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 چکیده       
دار زن در مراکز اقامتی شهر در این تحقیق به روش کیفی و با استفاده از مصاحبه تفصیلی با هجده خانه 

وضعیت کیفیت زندگی کاری آنان تبیین شود. به این منظور متون مصاحبه های انجام  مشهد، سعی شده است

و سپس ضمن انتخاب یک مقوله گزینشی، مدلی برای  هگرفت شده به روش نظریه زمینه ای مورد تحلیل قرار

منابع  ،توضیح کیفیت زندگی کاری پایین آنان پیشنهاد شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که نبود یا کمبود

شود، این زنان را به سوی اشتغال سوق داده است، اما تحصیالت اندک، نداشتن می مالی که از سوی مرد تامین 

سرمایه مالی مناسب موجب شده است شرایط دشوار انجام کار خانه داری را حتی بدون بیمه و  مهارت و نبود

اندک امنیت شغلی بپذیرند. احترام اجتماعی اندک و کمبود امنیت کاری موجب عامل مداخله گر کاهنده در 

ر و آسیب زای خود جز ادامه کار بدنی دشواای کیفیت زندگی کاری اینان است. البته عموما این زنان چاره 

به آنان کمک می کند کار د. تنها عامل مثبت در این مدل، راهبرد یافتن معانی معنوی جایگزین است که نندار

 ن معنوی داشته باشند. أخود را خدمت به زایران حضرت رضا)ع( تفسیر کنند و احساس ش
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 بیان مسئله -1

در اگر کار  یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده در کیفیت زندگی اشخاص به شمار می رود. کار

بخصوص کاری که بر  کار،تاثیرات مثبتی بر شخصیت فرد به جا می گذارد.  ،وضعیت مناسب انجام پذیرد

ل روانشناختی مهمی در ساخت عام ،های افراد مطابقت داشته باشدانتخاب آزاد مبتنی باشد و با استعداد

تقد است کار از نظر اجتماعی در شخصیت، ایجاد رضایت دائمی و احساس خوشبختی فرد است. فروید مع

فروید )یت فرد و سرنوشت خاص او موثر استها و از نظر فردی، در تحقق شخصی و تحرک تمدنگفتشک

کار انسان نه فقط با تجربه و دانش او  .(1384 میرکمالی و نارنجی ثانی، ؛14:1343توسلی: به نقل از: 1334

بین اندیشه، کار و روابط به شمار می رود. به همین خاطر است که فرهنگی  یکه امرلبمرتبط است 

د  نسه عامل از عوامل اساسی و ویژۀ تاریخ به شمار می رومحکمی وجود دارد. این اجتماعی پیوندی 

  .(1:1343)توسلی:

ند. در برخی موارد طول برول ساعات زیادی از روز را در محل کار به سر می افراد شاغل به طور معم

مدت زمانی که افراد در محل کار خود به سر می برند بیش از مدت زمانی است که همراه خانواده خود 

بخش مهمی از حیات اجتماعی افراد را کاری هستند. این امر موجب می شود که بتوان ادعا کرد، حیات 

ی دهد و کیفیت این بخش از زندگی یکی از تعیین کننده های مهم در کیفیت زندگی اجتماعی تشکیل م

  افراد است.

در این مقاله به کیفیت زندگی کاری در یکی از مشاغل موجود در مراکز اقامتی پرداخته شده است. در 

مراکز افرادی وجود  در تمام این .1وجود داردثبت شده  هتل آپارتمان 242هتل و  114 حدود شهر مشهد

دارند که با نام خانه دار شناخته می شوند. خانه داران کسانی هستند که وظیفه نظافت و مرتب نمودن 

 زنان هستند.  ،مهمانان را بر عهده دارند. قریب به اتفاق خانه داران در مراکز اقامتی یگاه هااقامت

است. اول این که در تحقیقات اجتمااعی در  پرداختن به این شغل از جنبه های گوناگونی حایز اهمیت 

ویژگی های جزیی مشاغل پرداخته شده است. به کنون بسیار کم معه شناسی کار و شغل در ایران تاحوزه جا

افاراد شااغل در ایان    دوم این که این شغل مختصات ویژه ای دارد که از جنبه های گوناگون اهمیات دارد.  

ام مای  نجا و البته به لحاظ فنای سااده ای را ا   ستند اما کارهای دشوارت اندکی هزمینه عموما دارای تحصیال

                                                           
این آمار از سایت ایران هتل آنالین استخراج شده است. به طور حتم تعداد زیادی هتل آپارتمان ثبت نشده نیز در شهر مشهد وجود  - 1

 دارد. 



 

 

دهند. تعداد زیاد مراکز اقامتی غیررسمی و رسمی بدون نظارت، موجب می شود کاه بخاش مهمای از ایان     

 افراد از امتیاز شمول در قانون کار محروم باشند. 

تصاویری  اناد بارای تصامیم گیاران     د بررسی های دقیق و جزیی در چنین زمینه هایی بتووانتظار می ر

هاد  ایان تحقیاق    روشن از اوضاع این قشر اجتماعی محروم و البته به هنجاار و شارافتمند فاراهم کناد.     

خاود ایان   تحقق این هد  به . برای با استفاده از راهبرد کیفی استتوصیف کیفیت زندگی شغلی این زنان 

     ت گرفته است. زنان مراجعه شده و مصاحبه های تفصیلی با آنان صور

 

 ی تجربیپیشینه -2

تا  ،گری وارد میدان شودود که محقق با ذهن باز و بدون سودر پژوهش های کیفی معموال توصیه می ش

قعیت را همان گونه که هست پیش داوری های ذهنی خود را در فرایند تحقیق دخالت ندهد و بتواند وا

ته و متمایز تحقیقات کیفی می دانند. به همین خاطر آن عموم محققان این امر را ویژگی برجسکند. ادراک 

فی نامناسب دانسته مرور پیشینه تجربی انجام می شود در تحقیقات کیعنوان چه در پژوهش های کمی به 

. (233:1384،یضیو عر ی، به نقل از فراهان1338 ن،یتراوس و کوربس، ا1394تراوس، سو ا زری)گلشده است

می تواند بدون توجه به انباشت دانشی که در حوزه تحقیق او صورت گرفته است اما از سوی دیگر محقق ن

و بهتر  نمی توانند پنجره جدید برای بهتر مشاهده کرد ز کند. به هرحال تجربه های پیشینتحقیق خود را آغا

ست ی هم الزم الفان معتقدند حتی در پژوهش های کیفپرسیدن به روی محقق باز کند. از این دیدگاه مو

