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Aim: The aim of this study was to compare job adaptation indicators for men 
and women in crisis. Methods: The present research method is mixed (qualitative-
quantitative). Families living in city of Sarpolzahab who remained in their city 
after the Kermanshah earthquake and adapted to the conditions of their area of 
residence were the sample population. Cluster random sampling method was used 
to select the sample members. Five districts were selected from the total number 
of families living in city of Sarpolzahab, in which 380 families were selected as 
the research sample. A researcher-made questionnaire was used to measure job 
adaptation to crisis. The construction and adjustment of this questionnaire was 
obtained through statistical themes from qualitative data. In the present study, the 
total validity coefficient of the job matching questionnaire with crisis was 0.886. 
Multivariate analysis of variance was used to analyze the data and Tukey post-hoc 
test results were reported in more detail. Findings: The findings showed that the 
components of professional adaptation (professional occupations based on ability 
and skill, professional occupations based on knowledge and professional 
occupations based on motivation) did not differ significantly between men and 
women. Conclusion: Based on the findings of the present study, it can be 
concluded that due to the crisis, women and men, due to their gender roles, the 
necessary adaptation happened in the crisis and no significant difference was 
found between them in terms of job adaptation. 
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روش ت اوق شغلی در بحران در زنان و مردان انجا  شژد. های  پژوهح حاضر با هدک م ایسه شاخص
سژژژاکن در شژژژهر هژژژای  شژژژود. خانواده مژژژی کمژژژی( محسژژژوب-روش پژژژژوهح حاضژژژر، آمیختژژژه )کیفژژژی پژژژژوهح:

در شژژهر خژژود ماندنژژد و بژژا شژژرایا من  ژژه سژژکونت خژژود سژژرپلذهاب کژژه پژژس از زلرلژژه کرمانشژژاه همینژژان 
دادنژد. بژرای انتخژاب اع ژای نمونژه از شژیوه تصژادفی  مژی آماری م العژه را  تشژکیم ان باق یافتند، جامعه

ساکن در شهر سژرپلذهاب پژن  من  ژه انتخژاب شژدند و های  ای استفاده شد. از وین مجموگ خانواده خوشه
شهر سرپلذهاب بژه عنژوان نمونژه پژژوهح انتخژاب های  نفر از خانواده 670با توجه به موارد فوق، تعداد 

 و ساخت شد. استفاده ساخته مح ق ی پرسشنامه ت اوق شغلی با بحران از یریگ اندازه منظور بهشدند. 
هژای کیفژی بدسژت آمژد. در پژژوهح  هژای احصژایی از داده ق م ژمونیژطر ازهژا   نامژه پرسژح نیژا میتنظژ

جهژژت تجهیژژه و تحلیژژم بدسژژت آمژژد.  776/0کژژم پرسشژژنامه ت ژژاوق شژژغلی بژژا بحژژران حاضژژر ضژژریب اعتبژژار
از تحلیژژم واریژژانس  نژژد متغیژژری اسژژتفاده شژژد و بژژه منظژژور بررسژژی جرئژژی تژژر نتژژای  آزمژژون تع یبژژی  هژژا، داده

های  مشژژغولیتت ژژاوق حرفژه ای)های  همؤلفژپژژوهح نشژان داد کژژه های  یافتژژه ها: یافتژهتژوکی گژرارش شژژد. 
بژر ای  حرفژههای  بژر مژدار دانژح و مشژغولیتای  حرفژههای  بر مژدار توانژایی و مهژارت، مشژغولیتای  حرفه

 پژژژوهح حاضژژرهای  میژژان زنژژان و مژژردان تفژژاوت معنژژاداری ووجژژود نیامژژد. براسژژاس یافتژژهمژژدار انگیژژرش( 
نسژیتی جهژای  توان این ور نتیجه گرفت که با توجه به شرایا بحران، زنژان و مژردان بژا توجژه بژه ن ح می

خژژود، بخژژووی در بحژژران ان بژژاق پژژذیری از  را پوژژدا کردنژژد و میژژان آنژژان تفژژاوت خاصژژی از حیژژ  ت ژژاوق 
 شغلی یافت نشد.

