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چكیده
رعایت حریمهای ارتباطی در محیط شغلی ارتباط تنگاتنگی با کیفیت روابط بین همسری زنان شاغل دارد و
بر جنبههای متفاوت زندگی فرد تأثیر میگذارد .هدف این پژوهش بررسی نقش رعایت حریمهای ارتباطی در
محیط شغلی بر کیفیت روابط بین همسری زنان شاغل است .این مطالعه کیفی با مشارکت  51نفر از بانوان در
مراکز توانبخشی که در شهرستان نجفآباد شاغل هستند با روش نمونهگیری هدفمند و مصاحبه عمیق
نیمهساختاریافته تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت و برای تجزیهوتحلیل دادهها از روش گراندد تئوری (نظریه
داده بنیاد) استفاده شده است .نتایج به شناسایی چهار شناسه انتخابی ،ده شناسه محوری و  63شناسه باز منجر
شد .دو مقوله اصلی عبارت است از .5 :پایداری زناشویی با زیر مجموعههای تحکیم روابط بین همسری ،تأمین
نیازهای احساسی همسر ،همراه است .2 .تعادل ـ کار خانواده که شامل زیرمجموعههای جداسازی نقشهای شغلی
از خانوادگی ،کمرنگشدن تأثیر مشکالت شغلی بر رابطه زناشویی میشود .در نهایت الگوی رعایت حریمهای
ارتباطی در محیط شغلی بر روابط بین همسری زنان شاغل هویدا گشت .یافتهها نشان میدهد رعایت حریمهای
ارتباطی در محیط شغلی موجب بهبود کیفیت روابط بین همسری زنان شاغل میشود و در پی آن کیفیت زندگی
زناشویی بر رعایت یا عدم رعایت حریمها در محیط شغلی اثرگذار ،و رابطهای دوسویه در این میان برقرار است.
عدم رعایت حریمهای ارتباطی در محیط شغلی موجبات مشکالت زناشویی و کاهش کیفیت روابط بین همسری
را فراهم میسازد که افراد راهبرد سازگارانه ،ناسازگارانه و اخالقی را پیش میگیرند .زنان شاغلی که به رعایت
حریمهای ارتباطی مقید نیستند ،مشغلههای فکری و نگرانیهای بسیاری چون ترس و اضطراب ،پرخاشگری و
تعارض در مقابل همسر خویش احساس میکنند .حریمشکنی در محیط شغلی موجب آسیبهایی همچون
این مقاله برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد است.
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پنهانکاری ،دروغگویی ،دلخوری ،مقایسهگری منفی همسر ،بدبینی ،سوءظن و بیاعتمادی ،افزایش کنترلگری،
تالفی و انتقامجویی ،پیمانشکنی ،طالق و در نهایت کاهش سالمت روان زوجین میگردد .آسیبهای ناشی از عدم
رعایت حریمهای ارتباطی در محیط شغلی تنها به رابطه با همسر معطوف نیست و گاهی این آسیبها به شغل فرد
وابسته میشود و پیامدهایی چون ترک شغل را به همراه دارد .همچنین رعایت حریمهای ارتباطی موجب پایداری
زناشویی ،تعادل کار ـ خانواده و ارتقای سالمت روان میگردد.
کلیدواژهها :جنسیت در مرزهای ارتباطی ،حریمهای ارتباطی ،جنسیت و محیط شغلی ،کیفیت روابط زناشویی،
مسائل زنان شاغل.

رابطه زناشویی ،پایدار و صمیمی و منبع حمایت و لذت افراد است .رضایت از رابطه زناشویی
موجب احساس شادبودن و ایجاد صمیمیت در زوجین میشود (رضاییپور ،تقیزاده ،فقیهزاده و
ایازی .)2831 ،یکی از ابعاد روابط زوجها کیفیت روابط زناشویی است که در ارزیابی کیفیت
کلی ارتباطات خانوادگی نقش اساسی دارد .عناصری که کیفیت زناشویی به آنها بستگی دارد،
باعث ایجاد تفاهم ،استحکام و تداوم رابطه زناشویی میشود (.)1
کیفیت روابط زناشویی مفهومی چند بعدی است که نهتنها ویژگیهای درون فردی را شامل
میشود ،بلکه ویژگیهای بین فردی همسران را نیز دربرمیگیرد (نقل از گونگ .)1002 ،2بر این
اساس کیفیت زناشویی خوب به سازگاری مطلوب ،ارتباط مناسب و سطح باالیی از رضایتمندی
زناشویی منجر میشود (تبریزی .)2832 ،سه رویکرد عمده برای مفهومسازی کیفیت روابط
زناشویی وجود دارد :رویکرد اول ،به لیوایز و اسپانیر )2323( 1مربوط است که کیفیت روابط
زناشویی را ترکیبی از سازگاری و شادمانی زناشویی میداند .رویکرد دوم ،به برادبوری و فینچام
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( )1000مربوط است؛ براساس این رویکرد ،کیفیت زناشویی ،بازتاب ارزیابی کلی فرد از رابطه
زناشویی است .رویکرد سوم ،نظریه مارکس )2333( 4است که تلفیقی از رویکرد لیوایز و اسپانیر
( )2323و رویکرد منظومهای بوئن )2323( 5است .مارکس ( )2333نسبت به فرد ،رابطه او با
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مقدمه

همسرش و رابطه فرد با دیگران نگرشی منظومهای دارد .او چارچوب نظریه خود را چنین توضیح
میدهد که فرد متأهل دارای سه زاویه درونی ،همسری و فرد ذینفوذ است .اولین زاویه ،خود
درونی است که دربرگیرنده بار درونی فرد با تالشها ،انگیزهها و انرژیهای گوناگون است و
بهوسیله پیشینه طوالنی از تمامی تجربههای زندگی او شکل میگیرد .زاویه دوم ،رابطه با همسر و
آن بخشی از خود است که پیوسته به همسر توجه میکند؛ با او هماهنگ میشود و از او مراقبت
میکند .در واقع ،پل استقالل ،همبستگی ،و به همین دلیل است که مردم همسر را نیمه دوم شخص
میدانند .زاویه سوم ،هر نقطه تمرکز خارج از خود بجز همسر را نشان میدهد؛ به عبارتی ،اینجا نیز
از مثلثها بحث میشود؛ ولی برخالف نظر بوئن ( ،)2323که فرد مهم دیگر را صرفاً شخص
1. Gong
2. lewis&spanier
3. Braudbury & Fincham
4. Marks
5. Bowen
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میداند ،مارکس ( )2333معتقد است که دیگری مهم میتواند شغل ،سرگرمی و جز آن نیز باشد
(نقل از فتحاهللزاده ،میرصفیفرد ،کاظمی ،سعادتی و نوابینژاد.)2831 ،
کیفیت روابط زناشویی نه تنها در خوشبختی و سعادت فرد و خانواده تأثیر بسزایی دارد،
بلکه فواید بیشماری نیز برای جامعه دارد؛ زیرا اگر همسرانی که در جامعه زندگی میکنند از رابطه
زناشویی گرم و صمیمی برخوردار باشند ،نه تنها فرزندان آنها روابط صحیح را میآموزند و در
فضایی از محبت زندگی میکنند ،بلکه جامعه نیز سالمت خود را به دست خواهد آورد؛ بنابراین،
حیات و سالمت خانواده به مهمترین بخش آن یعنی کیفیت رابطه زناشویی بستگی دارد (رحمانی،
توفیقی و بحرانی .)2831 ،میتوان گفت که کیفیت روابط زناشویی خوب با رضایت عمومی از
زندگی همراه است (کار ،دبورا و اسپرینگر .)1024 ،2سالچر و شوبی )1021( 1در پژوهشی به
بررسی کیفیت روابط زناشویی و سالمت جسمانی پرداختند که نتایج نشان داد عواملی چون
پاسخگوبودن همسر در سالمت جسمانی افراد تأثیر مستقیم دارد.
کار و خانواده دو حیطه مهم زندگی افراد است و هرکدام عملکرد منحصربهفرد خود را دارد
(گرزیواکس .)1021 ،8در واقع رابطه دوسویه بین شغل و خانواده وجود دارد؛ یعنی شغل بر فرد و
خانوادهاش اثرگذار است و بالعکس (درگهی ،رضایی ،قاسمی و خراسانی .)1022 ،4در نتیجه تغییر
نقش سنتی زنان ،وقتی آنان وارد شغلی میشوند ،زندگی زناشویی نیز تحت تأثیر قرار میگیرد و
چهره جدیدی از زن پدید میآید .امروزه جای زنان تنها در خانه نیست؛ پس اگر نقشهای جدید
زنان و مردان به شکل درست درک نشود ،میتواند به تعارضات زناشویی منجر شود؛ زیرا ،کیفیت
روابط زناشویی به این بستگی دارد که نقشهای افراد مورد قبول زنوشوهر واقع شود .در نتیجه،
درک نقشهای زنان و مردان بر رضایت زناشویی و رضایت از زندگی تأثیر شگرفی ایفا میکند
(ستیکایا و جنکدوگن .)1024 ،5همیشه نقش زنان در ازدواج بیشتر از شوهرشان است بویژه برای
زنان شاغل که مسئولیتهای بیشتری بر عهده دارند (همسر ،مادر ،کارمند) و این مشکالت شغلی
زندگی مدرن میتواند بر تمام جنبههای زندگی انسانی از جمله کیفیت روابط زناشویی تأثیر
بگذارد (فاول و ایساک .)1022 ،1ستیکایا ،جنکدوگن ( )1024در پژوهشی به بررسی ارتباط
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رسیدند که ارتباط مثبت و برجستهای بین کیفیت زناشویی ،نقشهای شغلی زنان و مردان و رضایت
از زندگی وجود دارد.
یکی از مسائل بسیار مهم ،که با ورود زنان به عرصه اشتغال پدید آمده ،رعایت مرزهای
ارتباطی و اخالقی زنان و مردان در محیط شغلی است .حریم یا مرز ،چگونگی سازمانبندی و
روابط افراد را در یک منظومه تعیین میکند .مرزهای هر منظومه ،مقرراتی است که معین میکند
چه کسی و چگونه جزو این منظومه است (مینوچین و فیشمن .)2332 ،2مرزهای شغل ـ خانواده
همان خطوط اجتماعی است که بین نقشهای خانوادگی و شغلی افراد کشیده شده ،و شامل
شیوههایی است که افراد با خطوط ایجاد شده ،برخورد میکنند (آشفورث .)1000 ،1افراد هر روز
از نظر جسمی و روانشناختی بین شغل و خانواده در حرکت هستند .سؤال اساسی این است که
چگونه افراد این خطوط را بین شغل و خانواده خود ایجاد ،و بین این دو مقوله مهم زندگی خود
تعادل برقرار میکنند (آلن ،چو و میر .)1024 ،بهطورکلی از دیدگاه اسالم رعایت حدود و مرزها
اهمیت بسیاری دارد و تنها عده معدودی هستند که در موضع ارتباطی همیشه بین خود و دیگران
حریم و مرزی ایجاد میکنند (رشیدپور .)2828 ،توسعه مرزها ممکن است در ابتدا نوعی
محدودیت برای افراد به شمار آید؛ ولی تبیین نقش مرزها در سالمت روانی اعضای خانواده و
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نقشهای شغلی جنسیتی ،کیفیت روابط زناشویی و رضایت از زندگی پرداختند و به این نتیجه

