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Introduction
In many societies, women's participation in economic activities is very important. Women are employed in many
administrative and industrial sectors of the country. However, if the division of gender roles is such that women have
the primary responsibility for home care and child care, they will face a lot of problems in the combination of work
and family. These conditions may affect women's career and fertility decisions. This article focuses on the experience
of working mothers from the combination of family-occupational roles.

Material & Methods
The required data were collected through in-depth
interviews with 28 married women with children lower
than 10 years of age in Tehran city in 2017. Samples
were selected using purposeful sampling. The findings
of this research are in the form of two core categorieseight sub-themes and 19 concepts- that have been
extracted from 580 words.
Discussion of Results & Conclusions
The findings showed that working mothers in this
study experienced many problems because of at least
one child under the age of 10 who needed more care
and support. Their common sense of combination of
work and family is a perceived conflict between work
and family. In this context, their understanding of the
family environment was relatively supportive, the work
environment was neglected, and the social environment
was in the state of low social support. The feeling of
receiving low support was for both relatives and social
institutions.
The strategies women use to reduce conflicts are
mostly individual, and the result of this is a form of
compulsory adaptation under categories of the feeling
of sacrifice (self or spouse and child), double-effort to
compensate for remaining work, reducing and ignoring
fertility ideals, and reducing social responses. Despite

the pleasure of employed mothers to feel empowered
and helpful because of multiple roles, less supportive
structures have led mothers to take advantage of less
than out-of-home employment.
The degree of conflict or the consequences that
individuals perceive of conflict between work and
family are affected by supportive systems, occupational
structures and working hours, the participation of men
in home affairs and attitudes towards the division of
labor within the home.
Women working in private companies or in shops
and restaurants that have longer working hours and
even holidays may have to attend work, as well as
those whose spouses have less job involvement in their
home affairs, experience a higher degree of conflict.
Mothers working at home or informal sections that are
less involved with administrative regulations and have
more control over the work environment in terms of
schedule and amount of work have experienced less
conflict.
The results showed that working mothers face less
financial, cultural or structural barriers in using leisure
opportunities to spend their leisure time, but they are
less involved in leisure activities due to time barriers.
One of the consequences of the work-family conflict is
the abandonment of fertility ideals or the delay in
childbearing. So, some of the women in this study were
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going to have a child. Some also gave birth to a second
child with a long delay. According to the results of the
study, it can be said that the more incompatible
maternal and occupational roles are and the more the
working women see their role as a mother and a spouse
in conflict with other roles, the more they ignore their
fertility ideas, because fertility takes a lot of time and
energy.
Another important issue is social protection and
public policies that can be adopted at macro level to
reduce the work-life conflict. Because of the lack of
social support for working mothers, it seems that
women do not have the responsible attitude to solve the
problem of low fertility, and they do not take a role in
this process. They consider their childbearing not for
the sake of social goals but rather for individual and
family decisions. Therefore, the adoption of
population-enhancing policies, regardless of its
requirements, and the facilitation of child-bearing
conditions for all social groups, especially the leading
groups in reducing fertility (employed and educated
women), can not lead to the achievement of the goals
of overall population policies and promise fertility
higher than the replacement level. In general, working
mothers with young children in Tehran have, at least in
this study, faced many challenges in combining work
inside and outside the home.
Given the growing trend of women's education and
their willingness to participate in the labor market, by
adopting family-friendly policies, working mothers can
benefit from the benefits of social participation and
realize their child-rearing goals.
The results of the study can be used in policy making
to facilitate the combination of work and home affairs
and increase the participation of women in economic
activities and promote the country's development goals.
Keywords: Role Conflict, Employment, Motherhood,
Fertility, Undesirable Social Adaptation.
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چكیده
این مطالعه از نوع كيفي و هدف آن ،بررسي تجربۀ زیستۀ زنان شاغل از تركيب نقش هاي شغلي  -خانوادگي است .دادهها با مصاحبۀ عميق باا
 31زن شاغل داراي فرزند زیر ده سال در تهران جمعآوري شدهاند .یافتههاي این پاژوهش در االاب  3مقولاۀ هساته 1 ،خاردهمضامون و 83
مفهوماند كه از  712عبارت استخراج شدهاند .یافتهها نشان دادند مادران شاغل بهدليل داشتن دستكم یک فرزند زیر  82سال كه به مراابات و
حمایت بيشتري نياز دارد ،دستیابي به فرصتها را در عين رویارویي با مشکالت تجربه كردهاناد .در بعاد محادودیتهاا و مساالل ،جاوهرۀ
مشترک تجربۀ آنها تعارض درکشدۀ كار و خانواده است .در این مواعيت درک آنها از محيط خانواده نسبتاً حمایتي ،از محيط كار ،بيتفاوتي و
تقابلي و از محيط اجتماع ،حمایت اجتماعي پایين بوده است .اادامات زنان براي كاهش تعارض ،بهطور عمده فردي باودهاناد كاه نتاایج آنهاا
نوعي سازگاري اجباري نامطلوب با زیرطبقات ،احساس اربانيشدن خود یا همسر و فرزند ،تالش مضاعف براي جبران كمكااريهاا ،كااهش
باروري و كاهش كنش اجتماعي مسئوالنه است .ساختارهاي اجتماعي كمتر حمایتي سبب شدهاند مادران شاغل با وجود احساس خرساندي از
توانمندي و مفيدبودن بهدليل انجام نقشهاي چندگانه ،كمتر از فواید اشتغال در بيرون از منزل به نفع خود بهره ببرند .نتایج مطالعه كاربردهااي
زیادي در سياستگذاري براي تسهيل تركيب كار و امور خانه و افزایش مشاركت زنان در فعالياتهااي ااتصاادي و پيشابرد اهاداف توساعهاي
كشور خواهند داشت.
واژههایکلیدی :تعارض نقش ،اشتغال ،مادري ،باروري ،سازگاري اجتماعي نامطلوب
 نویسنده مسؤول23835895153 :
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 32/5رسيده و دسترسي زنان به تحصيالت دانشاگاهي باه 21