 زنان و مردان ،ت اوق شغلی، بحرانهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه
گهااانی بااه وجااود کااه در اناار رخااداد و عملکردهااای طبیعاای و انسااانی بااه طااور نا  حااوادنی 

کاردن آن  مای ا به ی  مجموعه یا جامعه انسانی تحمیالآید و خساراتی ر می کناد و بار طار  
شود)شاکیب و مقدسای،  مای نیاز به اقدامات اضاطراری و فاوق العااده دارد، بحاران نامیاده

3111.) 
، «اقتصااادی»، «اجتماااعی»، «سیاساای»بحااران زلزلااه یاا  واقعااه چنااد وجهاای اساات، 

ین وجوه، ابعاد دوگانه مببات و منفای در در تمامی ا«. اعتقادی»و « دینی»، «یشناخت روان»
کنترل این وجاوه گیری  حال شکل است. نکته اساسی این جریان قابلیت جهت بخشی و 

 (.3127بود )کا میان، 
کاه در آن روناد عملکارد  گسسات در حیاات سیساتم اجتمااعی اسات  بحران ی  نقطاه 

شانا و غریااب از آن روزاناه یا  سیسااتم از حالات عاادی و بااا نباات خاارج شااده و رفتااری ناآ
کا میان، می نمایان  (.  3127گردد)چنگی و 

ی مااادر و خااانواده نظیاار شااناخت روانتوانااد باار عملکردهااای  ماای بحرانهااایی چااون زلزلااه
بگااذارد. در واقااع بااا توجااه بااه ماهیاات زلزلااه در زمینااه تااأنیر  قاادرت انطباااق پااذیری خااانوادگی

که پیامادهای  می پرتنشی برخورد با عواملها  مشکالت و مسائل منتج از آن، خانواده کنند 
گسااااااترده یااااااادی روباااااارو ای  رواناااااای  دارد و بااااااا مشااااااکالت روان شااااااناختی و اجتماااااااعی ز

گاال محماادیان،  (. بااه ایاان ترتیااب مشااکالت حاصاال از 3122هسااتند)جلیلیان، صاایدی و 
کاه خانوادهتاأنیر  تواند ساختار خانواده را نیز تحت می زلزله و باه خصاوص هاا  قارار دهاد چارا 

کااودک خااود هسااتند. در واقااع ماا ادران اغلااب دچااار اسااترس و اضااطراب ناشاای از شاارایط 
کااه از ابعاااد مختلااف، محاادودیتهایی در برقااراری زناادگی  مراقباات از خااانواده ملروماااتی دارد 

تواننااد انسااجام و  ها ماای کنااد و ایاان محاادودیت ماای عااادی و متعااادل باارای خااانواده ایجاااد
کننااد. بااراین اساااس انطباااق پااذیری خااانواده را از حالاات گفاات در  ماای متعااادل خااارج  تااوان 

یادی بر خاانواده وارد ،خانواده زلزله زده کاه شااید بار رواباط عااطفی باین  مای فشارهای ز شاود 
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کناد و باه ساوی حالات بای تأنیر  اعضا بگذارد و انسجام خانواده را از حالت متعادل خاارج 
کاااه نسااابت باااه ای  . در خاااانواده(1،2635قیاااد و بناااد و یاااا درهااام تنیاااده ساااوق دهاااد )تولنتیاااو

کند و قادر به سازگار شدن باا شارایط جدیاد نیساتح ایان  می تغییرات بسته و محدود عمل
شاود و بسااتر  مای عادم انطبااق پاذیری موجااب تحمیال شادن اسااترس مضااعف باه خااانواده

شاااود. ایااان نیااااز باااه ساااازگاری و  مااای آشکارسااازی مشاااکالت روانااای بااارای اعضاااای خاااانواده
که محرک و انگیزه رسایدن هماهنگی به  طور معمول با احساساتی از پریشانی همراه است 

کااه تمایاال بااه انطباااق پااذیری دارنااد بایااد از منااابع  ماای بااه انطباااق محسااوب شااود. افاارادی 
کنناد)لنت و باراون ( 2661(. هاال)2632 ،2خاودتنظیمی بارای تحمال شارایط تغییار اساتفاده 

کاه انطبااق پاذیری فراصاالحیتی ا کاه فارد را قاادرمعتقاد اسات  ساازد تاا خاودم را  مای سات 
کند و فعاینه به مطالبات جدید محیط پاسخ دهد)سلطان زاده،   (.3123اصالح 

کااارکرد جهاات دهاای داردح های  همؤلفاادر سیسااتم انگیزشاای فااورد   گیری جهااتاهاادا ، 
هاد  یاادگیری صاالحیت  گیری جهاتهاد  عملکارد. در  گیری جهتهد  یادگیری و 
 چالشااای توساااعههاااای  جدیاااد و تسااالط بااار موقعیتهاااای  ابی باااه مهارترا از طریاااق دساااتی

کاه  مای کسااانی   هاد  یاادگیری دارنااد، تواناایی را متغیاار و قابال افاازایش گیری جهااتدهناد. 
شااود.بنابراین آنهااا الگااوی  ماای دانناادو بنااابراین در دیاادگاه انهااا تااالم موجااب موفقیاات ماای