از  یبرخ 1در جدول اجتماع محققان حوزه مورد نظر و آثار آنان آشنا باشد. به همین منظور  ، بامحقق

 شده است. هیارا رانیحوزه در ا نیپژوهش انجام شده در ا ندنکات چ نیمهمتر



 

 

 پژوهش ی: توصیف ویژگی های تحقیقات تجربی مرتبط با مساله1جدول 

 نتیجه گیری نام محقق

ده، قالونااادی و سااالطان زا

 (1331فالحی)

 اجتمااعی  انسجام و پارچگییک سازمان، در گراییقانون هایمؤلفه کاری، زندگی هایمؤلفه بین از

 هیأت اعضای شغلی رضایت میزان هایکننده بینیپیش بهترین کاری و اجتماعی زندگی وابستگی و

 .بودند علمی

 شاغلی  زنادگی  کیفیات  کااهش  همچناین  و وریبهره کاهش بسب کشاورزان شغلی خطر احساس (1332)سیرت نیک

 .  استشده کشاورزان

قصااری، عباادالعلی پااور و  

 (1383قبادی)

 بین از چنین هم دارد، وجود داری معنا یرابطه سازمانی تعهد و کاری زندگی کیفیت هایمؤلفه بین

 ساازمانی  تعهد با شغل محیط هایویژگی بین نیز و کارکنان سازمانی تعهد با شغل خود هایویژگی

 . دارد وجود رابطه کارکنان

 . دارند کاری زندگی کیفیت با داری معنی ارتباط ای حرفه تعهد نیز و ارتقاء کاری، فشار کاهش (1383)بیگدلی ضیایی

مرزوقاااای، ناااااوروزی و  

 (1331نیکخو)

 میازان  شاترین بی و باوده  مطلوب حد در بوشهر استان استثنایی مدارس معلمان کاری زندگی کیفیت

 یمؤلفاه  باه  نیاز  کیفیات  میازان  کمترین و شغلی سازمان در گراییقانون یمؤلفه به مربوطه کیفیت

 است. انسانی هایقابلیت از استفاده و توسعه برای بالواسطه هایفرصت تأمین

میرکماااااالی و ناااااارنجی 

 (1831)ثانی

استادان دانشگاه هاای  . 1الصه کرد: نتایج به دست آمده در این تحقیق را در چهار مورد می توان خ

در ساطح نسابتا ناامطلوب و از نظار رضاایت       کااری تهران و صنعتی شریف از نظر کیفیت زندگی 

بین مولفه های کیفیت زنادگی کااری و رضاایت شاغلی     . 2سطح نسبتا باالیی قرار دارند. شغلی در

اه گسبت باه اساتادان دانشا   اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف ن. 3رابطه مثبتی وجود دارد.

با رضاایت   کاریابعاد مختلف کیفیت زندگی . 4تهران یکپارچگی و انسجام اجتماعی باالیی دارند. 

 شغلی همبستگی چندگانه دارد.

 

بررسی های مولفان نشان داد که تاکنون تحقیقی که به طور مستقیم کیفیت زندگی کاری زنان خانه دار 

شده در جدول  یبررس قاتیتمام تحق نیهمچنرده باشد، در کشور وجود ندارد. ی کدر مراکز اقامتی را بررس

از سوی دیگر بیشتر این تحقیقات در مورد مشاغلی است که احترام  باشند. یم یکم کردیرو یباال دارا

 اجتماعی نسبتا باالیی دارند. 

 

 چارچوب مفهومی -3

اما محقق الزم  ،وب نظری وجود نداردگرچه در تحقیقات کیفی آزمون فرضیه و به همین تناسب چارچ

تحقیقات کیفی به جای بداند. به همین منظور عموما در است مفاهیم اصلی مورد استفاده در این حوزه را 

در واقع ارایه  دست انتشار(. در اصغرپور، ،یری)امچارچوب نظری از چارچوی مفهومی استفاده می شود



 

 

نیز مراجعه به آثار نظری  (1338)نیتراوس و کوربساول می شود. نظریه در چنین تحقیقی به انتهای کار موک

مرتبط عامل  هایهیبه نظر یتوجه کلدر آشنایی با آن ها در زمینه را توصیه می کنند. پس می توان گفت 

 (.38-34:1332)محمدپور:است یفیدر محقق ک ینظر تیحساس نیا جادیدر ا یاساس

غیر فکری یا بدنی که مطابق قوانین کشور و عر  جامعه، عبارت است از هر نوع عمل  -شغلتعریف 

ی آن تولید کاال یا انجام )نقدی یا غیر نقدی( صورت می گیرد و در نتیجهمجاز نبوده و برای کسب درآمد

به کار های تمام وقت دارای مزد و  ،«اشتغال»(. بنابراین در اصطالح متعار 171:1344خدمت است)سفیری،

گرچه در دوره های تاریخی گوناگون همواره زنان (. 1388ود)آذربایجانی،نه اطالق می شعمدتا بیرون از خا

آوری بر عهده مرد بوده است  ناما عموما اشتغال و نا ،و مردان هر دو نقش های اجتماعی موثری داشته اند

دگرگون شده و زن وظیفه امور خانه و فرزندان را بر عهده داشته است. در قرن اخیر این وضعیت به کلی 

درصد از زنان شانزده تا شصت سال در بیشتر کشور های اروپایی بیرون از  97تا  32بین است تا جایی که 

 .(297:1388درآمدزا دارند)گیدنز،  خانه مشاغل

مدیون نگرشی است که تالش می کند آثار سوء  کاری کیفیت زندگیتوجه به  -کاریکیفیت زندگی 

ی کار به فعالیت های مکانیکی بکاهد و وضعیت از خود بیگانه کننده کار را ترمیم ناشی از تنزل جایگاه انسان

از کیفیت زندگی کاری تعاریف  .(1331؛به نقل از:سلطان زاده و دیگران،2717)ادهیکاری و گوتام،کند 

 است که به برخی از آن ها اشاره می شود.  ارائه شدهمتعددی 

 حقوق و مزایا که 1: نقل کرده است کاریفیت زندگی کیبرای شش قسمت عمده  ( 1344)داوودی .

. جدول زمانی 2باید براساس میزان دقت، توانایی و کوشش افراد در سازمان به آنان تعلق گیرد. 