جلوگیری از آسیبها و رفتارهای نابهنجار ،میتواند تلقی افراد را نسبت به مرزها تغییر دهد؛
بهعالوه ،تماس و مشاهده افرادی که به مرزهای ارتباطی پایبند هستند ،نشان میدهد که آنها در
عین رعایت مرزها از مواهب مختلف زندگی استفاده میکنند و حتی رضایتمندی بیشتری از
زندگی دارند (ساالریفر.)2831 ،
طی چند دهه گذشته ،مطالعات دربارۀ خانواده و اینکه چطور تجربیات و موقعیت افراد در
محیط شغلی بر کیفیت روابط زناشویی اثر میگذارد ،مورد توجه محققان قرار گرفته است (متیو،
ویکراما ،کانجر .)1021 ،8بررسی مشاغل و کیفیت روابط زناشویی نشان داده است که ویژگیهای
شغلی در تداخل مرزهای کار ـ خانواده اثر دارد که این به نوبه خود میتواند کیفیت زناشویی را
پیشبینی کند (هاگز و گالینسکی و موریس .)1028 ،4نظریه مرز در مدیریت نقشهای شغلی و
1. Minuchin & Fishman
2. Ashforth
3. Matthew, Conger & Wickrama
4. Haugs, Galinsky & Morris
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خانوادگی نقش مهمی ایفا میکنند (بیدل .)2331 ،2نقش به فعالیتهای مکرر افراد در نظام اجتماعی
گفته میشود .مرزهای کشیده شده در اطراف شغل و خانواده و چگونگی که افراد آنها را مدیریت
میکنند به شکل الگوی منظمی درمیآید و رفتارهای مورد انتظار هر نقش را دقیقاً تعیین میکند و
پایه تعامل با دیگران را شکل میدهد؛ با وجود این مرزها میتواند به درگیری و تعارض نیز منجر
بشود .براساس نتایج گرینهاوس و بوتل ،)2335( 1تعارض کار ـ خانواده نوعی تداخل نقشها است.
پژوهشهای مربوط به کار ـ خانواده در ادبیات پژوهشها نقش مهمی ایفا میکند و تصور میشود
که مدیریت مرزهای شغلی ،میتواند تعارضهای کار ـ خانواده را به حداقل برساند (آلن ،چو ،میر،
.)1024
یکی از مهمترین حریمهای ارتباطی در محیط شغلی ،رعایت حدومرز روابط با همکاران است.
شکلگیری روابط صمیمانه یا غیراخالقی میان زنان و مردان بر کیفیت روابط زناشویی اثرگذار
است .از آنجا که مشارکت زنان در مشاغل گوناگون افزایش یافته است ،همانطور که انتظار
میرود ،تعامل میان زنان و مردان در محیطهای شغلی نیز رو به فزونی است که این امر به نوبه خود
عامل افزایش فروپاشی زندگی زناشویی میشود .وقتی افراد زمان بیشتری کار میکنند و ساعات
کمتری در کنار همسر خود هستند و متقابالً ،اوقات خود را در کنار دیگران میگذرانند ،متعاقباً
کیفیت روابط زناشویی کاهش مییابد (کورکی .)1021 ،8شکلگیری روابط صمیمانه (روابط دو
فرد همراه با احساس نزدیکی جسمی یا حسی) میان زنان و مردان در محیط شغلی مسائلی چون
عشق ،روابط جنسی ،قدرت ،عدالت ،اخالق را برمیانگیزد که به نوبه خود مهم و انکارناشدنی
است (پاول و فولی .)2333 ،4اغلب این روابط با تمایل هر دو طرف شکل میگیرد؛ در غیر این
صورت آزار و اذیت جنسی 5به شمار میآید که نوع دیگری از حریمشکنی اتفاق افتاده است.
سازمان نیز احساس میکند که این وظیفه اخالقی است تا از شکلگیری روابط نامشروع (بویژه
متأهالن) در محیط شغلی جلوگیری کند (بوید .)1020 ،1روابط صمیمانه در محیط شغلی ممکن
است روابط خانواده را بهطورکلی منحل کند .اینگونه روابط ممکن است در محیط شغلی میان
افرادی اتفاق بیفتد که با یکدیگر کار میکنند؛ اما این رابطه شکل گرفته ،هیچ سنخیتی با شغل
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1. Biddle
2. Greenhause & Beutell
3. Kuroki
4. Powell & Foley
5. Sexual harassment
6. Boyd

میرساند .ممکن است وقتی بقیه کارمندان شاهد چنین حریمشکنیهایی هستند به مدیریت مراجعه
کنند و منتظر اقداماتی از جانب آنان باشند .کارمندانی که بیشتر با یکدیگر در تعامل هستند یا از
نظر جایگاه شغلی به یکدیگر نزدیکتر هستند ،احتمال بیشتری هست که درگیر حریمشکنیها
شوند .افراد به دالیل گوناگونی در محیطهای شغلی درگیر روابط صمیمانه میشوند .کوئین

2

( )2322دریافت انگیزههای شغلی (برای مثال ،دریافت ارتقای شغلی ،امنیت شغلی ،منافع مالی)،
انگیزههای مرتبط با ایگو (مانند هیجان ،ماجراجویی ،ارضای ایگو) و انگیزههای عشقی (همانند
شهوت) در عبور از حریمهای اخالقی مؤثر است (نقل از پاول و فولی.)2333 ،
روابط صمیمانه و رعایت نکردن حریمهای ارتباطی در محیط شغلی از جهات گوناگونی بر
کیفیت زناشویی اثرگذار است؛ برای مثال گاهی باعث میشود افراد از مسائل خصوصی زندگی
خود پرده بردارند و یا در زندگی شخصی دیگران دخالت ورزند .پرولکس ،هلمز ،پاین)1004( 1
در پژوهش خود به بررسی زنانی پرداختند که در محیط شغلی با دوستان خود درد دل ،و در مورد
ده نگرانی غالب خود از کیفیت زندگی زناشویی صحبت میکنند .نتایج نشان داد زنان عالقه دارند
در هشت مورد از این نگرانیها بیشتر با دوستان صحبت کنند .نکته مهم اینجاست که این امر بالقوه
میتواند برای کیفیت زناشویی مشکلساز باشد .همچنین اگر زوجین یکدیگر را مورد اعتماد

نقش رعایت حریمهای ارتباطی در محیط شغلی بر کیفیت روابط بین همسری...