کار که باع  می پاسخ انطباقی را به  لذت ببرند، تالشاگر باشاند و ها  از چالششود  می برند 
(. چنان ااه هااد  مااا افاازایش انطباااق پااذیری باشااد بهتاار 2632سااماجت نشااان دهند)مسااا، 

کننده کاه انگیازم عامال های  است بر پیش بینی  کنیم چرا  انگیزشی انطباق پذیری تمرکز 
کر، )فعال ساز رفتار انسان است  (.2635زا

ات خاااود باااه بررسااای متغیرهاااای تانیرگاااذار بااار اماااروزه بسااایاری از محققاااان در تحقیقااا
 کااه از میااان آنهااا بااه شخصاایت،انااد  پااذیری مساایر شااغلی بااه صااورت مجاازا پرداخته انطباااق

هااد ، حمایاات اجتماااعی، آمااوزم مهارتهااای یزم، نبااات و  گیری جهاات خودکارآماادی،
                              
1.  Tolentino. 
2.  Lent, R. W., & Brown, S. D. 
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باه گارایش هیجاانی مببات باه تجر و اساتقالل،گیری  حضور در تصامیم بینی در آرزوها، واقع
 طلباد و انگیازم پیشارفت و تحمال ابهاام مای پذیری را که انطباقهایی  حضور در موقعیت

کرد می  ( .3126)یوسفی،  توان اشاره 
در واقاع تواناییهاای انطبااق از طریاق تعامال باین دنیاای درونای و بیرونای شاخد رشاد و 

باااوط مرای  ای خااااص و اتفاقاااات باااافتی یاااا زمیناااه یاباااد و باااه شااادت باااه نقشاااه مااای توساااعه
(. انطبااااق پاااذیری نیازمناااد تغییراتااای در 1،2632است)رویسااار،زکا اساااتافر،مگیوری و دونالاااد

کاه دیگار آن مساائل را، مشاکالت نبینناد و  رابطه فرد با افکار و احساساتش است باه نحاوی 
 (.3126آنها را فرصتهایی برای رشد ببینند)یوسفی،

عاااطفی و منفعالنااه هااای  ای نقشاباازاری و زنااان را باارهااای  پارسااونز مااردان را باارای نقش
کاه اشاتغال زناان موجابای  داند . عده می مناسب کیاد دارناد  شاود  مای نیز بار ایان مسااله تا

کنند)صاالحی های  نقشها  آن سنتی خود اعم از رسیدگی به امور خانه و ب اه داری را رهاا 
 (.برخااای معتقدناااد نقاااش زناااان منحصااارا در تااادبیر اماااور منااازل خالصاااه3122و همکااااران، 

کااه در خااانواده ایفااا ماای کننااد، و ااایفی نیااز در  ماای شااود، حااال انکااه مااردان عااالوه باار نقشاای 
گار ایان نقش دچاار آشافتگی شاوند تماام جامعاه آشافته خواهاد هاا  جامعه باه عهاده دارنادح ا

 (3112شد)بنی فاطمه و مهبد، 
کاه برخای از آنهاا ب گونی وجود دارد  گونا سایار در زندگی انسان همواره مسائل و مشکالت 

ی افراد نیز یکسان نیست، در مشااهده ایان  ی مواجهه همه فرساست، از طرفی شیوه طاقت
کااه چاارا برخاای از افااراد در برخااورد بااا عواماال  قبیاال مااردم، ایاان سااؤال بااه ذهاان خطااور می کنااد 

پذیری دارناد و چطااور تااوان مقابلاه و مقاوماات خااود را حفاات  پااذیری خاصاای فشاارزا، انعطا 
کاا می ه در برخاای دیگاار تحاات شاارایط مشااابه، دچااار شااکنندگی رواناای و کننااد، در حااالی 

کارآمد از خود نشان می رفتاری  دهند. شده و عملکردهای ضعیف و نا
کااه برخاای افااراد، بااا وجااود شاارایط نامساااعد، وضااعیت رفتاااری  (2633گاااردنر ) یافتنااد  در

1.  Rossiet, Zecca, Staffer, Maggiori & Dauwalder.
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موجاب ایان ها  دهناد و ایان یافتاه نمای مناسبی دارناد و های  مشاکل رفتااری از خاود نشاان
کااه چاارا برخاای از افااراد تحاات کااه باارای بساایاری از افااراد دیگاارتااأنیر  ساائوال شااد   ،عااواملی 

کنناد، پرسشاهای  نمای آورناد، ایان پیامادها را تجرباه مای مشکالت عاطفی و روانی به وجاود
کاه نقاش  این نینی از مشاهدات بالینی، منجر به توجه بیشتر به ایان سائوال پژوهشای شاد 