)فعالیت روزانه(، چنانچه  . ماهیت شغل3 ، مرخصی و تعطیالت.کاری، اوقات فراغت بین کار

. 4 شته باشد به فرد احساس رضایت دست می دهد.ساختار شغل با توانایی و استعداد تناسب دا

جنبه های فیزیکی شغل، به مرور زمان توجه فزاینده ای به بی حفاظ بودن کارگران در مقابل مواد 

. جنبه های نمادی شده 2محیط کار می شود. و صدا در  سر شیمیایی خطرناک، مخاطرات ایمنی و

لی، امکانات رفاهی، رستوران، بهداشت محیط عوامل داخلی شامل امنیت شغ داخل و خارج شغل،

و  اتحادیه ای برای رشد کار می باشد و عوامل خارجی شامل فرصت های تحصیلی، موانع شغلی یا

. عوامل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر زندگی 9پیشرفت و شرایط بازار کار و ... می باشد. 

)ضیایی ست به محیط کار منتقل شودممکن ا کاری، رضایت یا عدم رضایت شخص از زندگی

 . (1388بیگدلی

 ذهنی و عینی کیفیت زندگی کاری در دو بعد کیفیت زندگی کاری را ( 2779و همکاران ) رز

 آورده شده است. 1در شکل شماره تعریف می کنند که 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

(1331، تعریف عینی و ذهنی کیفیت زندگی کاری)جزنی -1شکل  
 

 روش تحقیق -4

خانه داران در  کاریپژوهش از راهبرد کیفی برای هرچه نزدیک شدن به واقعیت کیفیت زندگی این 

می داند  خالق، مبتکر و فعال یموجودراکز اقامتی شهر مشهد استفاده کرده است. راهبرد کیفی شخص را م

پژوهش  نیا یجامعه مورد بررس. (82،81:1332، محمدپور)ساختن جهان اجتماعی خود نقش داردکه در 

 "هدفمند چندگانه یها تکنیک"در نمونه گیری از راهبرد  باشند.  یمشهد م یخانه داران زن مراکز اقامت

)جانسون و  پردازد یم یریراهبرد نمونه گ کیاز  شیب بیمحقق به ترک یرینوع نمونه گ نیدر ا .استفاده شد

 .(42:1337، به نقل از:محمدپور2773،یو تشکر ی؛ تدل2778 ستنسن،یکر

)نمونه )هتل ها و هتل آپارتمان ها( مراجعه شاد  مشهد یپژوهش به مراکز اقامت نینمونه در ا افتنی یبرا

قسمت خانه  تیریهتل و مد تیریمد قیاز طر کرد یسعمحقق ابتدا  ((.144:1332ک،ی)فلگیری در دسترس 

نداشت  یادیز یهمکار تیریمدحالت عموما  نید. اما در اکن دایپ یدسترس یبه خانه داران مراکز اقامت یدار

 یینمونه به هتل ها و هتل آپارتماان هاا   افتنی یداد. در مرحله بعد برا یداران را نم انهو اجازه مصاحبه با خ

باه   کیا خود کاه نزد  یمکان تیبه جهت موقع یمراکز اقامت نیحرم مطهر بوده اند، مراجعه شد. ا کیکه نزد

هتل در خواسات شاد کاه خاناه      رشیاز پذ یمراکز اقامت نیند. در اپررونق بوده ا اریحرم مطهر بوده اند بس

 .کنند یداران خود را به محقق معرف
خانه دار، از آن فارد   نیبا اول یفیو ک قیکردند، بعد از مصاحبه عم یخانه دار به محقق معرف کیآن ها  

؛ کمپار  1344وامرسون،  اکهارتنمونه گیری گلوله برفی )کند یرا معرف یگریدر خواست شد که خانه دار د

به محقق  گریخانه دار د کی، او هم (43:1337؛ به نقل از: محمدپور2772؛ برنز و گرو ، 2773و همکاران، 

شخص که باا خاناه داران رابطاه     کیبا  اشد در هتل ها و هتل آپارتمان ه یهم سع یکرد. در موارد یمعرف

ده هجا تعاداد   بیا ترت نیشد.  به هم کیخانه داران نزداو به  قیداشت ارتباط بر قرار نمود و از طر یکینزد

و در  قیا عم یمصااحبه هاا   قیا تحق نیا داده هاا در ا  یجماع آور  کینفر مورد مصاحبه قرار گرفته شد. تکن

کیفیت 

یزندگی شغل  
 

 تعریف عینی تعریف ذهنی

 ممرد-مزایا-حقوق) کار محیط و کار واقعی شرایط

...(و بهداشت-ایمنی-ساالری  

 و عام گور به زندگی کیفیت از تلقی طرز و تصور

خاص طور به سازمانی و شغلی زندگی کیفیت  



 

 

 لیاز مصاحبه و مشاهده، مصاحبه ها و مشاهدات نوشته و تبد عدو ب نیبوده است. در ح زیمشاهده ن یموارد

پژوهش محققان نتوانستند به طور کامل  نی(. در ا1331،یقرار گرفته اند)اورع لیبه متن شده اند و مورد تحل

متفااوت باود. البتاه     یبه نمونه هاا  یابیدست  یامر دشوار نیرا اجرا کنند. علت ا ینظر یریمنطق نمونه گ

را اجارا   ینظار  یریا موضوع نموناه گ  نیتوسعه پژوهش خود در ا یکنند در مراحل بعد یمحققان تالش م

 د.کنن

باشاد. کاه توساط     یمسئله محور ما  یپژوهش اتخاذ شده است، مصاحبه نیکه در ا یروش مصاحبه ا

کنادوکاو در   یپرسش هاا و نحاوه   یصورت بند یبرا یشنهاداتیروش شامل پ نیمطرح شده است. ا تزلیو

اسات.   یشفاه یسوال ها و محرک ها یمصاحبه که حاو یبا استفاده از راهنما ژهیاست، به و بهمصاح نیح

و  هیا تجز یاستفاده شده است. برا اینهیزم یهیداده ها از روش نظر لیتحل یدر مرحله (.143:1332ک،ی)فل

بااز،   ی( شامل ساه مرحلاه کدگاذار   1338)نیمداوم استراس و کورب سهیمقا لیتحل کیداده ها از تکن لیتحل

 :استفاده شده است یانتخاب یوکدگذار یمحور یکدگذار
به این منظور ابتدا  است.داده ها و پدیده ها در قالب مفاهیم  هد  این کار قرار دادن : کدگذاری باز. 1

بااز   یمصاحبه، کدگذار کی ی(. در واقع بعد از نسخه بردار331:1384داده ها از هم مجزا می شوند)فلیک، 