آنان ندارد .اینگونه روابط در هر وضعیتی غیراخالقی است و به بهرهوری شغل نیز آسیب

بدانند ،مشکالت کمتری در روابط زناشویی خواهند داشت .در واقع ،پایینترین سطح رضایت
زناشویی در زنانی است که دوستان خود را محرم اسرار میدانند و به جای اعتماد به همسر خود به
دوستانشان اعتماد میکنند.
مام و سباستین )1021( 8به بررسی رابطه برنامههای شغلی و کیفیت زناشویی پرداختند و به این
نتیجه رسیدند که همپوشانی شغل ـ خانواده باعث کاهش کیفیت روابط زناشویی زنان و مردان
میشود؛ یعنی زمانی که جوانب شغل به خانه سرازیر شود ،سالمت فرد تحت تأثیر ،و در نهایت
سالمت روابط زناشویی تحت تأثیر قرار میگیرد .ویژگیهای محیط شغلی نیز میتواند بر کیفیت
زناشویی اثرگذار باشد (به نقل از اکچوکو .)1021 ،لی و همکاران ( ،)1028در تحقیقات خود به
این نتیجه رسیدند که وجود مرزهای شغلی واضح و شفاف باعث تعادل کار ـ خانواده میشود.

1. Quinn
2. Proulx & Helms & Payn
3. Maum & Sebastian
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مدیریت مرزهای زندگی تنها به شخص یا سازمان بستگی ندارد بلکه دوجانبه است .اخیراً
پژوهشگران شروع به مطالعه این موضوع کردهاند که چگونه افراد مرزهای کار ـ خانواده خود را
در کنار فرهنگهای سازمانی قرار میدهند (کاسک .)1021 ،کاسک و الچ ( )1021در پژوهشی با
عنوان «سبک مدیریت مرزهای کار ـ خانواده در سازمان» به بررسی نقش کلیدی مدیران در
طراحی شغل و چگونگی اداره مرزها پرداختند .از نظر آنان شرایط سازمانی در ایجاد یا حذف
کنترل افراد بر مرزهایشان تأثیری کلیدی دارد.
فرهنگ شغل ـ خانواده «مفروضات ،باورها و ارزشهای مشترکی است که سازمان از آنان
حمایت میکند تا به یکپارچگی زندگی کارمندان خویش کمک کند» .بعضی برنامهها ،که
سازمانها در این راستا در نظر میگیرند شامل مرخصی زایمان ،ساعات کاری انعطافپذیر و
مراقبت از کودکان در محل کار است .این برنامههای دوستانه به احتمال زیاد مرز شغل و خانواده
را نفوذپذیرتر میکند (گروور و کروکر.)1001 ،2

روش
محققان در این پژوهش درصدد بودند تا با استفاده از روش تحقیق برخاسته از دادهها (نظریه
مبنایی) و توان روش کیفی ،درک بهتری از پدیده مورد بررسی (نقش رعایت حریمهای ارتباطی
در محیط شغلی بر کیفیت روابط بین همسری زنان شاغل) به دست آورند .پژوهشگران کوشیدند
تا با حساسیتی نظری و ذهنی گشوده بهسراغ مصاحبهشوندگان بروند و پیشفرضهای خود را به
حالت تعلیق بگذارند و در فهم محتویات کالمی دیگران سعی کنند .هنر اصلی پژوهشگران در این
روش خوب پرسیدن بود .بهطور خالصه ،جمعآوری دادهها ،یادداشت برداری ،شناسهگذاری و به
یادسپاری یادداشتها از آغاز کار صورت پذیرفت .دستهبندی زمانی زمانی رخ داد که تمام مقولهها
اشباع شده بود .جامعه مورد پژوهش ،زنان متأهل و شاغل در مراکز توانبخشی شهرستان نجفآباد
در سال  2833بود؛ در ضمن مالکهای ذیل برای پذیرش افراد بهعنوان مصاحبهشونده در این
پژوهش مدنظر قرار گرفت:
 .2وقت کافی و رضایت کامل برای مصاحبه را داشته باشند .1 .در سال  33در مراکز دولتی و
خصوصی مشغول بهکار باشند .8 .متأهل باشند .4 .دارای مشکالت اساسی زناشویی مانند سابقه

03
1. Grover & Crooker

ابتدا با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند ،زنان شاغل در این مراکز انتخاب شدند .سپس بر
مبنای روش نمونهگیری گلوله برفی از هر کدام زنان شاغل خواسته شد تا زنان دیگری را معرفی
کنند که فکر میکنند ،میتوانند یاریگر این تحقیق باشند .دادهها به روش مصاحبه عمیق و به شیوه
نیمهساختاریافته جمعآوری شد .در این روش به وسیله مصاحبه همراه با حضور در مرکز به
جمعآوری دادهها پرداخته شد .سؤاالت مصاحبه با این پرسش آغاز شد :روابط همکاران در محیط
شغلی شما چگونه است؟ براساس گفتههای شرکتکنندگان و اهداف پژوهش ،سؤالهایی مرتبط از
آنان میپرسید تا از این طریق بتواند بهطور عمیق حوزههای احتمالی نقش حریمهای ارتباطی را بر
روابط بین همسری بیابد .قبل از شروع هر مصاحبه از شرکتکنندگان برای شرکت در مطالعه و
ضبط صدا رضایت گرفته ،و دربارۀ اهداف پژوهش ،علت ضبط جلسه مصاحبه ،محرمانهماندن
اطالعات و هویت آنان توضیحات الزم ارائه شد و در ادامه مصاحبهها مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفت.
تحلیل محتوای مصاحبهها طی فرایند منظم و در عین حال مداوم از مقایسه دادهها بود و برای
این کار از فرایند سه مرحلهای  .2شناسهگذاری باز( 2استخراج مفاهیم اولیه)  .1شناسهگذاری
محوری( 1استخراج مقوالت عمده)  .8شناسهگذاری انتخابی 8استفاده شد (استراس و کربین،4

نقش رعایت حریمهای ارتباطی در محیط شغلی بر کیفیت روابط بین همسری...

طالق ،اعتیاد ،اختالالت شخصیتی و ...نباشند.

2330؛ ترجمه افشار.)2834 ،
در شناسهگذاری و مقولهبندی ،ممکن بود پاسخ یک یا چند سؤال در دل چند جمله و عبارت
نهفته باشد یا در اوایل مصاحبه سؤالی از مشارکتکنندگان پرسیده شده بود که پاسخ آن در
اواسط یا اواخر متن مصاحبه ظاهر میشد؛ لذا الزم بود برای دستیابی به طبقه و مقولهبندیها ،متن
مصاحبهها بارها مطالعه شود تا جمله یا عبارتی که مورد نظر پژوهشگر بود ،برجسته و استنباط شود.
در مرحله بعد ،تحلیل عبارات و جمالت مشارکتکنندگان در جدولی قرار گرفت.

یافتهها
پس از فرایند شناسهگذاری باز و محوری ،مفاهیم و مقوالت استخراج شد .سپس
1. Open coding
2. Axial coding
3. Selective coding
4. Strauss& Corbin
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شناسهگذاری انتخابی انجام ،و در ادامه ارتباط این مقوالت با یکدیگر در قالب الگوی پارادایمی
مبتنی بر نظریه زمینهای شناسایی شد که در شکل شماره  2در آخر همین بخش تحت عنوان الگوی
نقش رعایت حریمها بر کیفیت روابط بین همسری نشان داده شده است.
در ادامه ویژگیهای جمعیت شناختی شرکتکنندگان آورده شده است.
جدول  .1ویژگیهای جمعیت شناختی زنان شاغل
تحصیالت

مدت اشتغال

مدت ازدواج

تعداد

به سال

به سال

فرزند

مربی

5

51

5

51

56

5

2

5
0

سمت شغلی

شرکت کنندگان

سن

5

61

دیپلم

2

61

کارشناسی

مددکار

6

36

کارشناسی

معاون

51

3

22

کارشناسی ارشد

روانشناس

5

2

1

33

دیپلم

عضو انجمن

25

50

0

3

60

کارشناسی ارشد

مشاور

1

50

5

2

66

کارشناسی ارشد

مدیر مالی

53

 2ماه

0

1

62

کارشناسی ارشد

مشاور

1

52

5

1

22

کارشناسی

مربی

2

6

0

50

63

کارشناسی

مربی

50

1

5

55

21

کارشناسی

مربی

3

2

0

52

61

کاردانی

مسئول بیمه

52

53

0

56

63

کارشناسی

مسئول هوم ویزیت

2

2

2

53

22

کارشناسی

مسئول مشترکین

53

5

0

51

61

دیپلم

حسابدار

1

1

0

شرکتکنندگان در مصاحبه  25نفر و میانگین سنی آنان  84سال بود که سه نفر با مدرک
تحصیلی دیپلم ،یک نفر کاردانی ،هفت نفر کارشناسی و چهار نفر کارشناسی ارشد بودند .میانگین
سابقه کار آنان  3.5سال و میانگین مدت ازدواج آنان هفت سال بود .از این میان هشت نفر فاقد
فرزند ،شش نفر دارای یک فرزند و یک نفر دارای دو فرزند بوده است.
03

در ادامه ،پژوهشگر با استفاده از مصاحبه نیمهساختاریافته ،مشاهده ،یادداشتبرداری و همچنین