در شااغلی های  شاااخدشااغلی بااا بحااران میااان زنااان و مااردان چیساات و  تطااابقهای  همؤلفاا
 چه تفاوتهایی دارد؟زنان و مردان  بحران میان

 روش پژوهش
شاااود. جامعاااه و روم  مااای کمااای( محساااوب-روم پاااژوهش حاضااار، آمیختاااه )کیفااای

کرمانشااه بخاوبی باا گیری  نمونه کاه پاس از زلزلاه  کیفی شاامل آن دساته زناانی باود  در بخش 
کنار آمده بودند. از میاان جامعاه ماذکور نموناهشرایط پ صاورت هدفمناد  گیری به س از زلزله 

کن در شاهر  25تا حد اشبای ) کمای را زناان و ماردان ساا نفر( ادامه یافت. و جامعه در بخاش 
کرمانشااه هم ناان در شاهر خاود ماندناد و باا  می سرپلذهاب تشکیل که پس از زلزلاه  دادند 

طباق یافتند. برای انتخاب اعضاای نموناه از شایوه تصاادفی شرایط منطقه سکونت خود ان
کن در شهر سرپلذهاب پانج منطقاه  خوشه ای استفاده شد. از بین مجموی زنان و مردان سا

شااهر هااای  ماارد از خانواده 315زن و  315انتخاااب شاادند و بااا توجااه بااه مااوارد فااوق، تعااداد 
را تطاابق شاغلی باا بحاران  نامه سرپلذهاب به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند  و پرسش

کردند.   تکمیل 
 محقاق ی پرسشانامه تطاابق شاغلی باا بحاران از یریاگ انادازه منظاور باه ابززار پزژوهش:

 نیاا میتنظا و سااخت شاد. استفاده پرسشنامه تطابق شغلی با بحرانبا عنوان ای  ساخته
کیفای بدسات آماد.  هاای احصاایی از داده ق مضامونیاطر از  ناماه پرسش در پاژوهش هاای 

کل پرسشنامه تطابق شغلی با بحران  بدست آمد.  110/6حاضر ضریب اعتبار 
یااانس چنااد متغیااری هااا، جهاات تجریااه و تحلیاال داده اسااتفاده شااد و بااه  1از تحلیاال وار

گزارم شد.  منظور بررسی جزئی تر نتایح آزمون تعقیبی توکی 
                              
1.  MANOVA. 



45 ............................................................ ... های ت اوق شغلی در زنان و مردان در بحران: کاوش و  م ایسه شاخص

ها: یافته
ای  حرفههای  مضامین اصلی و فرعی مرتبط با درون مایه تطابق مشغولیت .1جدول 

مضامین اصلی مضامین فرعیها گزاره

درونمایه 
نهایى 
تجربه 
زیسته

های  جهت سامان بخشی باه آشافتگیها  روی آوردن به مهارت
 ذهنی

از گیااااااااااااری  بهره
هناااااااااااااااار و ذوق 
جهاااااااات رفااااااااع 

نیازهای روانی

ی 
انای

ر تو
مدا

ت بر 
دیری

م
ت

هار
و م

ت
غولی

مش
بق 

تطا
 

ای 
ه

ای
رفه 

ح

برپایی مهدکودک جهت فراغت مادران
ی اوقات فراغتساز غنیاز هنرهای دستی جهت گیری  بهره

راه انااااااااااااااااادازی احداث کالس قرآن
مشاغل قبلی با 
حااااااااااااااااااااااااااداقل 
امکانااااااااااااااااااااات 
جهاااااااات رفااااااااع 
نیازهااااااااااااااااااااااای 

اقتصادی

احداث سوپرمارکت محلی تخریب شده  
گذاشته شدههای  فعالیتبازگشت به  کنار  مفید 

از گیااااااااااااری  بهرهپرورم آبریان
شاارایط سااخت 
جهااات تقویااات 
تااوان مقاااوتی در 
مشاااااااااااااااااااااااااغل 

دیربازده

گلخانه   راه اندازی محصویت 
راه اندازی باشگاه ورزشی 
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 مضامین اصلی مضامین فرعی ها گزاره

درونمایه 
نهایى 
تجربه 
 زیسته

کساااااااااااااااااااااااااااااب  یادگیری مشاغل برحسب نیاز خانواده 
مهارتهااااااااااااااااااای 
جدیاااااااااااااااااااااااد از 

 یکدیگر

دار 
بر م

ت 
دیری

م
ش

دان
 

 مشترکهای  یادگیری مشاغل بر حسب عالقه
 یادگیری مشاغل برحسب امکانات

از بااااین رفااااتن مشاااااغل صاااانعتی مساااابب توجااااه بااااه امکانااااات 
 طبیعت و محیطی