 یمفهاوم  یجازء هاا   نیکاوچکتر  بهشده  یمجموعه گردآور هیباز تجز یشود. منظور از کدگذار یشروع م

مارتبط   ناد یکدگاذاری محاوری: فرآ  . 2(. 1331گران،یزاده و د ی؛به نقل از مک1389ان،یممکن است)منصور

مقولاه   کیدر محور  یکدگذار رایشود، ز یم دهینام «یمحور یکدگذار» یفرع یبه مقوله ها ،هاکردن مقوله

)اساتراوس و  کند یما  مارتبط  گریکاد یهاا و ابعااد باه     یژگا یو مقولاه هاا را در ساطح و    ردیگ یصورت م

بااز   یبه دست آماده در کدگاذار   نیبه عناو دنیمرحله محقق به دنبال نظم بخش نی(. در ا142:1332ن،یکرب

ی جدید به کدگذاری گزینشی: در نهایت مقوالت عمده را در یک مقوله. 3. (1384یی)محمدپور و رضااست

ی قبلای قارار دارد،   نسابت باه دو مرحلاه    ی محوری که در ساطح انتزاعای تاری   ی هسته یا مقولهنام مقوله

آن باا   وناد یشاود و پ  یانتخاب م یلمرحله مقوله اص نی(. در ا1388د)محمدپور و دیگران، ننکمی یکپارچه 

 یانتخاب یاساس کدگذار یمحور یشود، در واقع در مرحله کدگذار یمقوله ها با توجه به مدل ارائه م گرید

 (.113:1382 ن،یشود)استراس و کرب یم یزیر یپ

برای اعتبار بخشی به فرآیند و نتایج تحقیق به طور کلی تالش محققان آن بوده است که گام های انجام 

شده در مصاحبه و تحلیل منطبق بر توصیه های روش شناختی این حوزه در منابع معتبر باشد. برای ارزیاابی  

ررسی یک تحقیق نظریه زمینه ای ارجاع در ب تراوس و کربینسموفقیت محققان در این حوزه به مالک های ا

 : و مالحظات ذیل تامین شده است ،(282:1332استراس و کربین،)داده شده است



 

 

فرآیند نمونه گیری در با تفصیل در فوق توضیح داده چگونه نمونه مورد مطالعه انتخاب شده است؟ . 1

کاه معار  وضاعیت طبقاه ماورد      شده است. در مجموع محققان تالش کرده اند نمونه های انتخاب شوند 

در بخش یافته ها مقوالت اصلی بیان شده مقوله های اصلی ظهوریافته در تحقیق کدام اند؟ . 2مطالعه باشند. 

با توجه باه فضاای   رویدادها، وقایع، کنش هایی که به مقوله های ظهوریافته مرتبط هستند کدام اند؟ . 3اند. 

ان به این سوال پاسخ داد. اما تالش شده است در شواهدی که بارای  اندک در این مقاله به طور کامل نمی تو

بر اسااس  . 4هر مقوله آورده شده است رویدادهای و کنش هایی که بیشترین رواج را داشته اند ارایه شوند. 

جمع آوری اطالعات راهنمایی شاده اناد؟ آیاا معار      چه مقوله هایی نمونه گیری نظری انجام شده است؟ 

له ها وجود دارد؟ نمونه گیری نظری به طور کامل در این مقاله تامین نشده است. اما مقوالت به بودن در مقو

نظر می رسد می توانند گوناگونی موجود در میدان را توضیح دهند. هام چناین محققاان در مصااحبه هاای      

ابط بین مقولاه هاا   چه فرضیاتی مرتبط با رو. 2انتهایی به وضوح احساس می کردند که به اشباع رسیده اند. 

بر چه اساس آن ها فرمول بندی شده و مورد آزمون واقع گردیده اند؟ در انتهای بخش یافتاه  ارایه شده اند؟ 

آیا مواردی بر خال  روابط موجود در . 9ها مدلی ارایه شده است که روابط میان مقوالت را روشن می کند. 

تاثیر ایان ماوارد بار فرضایات     رسی قرار گرفته اند؟ فرضیات مشاهده شده است؟ چگونه این موارد مورد بر

چگونه بوده است؟ از میان مصاحبه های انجام شده دو مورد متفاوت با مدل مشااهده شاد. در هار دو ایان     

موارد روابط عاطفی و بسیار صمیمانه و همدلی فراوانی میان زوجین وجود داشت که موجب شده بود مساله 

چگونه و چرا مقوله هسته انتخااب شاده اسات )ناگهاانی، تادریجی، باه        .4صورت دیگری به خود بگیرد. 

بر چه اساسی این انتخاب انجام شده است؟ مقوالت هسته ای در فرآیناد مباحثاه میاان     آسانی، به سختی(؟ 

 محققان و بازاندیشی در متن ساخته شد.

  

 . یافته ها1

 مشهدتوصیف ویژگیهای مراکز اقامتی مورد مطالعه در شهر . 1،1

مراکز اقامتی شهر مشهد مصاحبه شد. در جدول  3در مجموع با هجده زن که به عنوان خانه دار در 

برای ول به کار بودند ارایه شده است. ویژگی های مراکز اقامتی که مصاحبه شوندگان در آن ها مشغ2شماره 

آنان یک شماره ردیف داده شده  شناسایی و نیز حفظ ناشناس بودن مراکز اقامتی مورد مطالعه به هر کدام از

  است.

 

 

 



 

 

 :  توصیف مراکز اقامتی مورد مطالعه در شهر مشهد2جدول شماره 

تعطیلی )در  ار)تعداداتاق(کحجم  دارانتعداد خانه طبقات بیمه ستاره مرکز ردیف

 هفته(

 1 19 3 8 دارد 4 هتل )دولتی( 1

 1 4 8 4 دارد 4 هتل )خصوصی( 2

 1 17 3 9 دارد 3 هتل)دولتی( 3

 1 - 8 8 دارد 4 هتل )خصوصی( 4

 1 19 8 8 دارد 4 هتل )خصوصی( 2

 جمعه در میان 3 2 4 دارد - هتل آپارتمان)دولتی( 9

هتل  4

 آپارتمان)خصوصی(

 ندارد بستگی دارد 3 4 ندارد -

هتل  8

 آپارتمان)خصوصی(

 ندارد 14 2 4 دارد -

 ندارد 3 1 4 دارد - آپارتمان)خصوصی(هتل 3

 

)به  غیر دولتی می باشندمورد مطالعه اکثر مراکز اقامتی  ،همان طور که در جدول باال مالحظه می شود