مقدمه و بیان مسئله
در جوامع امروزي مشاركت زناان در فعاليات هااي ااتصاادي

درصااد در سااال  8931افاازایش یافتااه اساات

اهميت بسزایي دارد .زنان در بساياري از بخاش هااي اداري و

همکاران  8932به نقل از مؤسسۀ پژوهش و برناماهریازي آماوزش عاالي،

صنعتي كشورها به كار گرفته شدهاند و فعاليت هاي ااتصادي و

 ،)8937در همين دورۀ زماني ،ميزان باروري كل از  5/5به 8/1

اجتماعي انجام مايدهناد تاا جاایي كاه در مباحا

توساعه،

(عباساايشااوازي و

فرزند كاهش یافته است (عباسيشوازي و حسينيچاووشي.)8933 ،

مشاااركت زنااان و چگااونگي ایفاااي نقااش آنااان در ساااختار

عالوه بر آن ميزان مشاركت زنان در نيروي كاار از ميازان

ااتصادي ،از شاخص هاي نوسازي و توسعۀ ااتصاادي الماداد

 82/1درصد در سال  8911با روند كاهشي به  83/2درصد در

شده است و از آن به منزلۀ الزام ااتصادي  -اجتماعي پيشارفت

سال  8932و سپ

با افزایش تدریجي به  81/3در سال 8931

جوامع یاد ميشود.

رسيده است .اگرچه ميزان مشاركت نيروي كار زنان در كشاور

با این حال چنانچه تقسيم نقشهااي جنسايتي باهگوناهاي

با متوسط جهاني (متوسط  73درصاد) فاصالۀ چشامگير دارد،

باشد كه مسئوليت اماور خاناه و فرزنادان را بار عهادۀ زناان

طي سه دهه ساختارهاي ااتصادي ،اجتماعي و فرهنگي كشاور

بگذارد ،زنان در تطبيق كارهاي مزدي و نقش هاي درون خاناه

شاهد افزایش اندكي در مشاركت زنان در عرصه هاي ااتصادي

با مشکالت فراواني روبه رو خواهند شد .این مشکالت ممکن

بوده است (كارگرشوركي و محمدي .)8932 ،روند رو باه افازایش

از

تحصيالت زنان تمایل آنها براي ورود به بازار كاار را افازایش

ازدواج و فرزندآوري و هم كاهش انگيزۀ ساایر زناان از ورود

داده است بنابراین ،احتمال تغيير روند هااي اشاتغال زناان در

بااه عرصااۀ ااتصااادي  -اجتماااعي شااوند .تعااامالت فااردي -

آینده بسيار زیاد است.