خالقیاااااااااااات در 
 ایجاد مشاغل

 گردشگری  های  آنار باستانی مسبب توجه به جاذبه
کاااااردن  احساس سودمندی برای خود و دیگران  باااااا کاااااار 

 انگیزه خدمت

م
گیز

ار ان
 مد

ه بر
زنان

ت 
دیری

م
 

 لذت بردن از خدمت رسانی  
کااااردن بااااه  فشار نیازهای اقتصادی خود  و خانواده  کااااار 

دلیاااااااال فشااااااااار 
 زندگی

 فشار ناشی از مسئولیت پذیری در قبال خانواده 

اشااااااااتیاق بااااااااه  بهتر ای  ایجاد انگیزه پویایی و تحرک برای رسیدن به آینده
ی  همشااااااااااااااااهد

تااااااااااااااااااااااااانیرات 
کار  حاصل از 

 امید  به داشتن موفقیت بیشتر همراه با پشتکار 
 ایجاد نگاهی مببت و فعال به زندگی  
یاها    ایجاد انگیزه برای تحقق بخشیدن به رو

کاااااااااار همسااااااااار  احساس تعهد در مقابل همسر 
باارای ای  انگیاازه

 طر  دیگر
 احساس تعهد در دستیابی به اهدا  مشترک 

 
از هناار شخصاای خااود جهاات رفااع نیازهااای گیااری  پااژوهش افااراد بااا بهرههای  طبااق یافتااه

از گیااری  برپااایی مهاادکودک جهاات فراغاات مااادران و بهره هااا، رواناای  بااا رو آوردن بااه مهارت
باشاارایط سااازگار ی اوقااات فراغاات توانسااته بودنااد خااود را ساااز غنیهنرهااای دسااتی جهاات 

کنناااده مااان قبااال از زلزلاااه بااارای خاااودم و » گفااات ای مااای ساااازند. باااه عناااوان مباااال مشاااارکت 
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گر بهم یاه چارخ بدیاد می خیاطیام  خانواده گفتم ا تاانم خارج  مای کردم یه خیری آمد و بهش 
گیر بدم، هام دارم ازم  که بخوام به ب ه و زنم  خودم رو در بیارم،  این هم حوصله سر نمیره 

 «.  درمی آورم نان
راه انادازی مشاااغل قبلای بااا حااداقل امکاناات جهاات رفااع نیازهاای اقتصااادی در قالااب 

کالس قرآن، احداث سوپر مارکت محلی تخریب شده و بازگشت به فعالیت هاای  احداث 
گذشته  توانسته بود مدیریت را بر مدار توانایی و مهارت آناان نشاان دهاد و راهای های  مفید 

کنناادهباارای انطباااق پااذیر سااوپر » کاارد ماای بیااانای  ی بااا شاارایط جدیااد ایجاااد نمایااد. شاارکت 
کاانکس خریادم این خاودم تاوم وایمیساتم و خرجای رو در  مارکتمون خاراب شاد، رفاتم یاه 

 «. میارم
کااه پاار سااود هسااتند ولاای بااازدهی طااوینی  شاارایط سااخت ناشاای از زلزلااه باارای مشاااغلی 

یاااد کااه برخاای از افااراد از طریااق پاارورم   ماادتی دارنااد نیازمنااد صاابر و تااوان مقاااومتی ز اساات. 
گلخاناه ورزشای توانساته بودناد های  و راه انادازی باشاگاهای  آبریان، راه انادازی محصاویت 

کننااده کننااد. بااه عنااوان مبااال مشااارکت  بیااان ای  آن را بااا مهااارت و توانااایی خااود ماادیریت 
یم » میکرد کشاورزی رو دار گرفتم یه قسمت زمین  کاه پارورم رفتم از جهاد وام  استخر زدیام 

یم گوجااه» گفاات مای و یاا دیگااری« مااهی راه بیانااداز کاشاتم و میباارم ها  خاودم ایاان خیاار و  رو 
« فروشم می بازار

کساب مهارت مای آن ه در این بحران مدیرت را بر مدار دانش نشان جدیاد از هاای  داد، 
نیازهااای جدیااد برحسااب هااای  یکاادیگر و خالقیاات درایجاااد مشاااغل بااود. یااادگیری مهارت

بااه عنااوان مبااال مشااارکت ». گردیااد ماای مشااترک و امکانااات تعریاافهای  خااانواده، عالقااه
من قالی بافی خیلی دوست داشتم ولی هی  وقت شارایطش پایش » کرد  می بیانای  کننده

که برم یاد بگیارم، وقتای زلزلاه آماد یکای آماد و بهماان یااد داد این دار قاالی زدم و  نیامده بود 
 «.  بافم می