با توجه به جدول ( بقیه مراکز دارای بیمه بودند. 4به جز یکی از مراکز اقامتی)ردیف (.9و 3، 1جز ردیف ،

طیلی وجود نداشته است، بر اساس می توان افزود که در مراکز اقامتی که هتل آپارتمان بودند تع 2شماره 

صحبت های خانه داران معموال روز های تعطیلی که خانه داران داشتند به علت کار زیاد از آن ها گرفته می 

  .(9،4،8،3شد. همچنین در هتل آپارتمان ها متناسب با حجم طبقات خانه دار استخدام نمی شود)مثل ردیف 

 
 خگویان. توصیف ویژگی های زمینه ای پاس1،2

مورد مطالعه در مراکز اقامتی  مصاحبه شوندگانچهارده نفر از ویژگی های زمینه ای  2در جدول شماره 

شهر مشهد ارایه شده است. جهت حفظ ناشناس ماندن خانه داران به هر یک از آن ها یاک شاماره ردیاف    

 داده شده است.

 

 

 

 



 

 

 : ویژگی های زمینه ای پاسخگویان3جدول شماره 

 محل کار3 درآمد)به هزار تومان( تحت سرپرستی علت فوت یا طالق 1همسر تاهل التتحصی سن ردیف

 2 237 3 - ع متاهل سیکل 43 1

 4 477 3 تصاد    مجرد دیپلم 32 2

 8 477 2 بیماری   مجرد بی سواد 22 3

 4 973 3 _ ع متاهل سیکل - 4

 4 477 2 فرار از پلیس-بیماری   مجرد مکتب 24 2

 3 947 2 - ع متاهل سیکل 34 9

 8 277 1 - - مجرد سیکل 23 4

 3 477 2 - ب متاهل سیکل 32 8

 3 947 4 اعتیاد ط مجرد سیکل 33 3

 2 947 2 - ع متاهل سیکل 32 17

 2 947 2 - ع متاهل سیکل 41 11

 2 947 1 - - مجرد دیپلم 47 12

 9 427 - - ع متاهل فوق دیپلم 37 13

 1 277 - - ع متاهل سیکل - 14

 1:توضیح: ع-عادی. ف-فوت شده. ب-بیمار. ط.طالق گرفته؛2: ا: استیجاری، م: ملکی.  3: بر اساس شماره ردیف جدول شماره 2، محل  کار مصاحبه شونده آورده شده  است.

 

 ( یا مشااغلی داشاتند   8(یا بیمار بودند)ردیف8، 11همسران خانه داران مورد مطالعه، یا بیکار بودند )کد

، 11، 3، 8، 4خیلی درآمد نداشت، مثل کارگری ساختمان یا شاگرد خیاط، گاری میوه)به جز ردیاف که 

(. سه نفر از اشخاصی که با آن ها مصاحبه شد همسر نداشتند، این اشخاص یا همسرشان فوت شده 14

 ( 4و  12( یا اصال همسر نداشتند)ردیف3(یا از همسرشان جدا شده بودند)ردیف2، 3، 2بود)ردیف

       همه خانه دار هایی که با آن ها مصاحبه شد، حداقل سرپرستی یک نفر را باه عهاده داشاته اناد، حتای

نفر را با حقوق کم به عهاده داشاتند. خاناه دار هاای      2( سرپرستی 2و11بعضی از خانه دار ها)ردیف 

درد، مشکالت مورد مطالعه همگی به بیماری هایی به علت فشار زیاد کار دچار شده بودند)کمر درد، پا

، 12همچنین تحصیالت خانه داران در حد سیکل بود و تنها دو نفر تا مقطع دیپلم)ردیاف    ریوی و...(.

   ( تحصیالت خود را ادامه داده بودند. 13( و یک نفر فوق دیپلم)ردیف 2

 

ر د ،همانطور که در بخش روش ذکر گردید، داده ها پس از جمع آوری و پیاده سازی، کدگذاری شدند

خوستگاه اجتماعی ، که عبارت اند از: عدم حضور موثر مرد در خانه، ی محوری به دست آمدمقوله 3نهایت 



 

 

، وجود ضعف هنجاری در محیط شغلی، فقدان امنیت در محیط شغلی، فقدان منزلت شغلی، تحمل محروم

مقوله محوری  3از بین شرایط سخت، یافتن معانی معنوی جایگزین، فرسودگی جسمانی و احساس شان، 

رفع معیشتی نیازهای کوتاه مدت به بهای فرسودگی جسمی و آسیب های خانوادگی بلند »مقوله انتخابی، 

استخراج شده است. جهت توصیف جامع و مفصل از مقوله انتخابی به هر یک از مقوله های محوری « مدت

  پرداخته می شود.

 
: یافته های تحقیق4جدول شماره  

 مقوله انتخابی مقوله محوری طبقه فرعی )خرده مقوله(مرحله دوم کدگذاری باز: 

عدم حضاور ماوثر    بیکاری، فوت، زندان، جدایی، بیماری

 مرد در خانه

 

 

 

 

 

 

 

 

رفع معیشتی نیازهای کوتاه مدت به 

 های بهای فرسودگی جسمی و آسیب

 مدت خانوادگی بلند 

استگاه اجتمااعی  خ واده مرجعمشکالت مالی، اعتیاد، بیکاری در خان

 محروم 

مداری در قانونی به جای قانونپرداخت غیرمنصفانه حقوق، بی

-خاناه  و مادیریت  بین اجتماعی محیط شغلی، فقدان تعامالت

 داران، کار خطرناک و ماشینی )تراکتوری(

وجااااود ضااااعف 

هنجاری در محایط  

 شغلی

 در امنیااات فقااادان انواع سطوح آزار یا اقدام به آزار از سوی مردان

 خاناه  شغلی محیط

 داران

پنهان کردن نوع شغل، خود کلفت دانستن، مقایسه خود با زنان 

 مهمان در هتل 

 فقدان منزلت شغلی

تحماااال شاااارایط  اعتراض نکردن، کنار آمدن، صبر کردن و ...

 سخت

 معنوی معانی یافتن خدمت به زائران امام رضا)ع(

 جایگزین

 فرسودگی جسمانی   بیماری های ریوی بیماری های جسمی،

 احساس شان انتظار اجر معنوی، برآمدن حاجت از امام رضا)ع(

 1 3                  24 تعداد مقوالت

 477تعداد مفاهیم استخراج شده:

 



 

 

 عدم حضور موثر مرد در خانه. 2،1

 بیکار بودند یاا دارای مشااغل    همسران خانم های خانه دار حضور موثری در خانه نداشتند و همگی یا

کم درآمد بوده اند. در این میان بعضی از این خانم های خانه دار همسر نداشتند، یا ازدواج نکرده بودند 

یا همسرشان فوت کرده بود. به نظر مولفین عدم حضور موثر مرد در خانه جزء شرایط علی  محساوب  

سمت مشاغلی مانند خانه داری در مراکاز اقاامتی    می شود و عاملی هست که در نتیجه آن زن خانه، به

 برود.