است هم سبب ترک شغل (دعایي و همکااران )51 :8938 ،پا

خانوادگي و اجتماعي ،حتي اگر بر وضعيت شغلي زنان شاغل

با وجود تغييرات جمعيتي و اجتماعي اتفاقافتاده در ایران،

اثري نگذارند ،دستخوش تغييراتي ميشوند .عاالوه بار ماوارد

نقش خانهداري و نگهداري از فرزندان ،مسئوليت اصلي زناان

ذكرشده تقسيم نقش جنسيتي ممکن است نيتها و رفتارهااي

به شمار ميرود و هنگامي كه آنها زماني را باه كاار كاردن در

بااروري زناان شااغل را تغييار دهاد (

;Torr & Short, 2004

.)Miettinen et al., 2011

بيرون از منزل اختصاص ميدهند ،عمدۀ كارهااي درون منازل
را نيز انجاام مايدهناد

(رباانيخوراساگاني و همکااران99 :8933 ،

نظري و تجربي متعددي نشان مايدهناد در شارایطي

رازاينصرآباد و همکاران .)8931 ،باه هماين دليال انتظاار مايرود

كه زنان خواهان بهرهبردن از فرصاتهااي ااتصاادي و آموزشاي

هنگام تطبيق كار با نقش هاي درون خانه با مشکالت فراواناي

بيشترند ،اگر سيساتمهااي حماایتي مراابات از كاودک یاا ساایر

روبهرو شوند با ایان حاال مشاکالت در ساازگاري كارهااي

سيستمها مانند كار نيمهوات و ساعات كاري انعطاافپاذیر باراي

درون خانه و بيرون از منزل براي مادران شااغل داراي فرزناد

مادران شاغل در دسترس نباشند یا تغييري در نقشهاي جنسايتي

خردسال زیااد اسات زیارا كودكاان خردساال باه مراابات و

در زندگي خانوادگي ایجاد نشود ،با كاهش تعداد فرزندان روبهرو

حمایت بيشتري بهویژه ازسوي مادران نياز دارند و ایان گاروه

مباح

خواهيم شد (.)McGinnity & Russell, 2008: 13

از مااادران تعااارض بيشااتري را تجربااه كننااد

(رازاااينصاارآباد و

جامعه طي پنج دهۀ اخيار تغييارات جمعيتاي  -اجتمااعي

همکاران .)8931 ،مشکالت مادران شاغل داراي فرزند خردساال

چشمگيري را تجربه كرده است .شواهد و آمارهاا تییيدكننادۀ

در جامعۀ ایران كمتر شناخته شدهاند .این گروه از افراد بهطور

آناند كه در فاصلۀ ساالهااي  8917تاا  ،8932متوساط سان

عمده در سنين بااروري و در دهاۀ دوم یاا ساوم زنادگياناد

ازدواج زنان از  81/1به  ،39/1سن ازدواج ماردان از  37/2باه

بنابراین ،تجارب آنها از انجام نقشهاي چندگانه بر تصميمات
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مطالعه تالش مي شود یکي از چالشهاي اساسي زناان شااغل

مشاركت ااتصادي پایين زنان در ایران ،مسئله اي اساسي و

یعني تركيب نقشهاي ماادري باا نقاشهااي بيارون از منازل

مهم است كه با اهداف توسعهمحور جامعه همخواني نادارد و

بررسي شود .این پژوهش با هادف شناساایي تجرباۀ ماادران

این تصور را ایجاد ميكند كه اشتغال زنان ،در موضوع كااهش

شاغل داراي فرزند زیر  82سال از انجام نقاشهااي چندگاناه

باروري ،تیثيري نداشته یا تیثير آن كم بوده است با ایان حاال

انجام شده و بهدنبال پاسخگویي به این سؤاالت است :ماادران

تحقق اهداف سياستهاي جمعيتي و ارتقااي ساط بااروري

شاغل چه تفسيري از انجاام هار دو نقاش داخال و بيارون از

مستلزم مجموعه ااداماتي است كه همۀ افراد درگير در فرایناد

منزل دارند و با چه مساللي روبهرو هستند؟ آیا این مشاکالت

باروري را در بر بگيرد .مطالعاات اخيار درباارۀ بايفرزنادي،

بيشتر در محايط خاناه و در رابطاه باا همسار و فرزنادان ر

تکفرزندي و تیخير در فرزندآوري نشان ماي دهناد افاراد باا

ميدهند یا در محيط اجتماع نيز پيش ميآیند؟ آنها در تركياب

تحصيالت عالي و زنان شاغل بيش از دیگران از این الگوهاي

كار و فرزندآوري از چه راهبردهایي استفاده ميكنند؟

باروري تا رسيدن به سازگاري بين نقشهاا پياروي ماي كنناد
(رازاينصرآباد و همکاران 8931 ،سعادتي و همکارانRazeghi 8931 ،