که برخی افراد باا توجاه ای  خالقیت در ایجاد مشاغل با از بین رفتن امکانات، مقوله بود 
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یابانه به آناار باساتانی منطقاه باه آن دسات یافتاه بودناد.  به امکانات محیطی خود و نگاه ارز
بااا از بااین رفااتن مشاااغل صاانعتی توجااه برخاای از اشااخاص بااه امکانااات طبیعاات و محاایط 

ک کننده می سب درآمد بهرهجلب شده و از آن برای  وقتای » بیان میکردای  بردند. مشارکت 
کلاای ماار  و جوجااه دور و برمااان هساات باازار از همینااا منبااع  کارخونااه تعطیاال شااد ماانم دیاادم 

کما  خرجماناه کنم، این خداروشکر خیلی  ماا » و یاا دیگاری بیاان میکارد«. درآمد درست 
یم چرا نباید از کنایم و منباع درآماد ایجااد  کلی تو همین سرپل آنار باستانی دار ایناا اساتفاده 

گرفتم حتما از اینا منبع درآمد درست  «.کردم می کنیم من تصمیم 
کاردن باه دلیال فشاار  کاار  کارکردن با انگیزه خدمت،  مدیریت بر مدار انگیزم در قالب 

کار همسار باه عناوان انگیازهی  هزندگی، اشتیاق به مشاهد کار و  بارای ای  تانیرات حاصل از 
 کت در طر  مقابل بروز یافته بود. حر

کارکردن و هم نین ارتقاا  انگیازه  خدمت رسانی به دیگران محرک یزم و خاصی برای 
کااه در قالااب احساااس سااودمندی باارای خااود و  گردیااده بااود،  جهاات عملکاارد فااردی در زلزلااه 

کنناده  نبیااای  دیگران و لذت از خادمت رساانی باروز یافتاه باود. باه عناوان مباال مشاارکت 
که هم خودماان امیادمان را از دسات نادیم. هام باه ب اه »کرد می ها  بعد از زلزله رفتم مدرسه 

 گفتنااد. سااعی ماای گفتنااد و از خااانواده شااان مای از مشکالتشااانها  امیاد باادیم. بااه خاادا ب ااه
کاانم ماای کماا  شااان  کننااده«. کااردم   تااوی روسااتا تاادریس ماان  »بیااان میکااردای  و یااا شاارکت 
کاار ماا خدمتاه.  کنم بعد از سه چهار می کردم به درس دادن. اصال  روز رفتم مدرسه و شروی 

دادم  ماای روحیااهها  مدرسااه روحیااه بگیرنااد . بااه ب ااههای  مااا بایااد خوشااحال باشاایم تااا ب ااه
کرد که خوشحالشان  کردم  کار   «.ورزم دادم و باهاشون 

ز هاار فااردی رابطااه منحصاار بااه فااردی بااا فشااارهای رواناای ناشاای از زناادگی دارد. برخاای ا
کاااردن پیاااداها  انسااان گوناااه فشاااارها انگیااازه بیشاااتری بااارای اداماااه دادن و فعالیااات   زیااار ایااان 

اقتصاادی خاود و خاانواده و هاای   پژوهش برخی افاراد در فشاار نیازهای  کنند. طبق یافته می
کااار ای  هم نااین فشااار ناشاای از مساائولیت پااذیری در قبااال خااانواده انگیاازه مضاااعف باارای 



41 ........................................................... ... های ت اوق شغلی در زنان و مردان در بحران: کاوش و  م ایسه شاخص

کارده بودناد. باه ی ها کردن و تعدیل ساختی ناشای از شارایط ساخت زلزلاه بارای خاود فاراهم 
گارفتم تاا بتاوونم  »کارد می بیانای  کننده عنوان مبال مشارکت کاانکس از یاه خیار قارض  ایان 

کردم یه آرایشگری توم راه انداختم  «. بدکاری هامون رو بدم و شروی 
کار در قالب ایجاد  انگیزه پویایی و تحارک شور و اشتیاق از مشاهده تانیرات حاصل از 

بهتاار، امیااد  بااه داشااتن موفقیاات بیشااتر همااراه بااا پشااتکار، ایجاااد ای  باارای رساایدن بااه آینااده
یاهاا باروز یافتاه  نگاهی مببت و فعال به زنادگی و ایجااد انگیازه بارای تحقاق بخشایدن باه رو

کننده ناده اسات تمام امیدم باه آی» کرد می بیانای  بود. به ترتیب و به عنوان مبال مشارکت 
باه پسارم مایگم مطمائن » گفات مای و یا دیگاری«. بهتر باشهام  کنم بلکه آینده می دارم تالم