  :شوهرم  می گوید زندگی مان همینای   "در این باره عنوان می دارد:، 3جدول، 4خانه دار ردیفمثال

شوهرم اگار داشاته باشاد    هست که هست.اگر نمی توانی بسازی برو کار کن و من هم کار می کنم.

که پول دارد خوب پول مای دهاد.کارش کاارگری     دریغ نمی کند.کارش فصلی است و مواقعی هم

د هستند و زاست.با وضع گرانی کفا  نمی دهد.حتی اگر هرروز برود باز هم جواب نمی دهد.روزم

 "تومان می گیرد که کفا  زندگی ما را نمیده. 22-37

 خاستگاه اجتماعی فقیر خانه داران. 2،2

 ن افزود کاه خاناه دار هاای زن مراکاز اقاامتی      بر اساس اطالعات به دست آمده در طی تحقیق، می توا

هام   زن هاا اقتصادی جامعه هستند، و خانواده های مرجع ایان  -مشهد، از پایین ترین طبقات اجتماعی

هاا   زنفقیر هستند و در واقع این فقر از خانواده های مرجع این ها نسل به نسل منتقل شده و باه ایان   

ایم در خانواده هایی فقیر به دنیا آمده اناد   هعه ای که ما داشتبر اساس مطالزن  انرسیده است. خانه دار

هاا یکای از    زنو حمایت ابزاری خانواده را نداشته اند. به اعتقاد مولفین فقر خانواده های مرجاع ایان   

 به شغل خانه داری روی آورد. زنبوده است که باعث شده  شرایط زمینه ای

  :م مشاهد و مشاهد   مان از کاالت اوماد    "اره اظهار می دارد:دراین ب ،3جدول ،4خانه دار ردیف مثال

، این جا اتاق خواب ندارم شاب هاا   نداشت( من اینجا شبانه روز هستم )این جا خونهزندگی می کنم

تو اتاق مهمان اگه خالی باشه می خوابم اگر هم اتاق مهمان ها پر باشد شب رو میرم خونه مدیرم می 

تاا دختار درس نخونادیم . مان سایکل دارم       4. ماا  تمااد دارم دیک هست من هم بهشون اعخوابم نز

رام تا دوم سوم دبستان درس خوندن. وضع مالی خواهر هاامم خاوب نیسات. خاواهر بازرگم      خواه

. خواهر دیگم هم با شوهرش اخاتال   خواهر دیگرم از شوهرش طالق گرفته شوهرش فوت کرده و

دارو مصر  مای کناد حاالش خاوب      نفس دارد، تنگی پدرم سنگ کلیه دارد .ن مشکل مالی دارندار

 ".من دو ماه یک بار می رم میبینمش نیست

 



 

 

 .  فقدان امنیت در محیط شغلی خانه داران1،3

  مقولاه  آناان  صحبت های وجود داشت. بر اساس اندکی  امنیتخانه داران مراکز اقامتی در محیط کاری

اگر امنیت در محیط شغلی وجود نداشاته   ت.فقدان امنیت در محیط شغلی خانه داران را انتزاع شده اس

می شاود، کاه    کاریباشد، این امر باعث کاهش رضایت شغلی و در نتیجه باعث کاهش کیفیت زندگی 

این امر به عناوان   مشاهده شده است.فقدان امنیت در میان برخی مصاحبه شوندگان در طی تحقیق این 

 شرایط زمینه ای در نظر گرفته شده است.

  :مردی گفت بیاا اتااقم را تمیاز کن.مان      "در این باره اظهار داشت: ،3جدول ،3نه دار ردیف خامثال

حتی بچه ام همراهم بود.بچه ام هم می آمد من رفتم اتاق را تمیز کنم.مرد در را بسات و  ، متاهل بودم

 گفتم تو غلط می کنی.مرد گفت خفه ات می کنم.جیغ کشیدم. مدیرآن مارد را زد و  گفت هیچی نگو.

 "می ترسم. از آن موقع اگر مرد تنهایی باشد نمی روم بیرون کرد.

 
 در محیط شغلی ف هنجاریعضوجود  .1،4

    در محیط شغلی خانه داران مورد مطالعه ضعف هنجاری به انواع گوناگون وجود داشته اسات. در اکثار

مکفی به خاناه داران  مرکز های اقامتی که هتل آپارتمان می باشند و همچنین غیر دولتی هستند، حقوق 

داده نمای   داده نمی شود حتی مواردی هم مشاهده شد که در هتل ها هم حقوق مکفی باه خاناه داران  

شود و حتی حقوق این قشر در مراکز اقامتی به طور معمول زیر قاانون کاار بود)باه جاز هتال و هتال       

 ضاعف هنجااری  ن از وجود آپارتمان های دولتی(. نکته ای که در این تحقیق حائز اهمیت است و نشا

در محیط کاری این خانه داران می باشد این است که قریب به اتفاق خانه داران بیمه نمی باشاند، ایان   

 اغلاب تعااملی باین مادیر و    همچنین امر به خصوص در هتل آپارتمان ها به وفور مشاهده شده است، 

بین  این دو وجود دارد و این باعاث  خانه دار وجود ندارد در واقع یک فاصله عمیق به لحاظ موقعیتی 

خاناه دار را کااهش مای دهاد.      کاریود و به نوعی کیفیت زندگی شکاهش عملکرد مفید خانه دار می 

مورد دیگری که می توان عنوان کرد حجم باالی کار است که خانه داران مورد مطالعه از آن باه عناوان   

کاری است که به لحااظ فنای سااده اماا باه لحااظ        کار ماشینی / تراکتوری یاد کردند، کار خانه داری،

ساعت کار  8فیزیکی به شدت سخت است روزانه خانه دار باید اتاق های زیادی را نظافت کند، روزانه 

 زیکی، برای یک زن بسیار سخت است.فی

 من باهاشون به خاطر این کاه بیماه    ":، در این باره اظهار داشتند که3، جدول2مثال: خانه دار ردیف

نکردنم دعوام شد . یک روز بیمه اومد  منو دید اسممو نوشتن ، اسممو رد کرد . اونا باه مان گفتاه    

بودن که قایم شم تا بیمه منو نبینه و اسمم رو رد نکنه منم  قایم شدم اما بیمه منو دید و اسم من رو 



 

 

ای آوردن مانم  رد کرد و من با صاحب کارم در گیر شدم . فرداش اومدم دیدم گفتن کار گر دیگاه  

 "ناراحت شدم دیگه نرفتم اونجا سر کار .

