بروز افسردگی در بین آنان می 9. نتایج پژوهش حاضر)جدول  .

شاید دلیل عمده ی آن احساس ارزشمندی و مفید بودن در  باشد . به عبارتی افسردگی در بین زنان شاغل کمتر بروز و ظهور پیدا می کند .

و درگیری با مسائل کاری و شغلی است که از در خود فرو رفتن و گرفتار شدن آنان در چنگال افکار و خیاالت واهی ، عه و تنوع نقش جام

 جلوگیری نموده و باعث می شود که بر روی امور مهم تر و اساسی تر ، متمرکز می شوند .
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