مبانی نظری

 .)Razeghi Nasrabad et al., 2019 Nasrabad, 2018همچناين باا

نظریۀ اعتال و تکثر نقش ،بر جنبههاي مثبت اشتغال زنان و اثراتاي

توجه به تیثيري كاه ایان گاروه از زناان از جهات روشهااي

تیكيااد ماايكنااد كااه ایاان اشااتغال باار جایگاااه زنااان و احساااس

تنظيم باروري و الگوهاي تشکيل خانواده بر ساایر گاروههااي

رضایتمندي آنها از حضور در جامعه دارد .در مقابال رویکردهااي

اجتماعي دارند ،اادرند رفتار باروري خود را باه ساایر ااشاار

مربو به تعارض نقش ،بر مسالل و مشاکالتي تیكياد دارناد كاه

.)Razeghi

زنان در انجام نقشهاي متعدد با آنها روبهرو هستند .باا توجاه باه

عالوه بر آن روند رو به افزایش تحصيالت زنان و تمایل آنهاا

تمركز مقالاه بار مساالل و مشاکالت زناان ،مباحا

مرباو باه

براي ورود به بازار كار ،رونادهاي اشاتغال زناان را در آیناده

جنبههاي مثبت اشتغال زنان از آن حذف شدهاند.

اجتمااعي تساري بخشاند

(Nasrabad et al., 2019

تغيير مي دهد .نتایج پژوهش از چند جنبه مفيدند سياستهاي

تعارض نقش بهروشني توضي ماي دهاد كاه حاوزههااي

كلي جمعيت هم بر ارتقاي ساط بااروري و هام بار كيفيات

مختلااف زناادگي اجتماااعي نظياار كااار و خااانواده چگونااه

خانواده ها تیكيد كرده اند .در سياستهاي حمایات از خاانوادۀ

تقاضاهاي نقشي متعددي از هر فرد را مطار ماي كنناد .ایان

ابالغي مقاام معظام رهباري در ساال  8937نياز بار نشاا و

جریان درنهایت ممکن است سبب ایجاد تعاارض در زنادگي

سالمت خانواده تیكيد زیادي شده اسات بناابراین ،بررساي و

انسان شود (گروسي و آدینهزاد .)8913 ،مطابق نظر

مرتاون (1957

شناخت مساالل زناان شااغل ماي تواناد دساتور كااري باراي

به نقل از نبوي و شهریاري ،)8932 ،تعارض نقاشهاا دراسااس در

سياستگذاران حوزۀ خانواده و جمعيت باشد .در حاال حاضار

ساااختار اجتماااعي ریشااه دارد .او ویژگااي اصاالي ساااختار

مشاركت در فعاليت هاي ااتصادي در جوامع اماروزي اهميات

اجتماعي جامعه را در این خصوصيت ميبيند كه هر مواعيات

بسزایي دارد .شناخت عوامل اثرگذار بر اشتغال زناان ،اهميات

اجتماعي نه با یک نقش واحد بلکه با سلسلهاي از نقاشهااي

اساسااي در توسااعۀ ااتصااادي  -اجتماااعي كشااورها دارد .در

بههمپيوستۀ الزم و ملزوم یکادیگر ،شاناخته مايشاود .بادین

سالهاي اخير پژوهشهایي در زمينۀ تعاارض كاار و خاانواده

ترتيب ،هرگاه شخصي مواعيتي را اشغال كناد باا یاک انتظاار

انجام شده اند با این حال كمتر درباارۀ تجرباۀ ماادران شااغل

واحد روباهرو نيسات بلکاه همزماان باا انتظاارات متعاددي

داراي فرزند خردسال مطالعاه شاده اسات بناابراین ،در ایان

روبهروست و غالباً براي افراد دشوار است كه بهطور همزماان

جامعهشناسي كاربردي ،سال سيام ،شماره پياپي ( ،)57شماره سوم ،پایيز 8931
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جوابگوي الزاماات متعادد باشاند (روشباالو اساپنله .)8953 ،در