فرایند شناسهگذاری باز ،مفاهیم و مقوالت متعددی به دست آمد که مفاهیم و مقوالت تحقیق در
جدول  1بیان شده است.
جدول  .2نقش رعایت حریمهای ارتباطی در محیط شغلی بر کیفیت روابط بین همسری زنان شاغل
شناسه باز
پایبندی به تعهدات ،احترام به ارزشهای یکدیگر ،بهبود
تعامالت زناشویی
مورد توجه و تأیید همسر قرار گرفتن ،کاهش احساس
تنهایی ،عدم مقایسهگری منفی همسر با دیگران ،ایجاد عالقه
و صمیمیت
عدم انتقال مسائل شغلی به خانه ،روابط سطحی با همکاران
رضایت همسر از شاغل بودن ،عدم خستگی جسمی ـ روانی
سکوت ،شوخطبعی و خنده ،مدارا و کنار آمدن ،بیتوجهی،
دامن نزدن به مسئله
جدیت و خشونت ،ترک شغل ،ترک محیط ،قطع رابطه با
فرد خاطی ،پیگیری از طریق مراجع باالدست

شناسه محوری
تحکیم روابط بین همسری
تأمین نیازهای احساسی

جدا کردن نقشهای شغلی از
خانوادگی
کمرنگ شدن تأثیر مشکالت

کار ـ خانواده

رفتارهای سازشمدار
واکنشهای رفتاری
رفتارهای ناسازگارانه

حریم و مرزسازی

اخالقی

ترس و اضطراب ،پرخاشگری ،ناراحتی و غم

مشغله و نگرانیهای فکری

بدبینی ،بی اعتمادی ،افزایش کنترلگری ،پیمانشکنی ،طالق

تعادل

شغلی بر رابطه زناشویی

تلنگر زدن به فرد خاطی ،حفظ اخالقیات و دینداری ،حفظ

زناشویی

پایداری زناشویی

همسر

رفتارهای تعهدگرایانه و

پنهانکاری ،دروغگویی ،تالفی و انتقامجویی ،دلزدگی

شناسه انتخابی

کاهش صمیمیت و صداقت
افول اعتماد و فروپاشی

نقش رعایت حریمهای ارتباطی در محیط شغلی بر کیفیت روابط بین همسری...

شناسهگذاری باز ،محوری و انتخابی به تحلیل پاسخهای مصاحبهشوندگان پرداخته است .در پایان

معطوف به
دیگران

پیامدهای ناشی از
عدم رعایت
حریمهای ارتباطی

تعهدات زناشویی

همانطور که مالحظه میشود ،تجزیهوتحلیل دادهها دربارۀ رعایت حریمهای ارتباطی در
محیط شغلی به تولید چهار شناسه انتخابی ،ده شناسه محوری و  81شناسه باز منجر شد که در ادامه
به توصیف و تفسیر بیشتر این یافتهها پرداخته میشود.
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پایداری زناشویی
پایداری زناشویی همان دوام و استحکام زندگی زناشویی است که مهمترین هدف ازدواج
است و عناصر مهم آن تحکیم روابط بین همسری و تأمین نیازهای احساسی زوج میشود.
ـ تحكیم روابط بین همسری

بیشتر زنان شاغل اظهار کردند که تمام سعی و تالش آنان ،این است که در کنار شغل خود
بتوانند از کیفیت خوبی در تعامالت خود با همسرشان بهرهمند شوند؛ به این معنا که رابطه با
همکارانشان نه تنها باعث ایجاد حساسیت ،بدبینی و بیاعتمادی در همسر نشود ،بلکه به محکمتر
شدن بندهای این رابطه منجر شود که در این راستا پایبندی به تعهدات زناشویی از اهمیت بسیار
برخوردار است؛ برای مثال "اگه فرد امنیت خانوادگی خودش رو تأمین کرده باشه و تو خانواده
صمیمی باشن ،مطمئناً وقتی هم میآید سرکار ،داره به خانوادهاش فکر میکنه و بهشون متعهد
است .میتونه بهتر به مرزها تو محیط شغلی پایبند باشه" .همچنین مقوله احترام به ارزشهای یکدیگر
در روابط همسری بسیار نقش حیاتی دارد " :من همیشه سرکار از همسرم با احترام و مؤدبانه یاد
میکنم .جلو همکارانم و حتی جلو نگهبانها همیشه با افتخار از همسرم صحبت میکنم و این باعث
شده یه مرزی بین اون و همکارام تشکیل بشه و در مقابل رابطه خوبی داشته باشیم" .سعی در بهبود
تعامالت زناشویی نیز از عمده اهداف افرادی است که همواره باعث می شود افراد به رعایت
حریمهای ارتباطی پایبند باشند" :اون آقا وقتی توی مأموریت داخل ماشین بودیم ،حرف میزد و
درد دل میکرد (این یک حریم است) ،برای اینکه وقتش رو بگذرونه که قطعاً دقت میکردم توی
خونه با زنش مشکالت زیادی داشت".
ـ تأمین نیازهای احساسی همسر

بیشتر شرکتکنندگان ،کیفیت زندگی زناشویی و رعایت حریمهای ارتباطی را دوسویه
میدانند که هر دو بر یکدیگر اثرگذار هستند و علت صمیمیت با جنس مخالف را کمبود عاطفه و
عدم تأمین نیازهای احساسی از جانب همسر ذکر میکنند.
از جمله عواطفی که در راستای رعایت حریمهای ارتباطی تأمین میشود ،میتوان به این
موارد اشاره کرد :مورد توجه و تأیید همسر قرار گرفتن در کشش افراد به سمت همسر خویش
نقش بسیار عمدهای ایفا میکند" :وقتی از کسی تعریفی بشنوی و اون تعریف رو از همسرت
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نشنوی ،مطمئناً از همسرت بدت میاد .شما محک بزن .یه کاری برای برادر شوهرت بکن ،بعد اون
مدام ازت تعریف کنه و حریمها رو بشکنه .طبیعیه تو رابطه با همسرت تشنج ایجاد میشه ،".کاهش

"من اگه فکر کنم همسرم قدر منو نمیدونه یا به من بها نمیده با یه دیدگاهی از خونه بیرون میام
که احساس میکنم تنها هستم .وقتی در محیط کار کسی رو پیدا کنم که منو درک میکنه و به
حرفام گوش میده ،صمیمیت من هر روز باهاش بیشتر میشه" .عدم مقایسهگری منفی همسر با
دیگران ،عامل دیگری است که شرکتکنندگان آن را عامل کنترل حریمهای میدانند" :یه آقا تو
محیط کار ،آنقدر که از جانب همکارش روی خوش میبینه از سمت همسرش نمیبینه .بعد پیش
خودش میگه وای همکارم چقدر خوش برخورده ،ولی همسرم نه .ممکنه مثالً یه خانم بگه وای
این چقدر از شوهر من بهتره و کمبودهاشون رو تو محیط کار میخوان جبران کنن" .عالقه و
صمیمیت در روابط بین همسری برای زنان بسیار حائز اهمیت است و اغلب عنوان کردند که یکی
از اصلیترین دالیل حریمشکنیها در محیط کار این است که افراد از همسر خود روی خوش
نمیبینند یا بهاندازه کافی از نظر احساسی اقناع نمیشوند" :اگر صمیمیت یا حریمشکنی تو محیط
کار شکل گرفته باشه حتما به خاطر اینه که اون زن کمبودهای عاطفی و صمیمی از جانب
همسرش داره.".
تعادل کار ـ خانواده
اغلب زنان نگران این مسئله هستند که شغلشان به زندگی شخصی لطمه وارد ،و یا خللی در آن

نقش رعایت حریمهای ارتباطی در محیط شغلی بر کیفیت روابط بین همسری...

احساس تنهایی یکی از دالیل عدم رعایت مرزها در محیط شغلی و گرایش به جنس مخالف است:

ایجاد کند .بسیاری عنوان کردند که خستگی و تنشهای شغل بر رابطه زناشویی اثرگذار است و
اغلب عامل مشکالتی در زندگی شخصی میشود .تعادل کار ـ خانواده شامل جدا کردن نقشهای
شغلی از خانوادگی وکمرنگ شدن تأثیر مشکالت شغلی بر رابطه زناشویی است.
ـ تفكیک نقشهای شغلی از خانوادگی

افراد باید بتوانند در نقشهای مناسب هر موقعیت قرار گیرند و در حالی که به بهترین شکل در
قالب آن نقش درمیآیند ،تداخلی بین نقشهای مختلف زندگی خود ایجاد نکنند و تعادل را بین
مرزهای شغل و خانواده ایجاد کنند .این امر از طریق ارتباط سطحی با همکاران و درگیرنشدن در
مسائل شخصی آنان" :من حدود ارتباط با همکارانم رو حدود ارتباط کاری میدونم؛ مثالً اگر
صحبتی فراتر از مسائل شغلی پیش بیاد من باهاش مشکل دارم" و همچنین عدم انتقال مسائل شغلی
به خانه" :سعی میکنم خودم رو کنترل کنم و مسائل محیط کار رو به منزل نبرم؛ چون شوهرم
واقعا ناراحت میشه .خودم فهمیدم باید این مسائل رو بگذارم پشت در و برم ".حاصل میشود .در
این مورد افراد شرکتکننده عنوان کردند.
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ـ کمرنگ شدن تأثیر مشكالت شغلی بر رابطه زناشویی