 
 فقدان منزلت شغلی. 1،1

       خانه داران از شغل خود خجالت می کشیدند و به طور کلی احساس می کردناد کاه شاغل آن هاا بای

ارزش است و فکر می کردند که با انجام دادن کار خانه داری به نوعی تحقیر می شوند و حتی  اظهاار  

و حتی بعضی شغل خود را کلفتی خطاب می کردناد.   ه احساس ضعف شخصیت می کنندردند کمی ک

بعضی از این خانه داران در جریان مصاحبه دائما اظهار می کردند که خود را با خانم هایی که به عنوان 

 مهمان به هتل می آیند مقایسه می کنند و یک احساس تبعیض در آن ها به وجود می آید. 

  :9از دله خوشم نیست که بیام سر کاار ،   "در این باره اظهار می دارد: ،3جدول،2ر ردیفخانه دامثال 

، چه فرقی داریم با اما مگه فرق ما با زنای دیگه چیهصبح از خوابم بزنم بیا اینجا کلفتی مردم رو بکنم.

تااج  . اگار هام باد هساتن شوهراشاون اوناارو رو       از کنار شوهرشون استفاده می برن زنایی دیگر که

 "سرشون می ذارن ، راهشون می برن مگه فرق من با اونا چیه اینو همیشه به خدا می گم

 
 تحمل شرایط سخت. 1،5

       بر اساس اطالعات به دست آمده، خانه داران در مقابل شرایط ساختی کاه برایشاان وجاود دارد، باه

یط وفق بدهند و به استراتژی، تحمل شرایط سخت روی می آورند و سعی می کنند که خود را با شرا

 اصطالح بسازند.

  حقوق ما قانون کار است، ششصد و  "در این باره اظهار داشتند: ،3، جدول11مثال: خانه دار ردیف

خورده ای ما باید نیازمون رو با جیبمون هماهنگ کنیم، هر چند درست در نمای یااد. بایاد از ایان     

 "برجت بگذره  یکی به اون یکی و از اون یکی به این یکی کنی تا یک
 . یافتن معانی معنوی جایگزین1،3

  یکی دیگر از استراتژی هایی که خانه داران از آن در عمل خود استفاده می کنند، استراتژی یافتن معانی

معنوی جایگزین می باشد. خانه داران مورد بررسی ما با توجه به این در شهر مشهد بودند و در مراکز 

ز لحاظ مکانی نسبتا به حرم مطهرامام رضا)ع( نزدیک بوده است. به کار خود اقامتی کار می کردند که ا

یک معنای معنوی می دادند و این گونه تحمل شرایط سخت برایشان آسان تر می شد. آن ها در صحبت 

 های خود، عنوان می داشتند که به نیت پاداش اخروی کار میکنند. 



 

 

  :چون رو به روی حرم اماام رضاا)ع(    "اظهار می دارد: در این باره، 3جدول، 2خانه دار ردیفمثال

هستیم ، درسته که به پولش احتیاج داریم . اما کنار پولش یک استفاده ی دیگری می بریم این جا بر 

در د ما نخورد روز قیامت به درد ما می خورد ، چون اونجا می تاونم باه اماام رضاا)ع( بگام مان       

 رو زائرشاون  پاای  زیار  چون.  شه می شفیعمون( ع)رضا امام قیامت روز نوکری زائر ها رو کردم .

 ". راضیم همین به من. کنم می تمیز

 فرسودگی جسمانی .1،5

    شغل خانه داری به این علت که کار سنگینی است و به طور معمول خارج از توان بدنی شخص خاناه

ها به مرور به علات سانگینی   نیز به همراه دارد. این آسیب  دار می باشد، همیشه آسیب های فیزیکی را

کار و خارج بودن  آن از حد توان بدنی گسترش می یابند و به جایی می رسد که دیگر خانه دار تاوان  

جسمانی الزم را برای ادامه کار ندارد و از آن جایی که معموال ایان خاناه داران از طبقاات کام درآماد      

 ا افزوده می شود.جامعه می باشند روز به روز به میزان فقر این خانم ه

 :از لحاظ بدنی و جسامی هام ساالمتی     "در این باره اظهار داشتند: ،3جدول ،4خانه دار ردیف مثال

کامل نداشتم.وضعیت جسمی ام طوری بود که نمی توانستم دائم بیایم سر کار.من از لحاظ جسامی  

هم مشاکالت مان    از لحاظ ریوی هم مشکل دارم.بخاطر این کار خانه داری مشکل دارم.آسم دارم.

دوچندان شد.بیماری هایم با این کار تشدید شد.جوری شد که من بساتری شادم.من دو مااه کارج     

بستری بودم.بخاطر عفونت و آلرژی و تپش قلب و تنگی نفس خیلی مشکل داشتم.همه ی اینهاا باا   

خاناه   هم اذیت کردند و به خاطر اینکار تشدید شدند.به همین خااطر درخواسات دادم مارا از کاار    

 "داری انتقال دهند به رستوران که مواد شوینده در کار نیست.

 . احساس شأن1،5

         پیامد استراتژی یافتن معانی جایگزین، احساس شأنی می باشاد کاه خاناه داران پیادا مای کنناد، ایان

احساس شأن شاید در ظاهر نباشد در واقع آن ها در دل خود این احساس را دارند کاه کارشاان چاون    

به زائر امام رضا )ع( هست، کار بسیار ارزشمندی می باشد . از ایان جهات کاه باه زائار اماام       خدمت 

 رضا)ع( کمک می کنند احساس ارزشمندی و شأن می نمایند.

  :از صبح تا شب فروشندگی کن ، هیچ  "در این باره اظهار می دارد: ،3، جدول2خانه دار ردیفمثال

میز بشین ولی به خدا وقتی میری تو اتااق زائارا رو تمیاز     مزه ای نداره ، از صبح تا شب برو پشت

کنی این خیلی ارزش داره ، ارزش داره برای زائر امام رضا کار کنی .شاید پیش شاما گام بشاه اماا     

سر کار دیگه نمی تونم این جوری باشم اما وقتی دست یک زائار رو  پیش امام رضا)ع(گم نمی شه.