گر پشتکار داشته باشی حتما موفق میشی کنناده«. بام ا مان  »بیاان میکاردای  و یاا شارکت 
کارم توی روستا بوده ی  ساعت هم شهر نبودم چون ب ه  روستا خیلای پیشارفتهای  همه 

کی بررگ شدند و زندگی ساده می کنند زود یاد می دارند و بادون زرق و ای  گیرند تو محیط پا
کااه » گفاات ماای ودیگااری«. باارق هسااتند کااردم  گاارفتم و جمااع  کااه از آرایشااگری  تمااام پااوییی 

ماشین لباسشویی بگیرم،  آخه اینجا آبش خیلی سرده منم ب اه دارم. آرزوم باود یاه ماشاین 
 «.بخرم

باارای رساایدن بااه آرامااش و ای  بااه عنااوان محاارک و وساایله گاااهی افااراد از فعالیاات دیگااران
های  کنناد تاا باا شارایط جدیاد خاود را منطباق ساازند. طباق یافتاه مای کسب انگیزه استفاده

کااار همساار باارای مااردان زلزلااه گردیااده بااود تااا در قالااب ای  زده انگیاازه پااژوهش،  باارای فعالیاات 
باه اوضاای بعاد از زلزلاه ساامان  احساس تعهد در مقابل آنها و دساتیابی باه اهادا  مشاترک
کننده کنند. به عنوان مبال مشارکت  هاا  وقتای مردها» بیان میکرد ای  داده و آن را مدیریت 

کار می که زن هاشون دارند  کاار می کشند بلند می کنند و زحمت می بینند   شن همرای اونا 
«.کنند تا زودترکارهای باقیمانده تمام بشه می

 ق شغلی زنان و مردان درگیر بحران زلزله وجود دارد؟ آیا تفاوتی بین انطبا
درگیار بحاران  شغلی انطباق پذیری زنان و مردانهای  مشغولیتمنظور بررسی تفاوت  به
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یااانس چنااد متغیااری اسااتفاده شااد. در بررساای ایاان فرضاایه از مقااادیر اناار  زلزلااه از تحلیاال وار
 در جدول استفاده شده است. گیری نتیجهپیالیی برای 

شغلی انطباق های  نتایج تحلیل مانوا  مقایسه مشغولیت .2جدول 
 طبیعی  زنان با مردانهای  پذیری شخصی با بحران

 η2 داری معنی 2درجه آزادی 1درجه آزادی ارزشF ارزش شاخص ها ها شاخص
 626. 177. 313 1 3.656 626. انر پیالیی

یلکز  626. 177. 313 1 3.656 216. یمبدای و
t626. 177. 313 1 3.656 623. هوتلینگ 

یشه روی  626. 177. 313 1 3.656 623. ر
 

 315/1انار پیالیای باا مقادار  یبدست آمده براF ه مقدارکشود  در جدول * مشاهده می
دار نشاده اسات. حجام انار بارای  یمعنا p>177/6در ساطح 188و  1 یآزاد یو با درجه ها

گااروه  کااه مقااداری ضااعیف اساات و نشااان می دساات به 62/6منبااع تغییاار  دهااد  آمده اساات 
 با بحران  دارد.   تطابق شغلیضعیفی بر تأنیر  جنسیت

 گیری نتیجهبحث و 
کاه او را هایی  کناد داشاتن توانمنادی مای آن ه انسان را از دیگر موجودات متماایز اسات 

)قااوای هاا  رساانند. باه ایاان ترتیاب انساان از ایاان توانایی ماای شاناخت یااریبارای رسایدن بااه 
گیارد.  مای هایش سود برده و در مرکز توجه قارارهای  شناخت( در جهت تحقق خود و هد 

یااابی  ماای آن چااه ساابب بهتاارین عملکاارد در انسااانشناساای  انسانهااای  بنااابر آموزه شااود، ارز
 (3210د )بندورا،باش می مببت از  خویشتن و توانمندی هایش

افاراد بااا ماادیریت بار ماادار توانااایی و مهاارت از هناار و ذوق خااود بارای رفااع نیازهااای رواناای 
ذهناای بعااد از زلزلااه سااامان های  بااه آشاافتگیهااا  خااود بهااره باارده و بااا روی آوردن بااه مهارت

گاااهی نیااز بااا راه اناادازی شااغل کااار های  بخشاایده بودنااد و  کااه قباال از زلزلااه در آن مشااغول بااه 
کاه یکای از دغدغاه مای بودند جهت رفاع نیازهاای اقتصاادی خاود تاالم جادی های  کردناد 
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کاه تنهاا صابر در مادیریت آن  بعد از بحران زلزله باود. هم ناین آنهاا باا راه انادازی مشااغلی 
کاه ای  توانست سود و بهره می کردناد  گازاری  گرداناد بار روی مشااغلی سارمایه  را نصیب آنهاا 