با رعایت حریمهای ارتباطی در محیط شغلی ،افراد خستگی جسمی ـ روحی کمتری احساس
میکنند؛ برای مثال یکی از شرکتکنندگان عنوان کرد" :عدم رعایت مرزها خیلی مشکالت
زیادی برای من تو این مدت داشته .خودم از لحاظ روحی خیلی اذیت شدم و همسرم میگفت
میای خونه ،ذهنت خسته ست" و این عاملی است که با رعایت آن ،مردان از شاغل بودن همسر
خود نیز احساس رضایت بیشتری میکنند ".باید خودم و حریمها رو نگه دارم؛ چون یه زمانی به
خاطر زیادهرویهای من ،همسرم به این نتیجه رسیده بود که من نباید برم سرکار" .حصول این امر
یکی از بزرگترین خواستههای زنان شاغل است که بر بیشتر جوانب زندگی آنان از جمله رابطه با
همسر ،فرزندان و دوستان و آشنایان اثرگذار است.
واکنشهای رفتاری معطوف به دیگران
افراد در راستای رعایتکردن حریمهای ارتباطی ،راهبردهای مختلفی در پیش میگیرند که
برخی رفتارهای سازش مدار ،ناسازگارانه و یا تعهدگرایانه و اخالقی است .در ادامه به بررسی بیشتر
این واکنشها پرداخته میشود.
ـ رفتارهای سازشمدار

تعدادی از زنان ،امنیت شغلی زیادی احساس نمیکردند و اظهار کردند به علت اینکه نگران از
دست دادن شغل هستند و از خدشهدار شدن رابطه با همسرشان میترسند ،سعی میکنند در مقابل
حریمشکنیهای دیگران از باب صلح و آرامش درآیند .این بخش از واکنشها شامل سکوت "من
مجبوم سکوت کنم؛ چون شوهر دارم و نمیخواهم قضیه کشدار شود" ،شوخی و خنده "بعضی
همکارام با شوخی و خنده تمومش میکنن و حتی میگن آقای فالنی شوخطبعه ،منظوری نداره یا
مثالً لفظ کالمش اینطوریه" ،مدار و کنار آمدن "با همکارای جنس مخالفم کنار میام یا یجوری
برخورد میکنم که مشکلی پیش نیاد" ،بیتوجهی "ترجیح میدم کاری کنم که حس کنه من
نشنیدم ،متوجه نشدم" ،دامن نزدن به مسئله "تو این  23سال خیلی وقتها طرف احساس صمیمیت
کرده ،چرت و پرت گفته و ...ولی من سعی کردم بهش دامن نزنم" ،است.
ـ رفتارهای ناسازگارانه

برخی افراد عنوان کردند که در موضع خود بسیار جدی هستند و تحمل حریمشکنیهای
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دیگران را ندارند و واکنشهایی چون جدیت و خشونت "یکی دو مورد هم پیش اومده که
برخوردم خیلی جدی باشه و خشونت پیش بگیرم" ،ترک شغل "خیلیها اون محیط رو

زمان مجرد بودیم ".ترک محیط «بعد دعوا شده بود ،دوستم اومد از اتاق بیرون و صندلی رو پرت
کرد و در رو کوبید به هم» ،قطع رابط با فرد خاطی "اگر هم چیزی ببینم دیگه بعدش به طرف
سالم هم نمیکنم .من کال سالمعلیک رو قطع میکنم" ،پیگیری از طریق مراجع باالدست" :اگر
حریمشکنی خیلی شدید یا زشت باشه حتما مسئولین و حراست رو هم خبر میکنم که بعدها
دردسر دامن من رو هم نگیره" ،پیش میگیرند.
زنان شاغل ،نقش مدیر را در رعایت حریمهای ارتباطی بسیار برجسته و مبرهن میدانند:
«یه آقایی بود میومد اینجا خیلی چشم چرونی میکرد ،هر موقع میومد اینجا نگاهش فرق
میکرد .نگاه با نگاه فرق داره .من به خانم بهجتی که اونموقع رئیس بود گفتم».
ـ رفتارهای تعهدگرایانه و اخالقی

بعضی از شرکتکنندگان آنقدر به اخالقیات و اعتقادات خود پایبند هستند که ترجیح
میدهند راهبردهایی بهکار گیرند تا فرد خاطی نیز به رعایت حریمها تشویق شود .راهبردهایی
چون تلنگرزدن به فرد خاطی" :من فوری حرف رو عوض میکنم .سؤالی که اصال مربوط به این
قضایا نیست میپرسم .مثالً میگم بچهات با شوهرش رابطهاش چطوره؟ تا با این سؤال چند ثانیه
فکرش منحرف بشه به سمت خانواده و تعهداتش ".حفظ و رعایت اخالقیات و دینداری" اگه

نقش رعایت حریمهای ارتباطی در محیط شغلی بر کیفیت روابط بین همسری...

ترککردن و استعفادادن چون جو به اسم همه تموم شد ،همه اومدیم مخصوصاً چند نفر که اون

واسه خودتون ارزش قائل شدید اجازه نمیدید کسی دست به جوهره وجودتون بزنه ولی اگه
ارزش قائل نباشید برعکس میشود و دیگه دینداری رو کنار میذارید" ،حفظ حریم و مرزسازی:
"من متوجه شدم حتی بین شاگردهام و خودم هم باید حریم داشته باشم".
ـ آسیبهای ناشی از عدم رعایت حریمهای ارتباطی

بعد از اینکه شرکتکنندگان در مصاحبه ،تعریفی از رعایت حریمهای ارتباطی ارائه کردند،
عدهای ذکر کردند از نظر آنان حریم ،درجات مختلفی دارد که عدم رعایت آن بر کیفیت روابط
ناشویی آنان تأثیرات کم و بیش زیادی دارد؛ برای مثال شوخی اگر شوخیها مضمون جنسی به
خود گیرند ،آسیبهای جدی بر تعامالت زناشویی بر جای میگذارد مثالً "یکی از همکارام به
شوخی گفت میای صیغه من بشی؟ این منو خیلی داغون کرد" .آسیبهای ناشی از پایبندنبودن به
مرزهای ارتباطی و اخالقی در محیط شغلی به سه زیر مجموعه تقسیم میشود که شامل مشغله و
نگرانیهای فکری ،کاهش صمیمت و صداقت زناشویی و فروپاشی تعهدات زناشویی است.
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ـ مشغله و نگرانیهای فكری

زنان شاغلی که مورد مصاحبه قرار گرفتند ،عنوان کردند که عدم رعایت حریمهای ارتباطی
اغلب موجب نگرانیهایی در رابطه با همسرشان میشود .این مشغله و نگرانیها پیامدهایی چون ترس
و اضطراب "هر روز با استرس از خونه بیرون میرم که اتفاقی نیفته ،شوهرم فکر بدی بکنه یا فکر
کنه من همیشه دارم با همکارام میگم و میخندم" پرخاشگری "بعد از این ماجرا من خیلی تو خونه
پرخاشگری میکردم" ،ناراحتی و غم "خیلی وقتها متوجه میشم شوهرم از ارتباط من با همکارام
خیلی ناراحت میشه" را در رابطه زناشویی آنان پررنگتر میکند.
ـ کاهش صمیمیت و صداقت زناشویی

افرادی که برای روابط شغلی خود حد و مرزهایی در نظر نمیگیرد با مشکل بزرگی چون
کاهش صمیمیت و صداقت در رابطه زوجی خود روبهرو میشوند که در درازمدت ،عشق و عالقه
بین زوج به آسیبهایی چون پنهانکاری تبدیل میشود" :من نمیگذارم شوهرم متوجه یکسری
چیزها تو محیط کارم بشه .یموقع هم که متوجه بشه ،میگم این اتفاق بدون قصد و منظور پیش
اومده" ،دروغگویی "شوهرم قشنگ میفهمه من خیلی وقتها دروغ میگم تا بهم شک نکنه" ،تالفی
و انتقامجویی"شوهرم هیچی نمیگه اما بعد زخم زبونهایی میزنه که میفهمم داره تالفی میکنه" و
در نهایت دلزدگی زناشویی "اون از من زده شده میگه حالش ازم بههم میخوره" میگردد.
ـ افول اعتماد و فروپاشی تعهدات زناشویی

از فاجعهآمیزترین اتفاقاتی که میتواند در هر رابطه پدید آید ،افول اعتماد و عدم تعهد به آن
است .افراد زیادی از ترس مواردی چون بدبینی" :اگه یه نفر بخواد تو محیط کار یه رابطه صمیمانه
برقرار کنه ،همسرش فکر بدی در موردش میکنه و خودش هم زیر سؤال میره و بدبینی اتفاق
میافته" ،بیاعتمادی "بدترین چیزی که بهوجود میاد بیاعتمادی تو رابطه است" .افزایش
کنترلگری "از همکارام دیدم کسایی رو که تحت کنترل شدید همسرشون قرار گرفتن".
پیمانشکنی "مدیرمون با زنش مشکل داشت تو محیط کار یکی رو واسه خودش پیدا کرده بود"
و در نهایت طالق "دوست من سر همین قضیه بعد از  21سال طالق گرفتن" در رعایت حریمهای
اخالقی سعی میکنند.