 ". می گیری این خیلی ارزشمند است



 

 

 . بحث و نتیجه گیری -9

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  به مثابه شهر مشهد زن در مراکز اقامتیخانه داران  کاریبرای درک کیفیت زندگی ،مدل نهایی نظریه زمینه ای 1شکل

 )رفع معیشتی نیازهای کوتاه مدت به بهای فرسودگی جسمی و آسیب های خانوادگی بلند مدت (

ده شده در باال را می توان در مدلی چند بخشی قرار داد تا تصویری مقوالت به دست آمده و توضیح دا

 کاملتر برای تبیین مساله کیفیت زندگی زنان خانه دار در مراکز اقامتی به دست آید

مشاهده می شود، مهم ترین شرط علی برای حضور ایان زناان در چناین کااری      1شکل همان طور که 

اما به دالیال   هستنداست. غالب این زنان متاهل و دارای فرزندانی اغلب عدم حضور موثر مرد در نان آوری 

. از شاده اناد  و به ناچار این زناان وارد باازار کاار     داردگوناگون درآمد موثری از سوی مرد خانواده وجود ن

سوی دیگر سرمایه فرهنگی اندک این زنان، یعنی تحصیالت پایین و نداشتن مهارت موجاب مای شاود باه     

در خاانواده مرجاع را ذیال مقولاه      این نبود سرمایه فرهنگی و ماالی ین مشاغل جذب شوند. سوی ساده تر

یکی دیگر از عاواملی کاه در   دانستیم. جزء عوامل زمینه ای م و آن را ه ایاستگاه اجتماعی محروم قرار دادخ

عماول  این تحقیق یافت شده است، وجود ضعف هنجاری در محیط شغلی خانه داران می باشد، باه طاور م  

باه   میان خانه داران و مدیریت مراکز اقامتی روابط کمی وجود داشت، می توان گفت که اغلب یاک فاصاله  

لحاظ موقعیتی بین قشر خانه دار مراکز اقامتی و مدیریت این مراکز وجود دارد، از طرفی هم در برخی مراکز 

و پایین تر از قانون کار به آن ها حقاوق داده   اقامتی که هتل آپارتمان بوده اند، خانه داران را بیمه نمی کردند

ای:شرایط زمینه  

محرومخاستگاه اجتماعی  -  

وجود ضعف هنجاری در محیط  -

 شغلی 
 

 پیامد ها

حی فرسودگی جسمانی و رو  

 راهبرد ها:

: تحمل شرایط سخت1  

 اریککیفیت زندگی  

 پایین
 
 

 شرایط علی:

عدم حضور موثر 

 مرد در خانه

 شرایط مداخله گر

 فقدان منزلت شغلی -

فقدان امنیت در محیط شغلی  -  

 

 احساس شأن
 

: یافتن معانی معنوی 2

 جایگزین



 

 

مورد بررسی ایان پاژوهش، هام دیاده      یدر برخی از هتل ها پرداخت حقوق پایین تر از قانون کارمی شد، 

 این امر را هم ذیل عوامل زمینه ای قرار داده ایم. شده است.

نان را تشدید می کنند. ایان  پایین این ز کاریدسته دیگری از عوامل هم وجود دارند که کیفیت زندگی 

احتارام   عوامل را مداخله گر نامیده ایم، از جمله فقدان منزلت شغلی و نیز فقادان امنیات در محایط کااری.    

این شغل نداشته باشاند و تاالش    ب می شود این زنان هیچ دلبستگی بهکار خانه داری موج اجتماعی اندک

در محایط  عاالوه بار ایان    پنهاان کنناد.   آن را د و حتی کنند هویت اجتماعی خود را از حرفه خود جدا کنن

با افراد گوناگونی از فرهنگ ها و حتی ملیت هاای  خانه دار پررفت وآمد هتل ها و دیگر مراکز اقامتی، زنان 

د. تجربه اناز سر گذرانده در این تعامالت برخی از این زنان تجربه خطر تعرض را  گوناگون سروکار دارند.

 فراموش می شود و آسیب های روانی به آن ها وارد می کند. ای که به سختی 

در چنین شرایطی این زنان دو راهبرد در مقابل کیفیت زندگی کاری پایین خود در پیش مای گیرناد. از   

رایج ترین راهبرد به شمار می شود. انتخاب این راهبرد ناشی ناتوانی در مقابلاه باا شارایط     ،یک سو، تحمل

ال با این که این افراد از آسیب های جسامی ناشای از اساتفاده فاراوان و ماداوم از ماواد       است. به عنوان مث

که البته علت آن به طور حاتم نااتوانی در تغییار شارایط     ، ، به این کار ادامه می دهندشوینده مختلف آگاهند

می کنند، معنی حرم مطهر خدمت است. این که برای زایران جایگزین معنوی . راهبرد دوم یافتن معانی است

می دهد و آن را به صواب تبدیل می کند. در بسیاری از ماوارد ایان زناان      آنان کامال متفاوتی به کار دشوار

و حاجت آنان را خواهند داد. این نمود را امام رضا علیه السالم جبران خواهند  کارشان اعتقاد دارند دشواری

پیامد این راهبارد  ر خانه داری جنبه ای معنوی می دهد. راهبرد در لحظات دشوار بسیار راهگشاست و به کا

 احساس معنوی باال است.

در بلناد مادت فرساودگی شادید     می توان گفت راهبرد اول، که تحمل شرایط سخت بود، اما در مورد 

جسمی و روحی به دنبال دارد. نوع کاری که این زنان انجام می دهند معموال بعد از چند سال موجب اناواع  

رد و پادرد های مزمن می شود که به خاطر نداشتن بیمه و کمبود مالی تقریبا همیشاه ماداوا و پیگیاری    کمرد

بارای یاک    خانه داری نمی شوند. این شرایط با گذر زمان برای آنان دشوارتر خواهد شد. چرا که انجام کار

جه می توان گفت گرچاه ایان   زن میان سال با دردهایی که در باال ذکر شد غیرممکن به نظر می رسد. در نتی

به خاطر حجم کار در بلندمدت شغل در کوتاه مدت به طور حداقلی نیازهای خانواده را بر طر  می کند اما 

ل جبرانی به خود و اعضای خانواده یرقابآسیب های غ و فشارهای روحی و جسمی که به زنان وارد می کند،

  شی نظریه زمینه ای ارایه شده است.همین مقوله به عنوان کد گزین وارد می کند. شان
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