سود بودند و از ایان طریاق اوضاای نابساامان بعاد از بحاران را باا آیناده مشاغلی دیربازده اما پر
کسب مهارت کردند. افراد بحران را بستری برای  جدیاد و خالقیات در هاای  نگری مدیریت 

کاااه از آنهاااا مااای ایجاااد مشااااغلی توانساااتند باااه عنااوان فرصاااتی بااارای یاااادگیری  ماای دانسااتند 
گون مانهای  شغل گوناا مشاترک و های  ناد نیااز خاانواده، عالقاهمتفااوت بار حساب نیازهاای 

کنند)کاوه، صارم و فرام،  (3120امکاناتشان استفاده 
انگیزشاای افااراد زلزلااه زده نیااز عاماال بساایار مهماای در حرکاات آنهااا باارای باارون هااای  ویژگی

گاهی انگیزه خدمت به دیگران احساسی از سودمندی و لاذت  رفت از شرایط بحرانی بود. 
گاااهی مشاااهد ماای تااداعی را باارای خااود و دیگااران کااار، انگیاازه و ی تااأنیر  هکاارد و  حاصاال از 

کارد و امیاد را بارای رسایدن باه رویاهاا زناده  مای بهتر ایجادای  پویایی را برای رسیدن به آینده
گاااهی سااختی ماای نگااه کااار و  ماای زناادگی عاماال فعالیاات آنااانهای  داشاات.  گاااهی  شااد و 

مشااترک آنهااا در زناادگی و تمااام اینهااا در پویااایی همساار محرکاای باارای رساایدن بااه اهاادا  
 افتاد. می مدیریت بر مدار انگیزم اتفاقی  هسای

پاژوهش تفااوت چنادانی میاان زناان و ماردان نداشات، های  آن ه در ایان میاان در یافتاه
کاار  تطابق شغلی بود. تطابق شغلی بر مدار توانایی و مهارت، دانش و انگیازم اساتوار باود. 

اجتماعی اسات. های  ارتباطهای اجتماعی و ورود به بعضی از شبکه برای ایجادای  وسیله
جدیادی بارای هاای  کار، زمان افراد را محدود میکند. درنتیجه، شاغل بودن زن و مارد، الزام

(.3112سب  زندگی آنان پدید میآورد)فاضلی،
های  باااارای ایجاااااد ارتباطهااااای اجتماااااعی و ورود بااااه بعضاااای از شاااابکهای  کااااار وساااایله

کااار، زمااان افااراد را محاادود میکنااد. درنتیجااه، شاااغل بااودن زن و ماارد، اجتماااع ی اساات. 
(.باااا توجاااه باااه 3112جدیااادی بااارای ساااب  زنااادگی آناااان پدیاااد میآورد)فاضااالی،هاااای  الزام
شود در سایر بحرانهای طبیعی چون سیل و .. در رابطاه  می این پژوهش پیشنهادهای  یافته
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گیرد.با انطباق پذیری زنان و مردان مقایسه ص این پژوهش محدودیتهایی نیز داشات  ورت 
گااروه نمونااه، زنااان و مااردان متأهاال شااهر ساارپلذهاب بااا سااطح اجتماااعی  از جملااه اینکااه 
گروههاا بایاد بااحتیااط  اقتصادی متوساط بودناد. باه هماین دلیال تعمایم نتاایج آن باه ساایر 

 انجام شود.

 مالحظات اخالقی پژوهش
پژوهش رضایت شفاهی خاود را اعاالم نمودناد و کنندگان برای شرکت در  تمامی شرکت

 اطمینان یزم در مورد محرمانگی اطالعات به آنها داده شده است. 

 سهم نویسندگان
نویسنده مسئول تماامی مراحال فرایناد پژوهشای را باه تنهاایی مادیریت نماوده و مسائول 

 .نگارم مقاله است

 حمایت مالی
یاابی »عنوان  پژوهشای نویسانده مسائول تحاتی  ی هساته این مقالاه همساو باا برناماه ارز

کرمانشاه با تمرکز بر سویه های جنسیتی و خانوادگی تحات حمایات « مدیریت بحران زلزله 
 65/65/3122مااورخ  121معنااوی مرکااز تحقیقااات زن و خااانواده بااه شااماره قاارارداد _  مااالی

 نگارم و تنظیم شده است.

 تعارض منافع
   گونه تضاد با منافع شخصی یا سازمانی ندارد. های این مطالعه هی  یافته

 قدردانی
کلیه که با شرکت خاود در پاژوهش، باه روناد اجارای  ی زنان و مردان شهر سرپل از  ذهاب 

کردند، سراسگزاری می کم    شود. طرح 
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