38

شرایط زمینهای

پیامدها

جداکردن جنسیتی در

پایداری زناشویی

محیط شغلی
راهبرد
شرایط علی

مقوله اصلی

رفتارهای سازگارانه

حفظ مرزهای گفتاری

بهبود کیفیت روابط

رفتارهای ناسازگارانه

حفظ مرزهای رفتاری

بین همسری

رفتارهای تعهدگرایانه
و اخالقی

ـ تأمین نیازهای
احساسی همسر
ـ تحکیم روابط
زناشویی
تعادل کار ـ خانواده
ـ جدا کردن نقشهای

مقولههای مداخلهگر

شغلی ـ خانوادگی

حفظ مرزهای احساسی

ـ کمرنگ شدن تأثیر

حفظ مرزهای اخالقی ـ

مشکالت شغلی

اعتقادی

ارتقای سالمت روان

الگوی نقش رعایت حریمهای ارتباطی در محیط شغلی بر کیفیت روابط بین فردی زنان شاغل

نقش رعایت حریمهای ارتباطی در محیط شغلی بر کیفیت روابط بین همسری...

الگوی پارادایمی

در این بخش به توصیف الگوی پارادایمی نقش رعایت حریمهای ارتباطی بر بهبود کیفیت
روابط زناشویی پرداخته میشود.
در این الگو ،حفظ مرزهای گفتاری و رفتاری ،شرایط علی در نظر گرفته شده است .مهمترین
ابعاد ارتباطی افراد در زندگی در دو بعد گفتار و رفتار نمایان میشود و میتواند بر جنبههای
مختلف تعامالت فرد از جمله زناشویی ،مؤثر واقع شود .کالم و رفتار ،بخش مهمی از ارتباطات
میان فردی را به خود اختصاص میدهد .حریمهای گفتاری ،حدومرزهایی است که افراد هنگام
صحبتکردن با دیگران به کار میگیرند .بیشتر شرکتکنندگان اظهار کردند که وقتی در نقشهای
شغلی یا خانوادگی قرار دارند ،طرز صحبتکردن متفاوتی در پیش میگیرند که این تفاوت شامل
لحن و آهنگ ،کاربرد واژهها و محتوای سخن میشود .به اعتقاد زنان شاغل ،افراد معدودی
مهارتهای ایجاد رابطه مؤثر را دارا هستند که موجب تنش در روابط بین فردی و بین همسری
میگردد؛ بنابراین ،مهمترین و ابتداییترین ابعاد رابطه در گفتار و رفتار اجرا میشود.
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همچنین ،جدا کردن جنسیتی ،شرایط زمینهای است .در زندگی سنتی با تقسیمکار براساس
جنسیت ،در هر وضعیتی ،اداره کارهای خانگی به عهده زن پنداشته میشود .امروزه جدا کردن
مشاغل بر حسب جنسیت و پذیرفتن تفاوت در تواناییهای زن و مرد ،طرز تفکری است که در بیشتر
مواقع بر ذهنیت خود زنان نیز اثر میگذارد و موجب دامنزدن بر تعارضات میشود .بیشتر
مصاحبهکنندگان نسبت به این موضوع معترض بودند که چرا مجبور هستند در یک اتاق کوچک
در کنار همکاران جنس مخالف مشغول به کار باشند .آنان مسائل گوناگونی حول این موضوع
عنوان کردند؛ برای مثال یکی از شرکتکنندگان میگوید:
«یه موقع من خسته میشم و میخام سرمو بذارم رو میز یا یه چیزی بخورم وقتی با آقایان باشم،
راحت نیستم بعد یه مدت میبینم آخه تا کی میتوانم تحمل کنم؟ بعد یه مدت میبینی یه گوشه
چیز انداختم و روش دراز کشیدم .آقا هم اونجا نشسته» .زنان شاغل معتقد هستند که اگر محیط
شغلی آنان با جنس مخالف ادغام شود ،زمینه روابط غیراخالقی و بستر مشکالت زناشویی فراهم
خواهد شد .همچنانکه که اگر جداسازی جنسیتی وجود داشته باشد ،زمینه رعایت حریمها فراهم
خواهد شد.
از جمله مقولههای مداخلهگر نیز حفظ مرزهای احساسی و حفظ مرزهای اخالقی ـ اعتقادی
است .حرفههای مختلف بر حسب میزان حساسیت و وظیفهای که در خدمت به جامعه دارند،
دارای معیارهای اخالقی متفاوت هستند .رعایت اخالق این قدرت را برای فرد یا سازمان فراهم
میکند که خود کنترل و بهبودگر باشند و توان سازمان را نیز در کسبوکار افزایش میدهد و
جامعه را جایی سالمتر و آرامتر میسازد.
پدیده اصلی در این الگوی پارادایمیک ،بهبود کیفیت روابط زناشویی است که کیفیت این
تعامالت دربارۀ مسائل شغلی زنان شاغل کاهش یا افزایش مییابد و افراد با بهکارگیری راهبردهای
گوناگون (سازگارانه ،ناسازگارند ،تعهدگرایانه و اخالقی) در رعایت حریمهای محیط شغلی سعی
میکنند.
زنان شاغل اظهار کردند رعایت این حریمها در محیط شغلی ،پیامدهایی چون پایداری
زناشویی ،تعادل کار ـ خانواده و ارتقای سالمت روان را برای آنان به همراه خواهد داشت و به
ارتقای کیفیت روابط زناشویی کمک شایانی میکند.
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یافتههای این پژوهش نشان داد ،زنان شاغل اغلب تمایل دارند با افرادی کار کنند که به اصول
اخالقی پایبند باشند؛ زیرا کارکردن با این افراد بسیار لذتبخش است و موجب میشود افراد کمتر
در مرزهای دیگران ورود پیدا کنند .روابط سالم و انسانی از ابعاد اخالق کار است .کارکنانی که
به اخالق حرفهای اعتقاد داشتند ،اظهار کردند که حتی اگر محیط شغلی برای آنان خوشایند نباشد
و دیگران در مرزهای آنان ورود پیدا کنند ،پیش از پایان قرارداد حاضر به ترک شغل نیستند و
سعی میکنند با دیگران مدارا کنند .این افراد اخالق را شامل طیف گستردهای از رفتارها میدانند؛
مثالً استفادهنکردن از وسایل شخصی همکاران تا رعایت قوانین محیط شغلی به نحو احسن .بررسی
قاسمی ( )2831دربارۀ  10گویه اخالق کار نمایانگر این است که  21درصد از پاسخگویان ،اخالق
کاری نسبتاً ضعیفی دارند و در مقابل  80درصد از اخالق کاری خوب ،و در این میان  54درصد
در حد متوسطی از اخالق کاری برخوردارند و در کل ،هرچه میزان اخالق کار کارکنان بهتر
شود ،کیفیت زندگی به طرف مثبت سیر میکند .افراد دوست دارند با افرادی کار کنند که به
رعایت اخالق حرفهای متعهد باشند؛ اما تنها حدود  80درصد از کارکنان جامعه ایرانی ،اخالق
کاری خوبی دارند و حدود نصف جمعیت شاغالن اخالق کاری در حد متوسطی دارند.
پژوهشها دربارۀ زوجین نشان میدهد که روابط افراد با همکاران بر روابط زناشویی آنان تأثیر

نقش رعایت حریمهای ارتباطی در محیط شغلی بر کیفیت روابط بین همسری...

بحث و نتیجهگیری

مستقیمی دارد (نقل از هلمز و پاین .)1004 ،نتایج بیانگر این است که رعایت حریمهای ارتباطی در
محیط شغلی ،عاملی بر افزایش کیفیت روابط زناشویی زنان شاغل است و عدم رعایت حریمهای
ارتباطی در محیط شغلی ،باعث کاهش کیفیت روابط بین همسری زنان شاغل میشود .همچنین
بهصورت رابطهای دو سویه ،کیفیت روابط زناشویی ضعیف عاملی است برای حریمشکنی و عدم
رعایت مرزها در محیط شغلی و کیفیت روابط زناشویی خوب هم موجب افزایش تعهد افراد در
محیط شغلی میشود .اغلب زنان شاغل عنوان کردند که مشکالت زناشویی عامل بزرگ
حریمشکنیها در محیط شغلی است .پژوهش پروکس ،هلمز و پاین ( )1004حاکی است که طرح
مسائل زناشویی بین همکاران در درازمدت باعث کاهش کیفیت روابط زناشویی میشود.
طبق یافتههای این پژوهش ،یکی از نتایج رعایت حریمهای ارتباطی در محیط شغلی ،پایداری
زندگی زناشویی است که دارای دو شناسه محوری تحکیم روابط بین همسری و تأمین نیازهای
احساسی همسر است .براساس نتایج پژوهش ،گرایش زنان به اشتغال ،روابط زنوشوهر و فرزندان
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را دگرگون میسازد و اغلب زنان در تالش هستند تا نیازهای عاطفی همسر خود را برطرف کنند
تا بتوانند همواره شغل خود را حفظ کنند و متعاقباً نیازمند حمایت عاطفی همسر خود هستند که در
صورت حصول این مهم ،ثبات و پایداری زندگی زناشویی به دست میآید .هال بسلن ،ویلر و
روسی ( )1021در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که پشتیبانی همسر به کاهش خستگی عاطفی در
میان همسران و در نتیجه موجب رضایت زناشویی بین آنها منجر میشود .در پژوهش ،زنان شاغلی
که از زندگی زناشویی خویش رضایت داشتند ،اظهار کردند که تمام تالش خود را در راستای
بهبود تعامالت زناشویی به کار میگیرند تا همسرشان احساس کمبود عاطفی نداشته باشد؛ همچنین
تحت تأثیر مشکالت محیط شغلی زن قرار نگیرد که خود موجب کاهش تعارض کار ـ خانواده
میگردد .مافی ( )2834در تحقیقی نشان داد که بین حمایت شوهر و تعارض نقش شغلی ـ
خانهداری زن رابطه منفی وجود دارد؛ یعنی با افزایش میزان حمایت شوهر در خانه ،تعارض نقش
شغلی ـ خانهداری کاهش مییابد؛ به عبارتی همسر حامی میتواند مانند مانعی در برابر تعارض کار
ـ خانواده باشد و تأثیرات منفی آن را به حداقل برساند.
از یافتههای این پژوهش میتوان به اهمیت سطح روابط با همکاران اشاره کرد؛ بدین معنا که
اگر روابط افراد با همکاران در خارج از فضای شغلی در حد بسیار سطحی و ابتدایی حفظ شود،
کیفیت روابط زناشویی افزایش مییابد بهطوریکه کارکنان در فضاهای گوناگون مثل فضای
مجازی ،تماس یا پیامکهای غیرکاری ،مهمانیها و ...با همکاران ادغام نشود و مرزهای خود را در
حد متناسبی جدا کند .اگر افراد این حدومرزها را بخوبی ادغام یا جدا کنند ،دچار ابهام نقش
نخواهند شد و در ادامه تأثیر مشکالت شغلی بر خانواده کمرنگتر خواهد شد.
از دیگر نتایج این پژوهش این بود که تعادل کار ـ خانواده از پیامدهای رعایت حریمهای
ارتباطی در محیط شغلی است .مهمترین عنصر در ایجاد تعادل ،توان مرزبندی بین نقشهای شغلی ـ
خانوادگی و عدم انتقال مسائل کاری به منزل است .تداخل مسائل کار با خانواده و ابهام نقش
باعث میشود که فشارها و الزامات محیط کار در عملکرد و مسئولیتهای خانوادگی فرد اختالل
ایجاد شود و شکلی از تعارض بین نقشهاست که در آن فشارهای حاصل از نقشهای کاری و
خانوادگی از برخی جهات ناهمساز است؛ به این معنا که مشارکت در نقشهای دیگر دشوار میشود
(آیکان ،زینپ و اسکین .)1005 ،افرادی که در مصاحبه شرکت کردند و از زندگی زناشویی خود
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رضایت داشتند ،عنوان کردند زمانی که از سر کار به منزل برمیگردند ،نهایت تالش خود را به
کار میگیرند تا اندک مسئلهای از محیط شغلی به خانه انتقال ندهند و مرزهای این دو حیطه را از

انتقال دهند ،متعاقباً مشکالت زناشویی آنان نیز افزایش پیدا میکند؛ برای مثال؛ اغلب زنان بر اثر
تجربه دریافتند که حتی اگر حریمشکنی (شوخیهای نامتناسب ،تماس و پیامکهای نامتعارف و)...
در محیط شغلی رخ داد ،نباید آن را برای همسر خود بازگو کنند .آنان اظهار کردند در مواقعی که
حریمشکنی اتفاق میافتد در رابطه با همسر تعارضات بسیاری رخ میدهد؛ برای مثال حریمشکنی
در محیط شغلی موجب آسیبهایی همچون پنهانکاری ،دروغگویی ،دلخوری ،مقایسهگری منفی
همسر با دیگران ،بدبینی ،سوءظن و بیاعتمادی ،افزایش کنترلگری ،تالفی و انتقامجویی،
پیمانشکنی و طالق میشود.
آسیبهای ناشی از عدم رعایت حریمهای ارتباطی در محیط شغلی تنها به رابطه با همسر
معطوف نیست و گاهی این آسیبها به شغل فرد وابسته میشود و پیامدهایی چون به کارگیری
راهبردهای ناسازگارانه در مقابل همکاران ،پیگیری از طریق مراجع باالدست ،طرد رابطه با فرد
خاطی و ترک شغل را در پی خواهد داشت.
طبق یافتههای این پژوهش ،انتقال مسائل کاری به منزل باعث ایجاد دغدغه و مشغلههای
فکری ،کاهش صمیمیت و صداقت زناشویی ،افول اعتماد و فروپاشی زندگی زوجین میشود.
زنانی که از زندگی زناشویی خود رضایت چندانی نداشتند ،عدم حفظ حریمهای ارتباطی با

نقش رعایت حریمهای ارتباطی در محیط شغلی بر کیفیت روابط بین همسری...

یکدیگر جدا میسازند؛ زیرا هرچه بیشتر اتفاقات ،صحبتها ،شوخیها ،تنشها و ...را به خانه

همکاران را در کاهش کیفیت روابط زناشویی خود مؤثر دیدند .یکی از افراد شرکتکننده ،عنوان
کرد که دوست دارد در محیط شغلی با همکاران شوخی ،و با آنان روابط صمیمانه برقرار کند؛ اما
مجبور است در اینباره برای همسر خود توضیحی ندهد؛ چون باعث ناراحتی وی میشود .شخص
دیگری اظهار کرد ،دائماً با همسرش در مورد طرز پوشش و آرایش اختالف دارد و هر روز با
ترس و اضطراب سر کار میرود و نگران بیاعتمادی و بدبینی همسرش است .وی علت این
مشکالت را عدم پایبندی خودش به حریمهای ارتباطی در محیط شغلی میداند .براساس یافتههای
این پژوهش میتوان گفت که رعایت حریمهای ارتباطی در محیط شغلی در نهایت به پایداری
زناشویی ،تعادل کار ـ خانواده و ارتقای سالمت روان در ازدواج منتهی میشود.
براساس نتایج پژوهش ،رضایت از کیفیت روابط زناشویی و شغل ارتباط مستقیم دارد و در
نتیجه سالمت روان نیز عاملی است که مستقیماً تحت تأثیر شغل و کیفیت روابط بین همسری قرار
میگیرد .در تبیین نتایج پژوهش میتوان به این نکات اشاره کرد :آسیبپذیری زنان شاغل در
مقابل تنشها و مشکالت مختلف شغلی همچون شکستهشدن حریمهای ارتباطی آنان توسط
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همکاران ،باعث درهم ریختن سالمت روانشناختی آنان میشود .در نتیجه این آسیبپذیری و
بالطبع سالمت روان ضعیف ،کیفیت روابط زناشویی نیز کاهش مییابد و میتوان گفت سالمت
روان حاصل شده از محیط شغلی با کیفیت روابط زناشویی زنان شاغل تأثیر مهم و ارتباط
تنگاتنگی دارد .در همین راستا ،پژوهش علیپور ،رحیمی و زارع ( )2831نشان داد که بین سالمت
روان و رضایت زناشویی رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد؛ به عبارتی ،هر چقدر سالمت روان
متأهالن افزایش پیدا کند ،افزایش رضایت زناشویی آنان را در پی دارد و میتوان سالمت روان را
عامل مؤثری در پیشبینی رضایت زناشویی در نظر گرفت .پژوهش عرب رضی ،عزیزی و مرادی
( ،)2838حاکی است که بین سالمت روان و عملکرد شغلی با ویژگیهای شخصیتی کارکنان وظیفه
رابطه معناداری وجود دارد.
طبق نتایج این پژوهش ،انواع راهبردهایی که افراد برای حفظ حریمهای ارتباطی در محیط
شغلی خویش به کار میگیرند به سه دسته کلی تقسیم میشود :رفتارهای سازشمدار ،رفتارهای
ناسازگارانه ،رفتارهای تعهدگرایانه و اخالقی .اغلب زنان شاغلی که مورد مصاحبه قرار گرفتند،
عنوان کردند؛ به علت اینکه دوست ندارند شغل خود را از دست بدهند و یا از ترس بیآبروشدن و
ایجاد مشکل برای زندگی زناشویی ،مجبور هستند راهبردهای سازگارانهای در پیش گیرند تا
بتوانند چندین سال بدون هیچ دردسر و مشکلی در کنار همکاران خود ،کار کنند .در این راستا
اغلب زنان هنگام حریمشکنیها ترجیح میدهند سکوت یا بیتوجهی پیش گیرند تا مسئله ادامه
پیدا نکند.
از دیگر نتایج پژوهش این است که حریمشکنیها در محیط شغلی از جمله موارد عامل
فشارهای روانی به افراد است و پیامدهایی چون ترک شغل ،ترک محیط ،قطع رابطه با فرد خاطی
و پیگ یری از طریق مراجع باالدست را در پی دارد .بروز فشارهای شغلی از جمله عواملی است که
میتواند سالمت عمومی نیروی انسانی را به مخاطره اندازد .همسو با این نتایج ،تحقیقات
چاکرابورتی ( )1025بیانگر این است که اغلب زنان به دلیل ترس از بیآبروشدن ،واکنش
ناسازگارانهای در پیش میگیرند.
تعدادی از شرکتکنندگان در مصاحبه عنوان کردند که از روشهای اخالقی برای برخورد با
حریمشکنیهای همکاران استفاده میکنند .آنان اعتقاد دارند که اگر هیچ واکنشی به فرد خاطی
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نشان ندهند و در عوض خودشان به حفظ مرزسازی و رعایت حجاب و دینداری معتقد باشند،
نتیجه بهتری کسب خواهند کرد .این گروه افراد ،که در اقلیت کارکنان قرار دارند ،خودکنترلی،

راهبرد در مقابل حریمشکنیها میدانند.
در پژوهش ،پدیده اصلی بهبود کیفیت روابط بین همسری است که در الگوی ارائه شده،
حفظ مرزهای گفتاری و حفظ مرزهای رفتاری بهعنوان شرایط علی مطرح شده است .همچنین،
جداسازی جنسیتی در محیط شغلی بهعنوان شرایط زمینهای در نظر گرفته شده و حفظ مرزهای
احساسی و حفظ مرزهای اخالقی ـ اعتقادی نیز از جمله مقولههای مداخلهگر است که در ادامه به
بررسی هر کدام از این یافتهها پرداخته میشود؛ سپس راهبردهای افراد در راستای بهبود کیفیت
روابط زناشویی و پیامدهای آن بررسی میشود.
براساس یافتههای پژوهش فعلی ،حفظ مرزهای گفتاری و رفتاری در محیط شغلی از جمله
شرایط علی است« .گفتار» و «رفتار» مهمترین عنصر ارتباطی انسانها با یکدیگر است .طبق سخنان
زنان شاغل ،اگر افراد مرزهای گفتاری و رفتاری را در محیط شغلی و در ارتباط با همکاران
خویش رعایت کنند و در مرزهای دیگران داخل نشوند ،کیفیت روابط زناشویی آنان نیز ارتقا
مییابد .بارزترین این حد و حریمها در گفتار و رفتار افراد در ارتباط با دیگران ظاهر میشود و
شامل طیف گستردهای است که پایبندی به هرکدام از این حریمها ،مهم ،و نقش آن در افزایش
رضایت شغلی افراد ،انکارناشدنی است .این بعد مهمترین پیشبینیکننده تداوم ،پایداری ،ثبات و
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خودسازی و احترام به حد و مرز دیگران را مهمترین عنصر در حفظ حریمهای ارتباطی و بهترین

بهبود کیفیت زناشویی تلقی میشود و پایبندی به این حریمها باکیفیت روابط زناشویی رابطه
مستقیم و مثبت دارد .در واقع ،کیفیت روابط زناشویی و رضایت از شغل به یکدیگر وابسته است و
اگر رضایت افراد از محیط شغلی افزایش یابد ،کیفیت زندگی زناشویی نیز بهبود مییابد (راجر و
می.)1008 ،2
در پژوهش ،جداسازی جنسیتی بهعنوان عامل زمینهساز در بهبود کیفیت روابط بین همسری
مطرح شده است .طبق یافتهها ،جداسازی جنسیتی زن و مرد در اتاق کار ،مأموریتها ،نوبتهای کاری
و سالن غذاخوری و استراحتگاه ،باعث میشود زنان محیط ایمنتری را تجربه کنند و زمینه روابط
غیراخالقی و ناسالم یا حریمشکنیها فراهم نشود و در نتیجه در زندگی زناشویی خللی پیش نیاید.
اغلب زنان اظهار کردند جداسازی جنسیتی عامل رعایت حریمهای ارتباطی است که این مهم به
بهبود کیفیت زناشویی کمک شایانی میکند .شرکتکنندگان در این پژوهش اظهار کردند که
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اگر چه کار کردن در کنار جنس مخالف لذتبخش است ،جداسازی جنسیتی موجب میشود
آنان آرامش بیشتری داشته باشند و کمتر معذب شوند.
حفظ مرزهای احساسی و حفظ مرزهای اخالقی ـ اعتقادی از جمله شرایط مداخلهگر است.
طبق یافتههای این پژوهش ،کنترل احساسات و پایبندی به اخالقیات و اعتقادات عوامل درونی و
پنهانی است که افراد را به تعیین مرزهای مشخصی در محیط شغلی وادار میکند .معموالً افراد
معتقد به اخالقیات و دین ،در برخورد با دیگران بسیار محتاط عمل میکنند؛ برای مثال ،زنان
مذهبی که مورد مصاحبه قرار گرفتند ،اظهار کردند هر روز صبح با یاد ائمه از منزل به سمت
محیط کار حرکت ،و دائماً به خود یادآوری میکنند که چه کسی هستند و برای چه هدفی اینجا
هستند و مطابق با اخالقیات به خانواده و جامعه خود متعهد هستند؛ بنابراین ،مرزهای احساسی و
اخالقی ـ اعتقادی ،عوامل درونی و مداخلهگری است که افراد را به رعایت حد و مرزها مقید
میکند و در پی آن با رعایت این حریمها ،کیفیت روابط زناشویی افزایش خواهد یافت .براساس
یافتههای این پژوهش ،افراد در راستای بهبود کیفیت روابط زناشویی خود ،راهبردهای گوناگونی
در محیط شغلی به کار میگیرند که اصوالً بر مبنای راهبردهای منفعالنه یا سازگارانه ،ناسازگارانه،
تعهدی و اخالقی است .هرکس مطابق با پیشفرضهای ذهنی ،شخصیت و تجربیاتی که در گذشته به
دست آورده است ،راهبردهای گوناگونی پیش میگیرد تا از مرزها و حریمهای خود حفاظت
کند .افراد با به کارگیری این راهبردها در درجه اول رعایت مرزهای ارتباطی را در محیط شغلی
ممکن ،و آسان میکنند و در درجه دوم ،پیامدهای مثبتی در راستای ارتقای کیفیت زناشویی خود
به دست میآورند که در درازمدت به پایداری زناشویی ،تعادل کار ـ خانواده و ارتقای سالمت
روان آنان منجر میشود.
محدودیتهای پژوهش
این پژوهش با روش کیفی انجام شده است؛ در نتیجه محدودیتهای روش کیفی از جمله
غیرممکن بودن حذف سوگیری مشاهدهگر ،عدم کنترل اعتبار نتیجهگیری محقق و عدم امکان
تعمیمپذیری بر آن وارد است و نتایج باید با احتیاط درنظر گرفته شود.
پیشنهادهای پژوهشی
ـ به پژوهشگرانی که قصد دارند در زمینه کیفیت روابط زناشویی و حریمهای ارتباطی تحقیق
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کنند ،پیشنهاد میشود عالوه بر مصاحبه دقیق به شیوه پرسشنامه نیز کیفیت روابط زوجین را

ـ پیشنهاد میشود همین پژوهش با جامعه مردان نیز صورت گیرد و نتایج با نتایج این پژوهش
مقایسه شود.
ـ تحقیق مشابه با حجم بیشتری انجام شود تا نتایج آن قابل تعمیم باشد.
پیشنهاد کاربردی
ـ از یافتههای پژوهش این است که روابط سالم در محیط کار بر کیفیت روابط بین همسری
کارکنان زن تأثیر مستقیم و مثبت دارد و مسئوالن باید زمینه روابط غیراخالقی و حریمشکنیها را
در محیط کار کاهش دهند و برنامهریزی به گونهای باشد که تنش بین نیروها به حداقل برسد.
ـ برگزاری دورههای آموزشی برای کارمندان در زمینه اخالق حرفهای ،مدیریت فردی و
آموزش رفتارهای شغلی از جمله مواردی است که میتوان از آن طریق حس آرامش و امنیت را
در محیط شغلی اجرا کرد.
ـ جداسازی جنسیتی در محیط شغلی به معنای جداسازی اتاق کار زن و مرد ،جداسازی فضای
استراحت و سالن غذاخوری ،جداسازی نوبتهاهای کاری از جمله مواردی است که بسیاری از زنان
شاغل بدان راغب هستند و موجب کاهش روابط غیراخالقی و حریمشکنیها در محیط شغلی
میشود.
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ارزیابی کنند.

ـ تشویق کارکنان به پوشش فرم رسمی یا اداری ،همچنین رعایت حجاب و ظاهر متناسب با
محیط شغلی از مسائل مهمی است که مدیران و مسئوالن باید مورد توجه قرار دهند و حد و
مرزهایی برای کارمندان تعیین کنند.
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