برابااري جنس ايتي در نهااادهاااي فردمحااور ماننااد تحص ايالت و

همين چارچوب فرض بر این است كه فرزندآوري در تضاد با

مشاركت نيروي كار برخاوردار باشاند ،اگار تغييارات در براباري

فعاليت ااتصادي زنان است و افزودهشدن تعداد فرزندان سبب

جنسيتي در نهادهاي خانوادهمحور بدون تغيير بااي بماند ،تضااد و

افزایش فشار و تعارض مي شود كه برخي جامعه شناسان از آن

ناهماهنگي بين برابري جنسيتي در این دو سط به وجود ميآیاد

به منزلۀ فرضيۀ ناساازگاري نقاش ماادري یاا تعاارض كاار -

و زنان شاغل نقش خود بهمنزلۀ ماادر و همسار را باا نقاشهااي

خانواده نام ميبرند (.)Edwards, 2002: 427

دیگر در تضاد ميبينند درنتيجاه ،زناان تارجي مايدهناد تعاداد

عموماً از زنان شاغل انتظار ميرود عالوه بر كارِ مزدي ،باه

فرزنداني را كه ميخواهند ،كاهش دهند یاا حتاي از ایفااي نقاش

كارهاي خانه و امور بچه داري نياز رسايدگي كنناد .مشااركت

فرزندآوري دوري كنند زیرا باروري واات و نياروي زیاادي از

آنان در كارِ مزدي تنها زماني مجاز شمرده مي شود كه پايش از

آنها ميگيرد بنابراین ،ميزان باروري پایين استمرار خواهاد یافات.

آن از عهاادۀ كااار خانااه و بچااهداري برآینااد .زنااان شاااغل در

مگر اینکاه براباري جنسايتي در نهادهااي خاانوادهمحاور ،بسايار

پاساخگویي باه انتظاارات نقاش خاود باهمنزلاۀ زن شاااغل و

سریعتر از آنچه در گذشته بوده است ،افازایش یاباد .تغييرنکاردن

انتظاراتي كه از آنان بهمنزلۀ كدبانوي خانه و ماادر مايرود ،باا

نقش هاي جنسيتي در زنادگي خاانوادگي در شارایطي كاه زناان

كشمکش و تعارضات نقش روباهرو مايشاوند .افازودهشادن

خواهان بهرهبردن بيشتر از فرصتهاي ااتصاادي و آموزشاياناد،

تعداد فرزندان بار مادت زمااني كاه بایاد باه كارهااي خاناه

سبب كاهش فرزندان وااعاي مايشاود (

اختصاص یابد و تعارضات نقشي آنان مي افزاید دروااع ،منبع

.)430; Goldscheider et al., 2014

اصلي و عمدۀ تعارضات نقشي ،افزوده شدن بر تعداد فرزنادان
به جمع خانواده است (.)Weller, 1969: 265-268

McDonald et al., 2000:

گود )1960: 485( 8مطابق با نظریۀ فشار نقش ،نظاام كلاي
نقش فرد را نظامي ميداند كه دربارۀ آن تقاضاي بايش از حاد

تفاوت در درجۀ تعارض كار و فرزندآوري ازسوي مادران

وجود دارد باه طاوري كاه فارد ااادر نيسات باه طاور كامال

شاغل ،تفاوت ها در سط باروري جوامع مختلاف را توضاي

پاسخگوي همۀ خواسته ها باشد .بدین ترتيب احتمال بساياري

ماايدهااد .درجااۀ ناهماااهنگي بااين كااار و فرزناادآوري ،پياارو

وجااود دارد كااه فاارد بااا حجاام زیاااد و تركيااب نااامنظم و

تفاوتها در ماهيت شغل ،تفاوتها در مسئوليتهاي خاانواده

تعارض آميز الزامات نقش روبهرو شود .به همين دليل گود بار

و تغيير در سيستم هاي اجتماعي مراابت از فرزند است .هرچه

فنوني تیكيد ميكند كه به شخص براي سازماندهي نظام نقاش

نقش هاي مادري و اشتغال بيشتر ناسازگار باشاند ،تصاميمات

و كاهش فشار ازطریق كنترل روابط اجتماعي توصيه ميكنناد.

& Rindfuss

او به نقش حماایتي خاانواده اشااره مايكناد و معتقاد اسات

زنان شاغل دربارۀ فرزندآوري را تغيير ميدهناد (

خانواده مركز اصلي تخصيص نقش است و نقاش اساساي در

.)Brewester, 1996: 260
مکدونالد پيشنهاد مي كند كه زنان در كشاورهاي صانعتي

كاهش فشار نقش افراد دارد .خانواده نهاد حمایتكننادۀ ااوي

در نهادهاي فردمحور نظير آموزش و بازار كار حقوق و آزادي

براي مقابله با فشارهاي تهدیدكنندۀ فرد است و عواطف عميق

به دست آوردند اما تغييرات در نهادهاي خانواده محاور مانناد

درون خانواده ازطریاق واداشاتن هار فارد باه تییيادكردن یاا

خانواده و ازدواج كندتر بوده است زیرا نظام خانواده به شدت

همدرديكردن با دیگاران سابب كااهش فشاار و در صاورت

با نهادهاي محافظهكاري مثل مذهب ارتبا دارد (

McDonald,

نبودن عواطف نيز موجب افزایش فشار به فرد ميشود.

 .)2000:هاچسچيلد از این شرایط به «انقاالب از حركات

حکيم )2003: 364( 3با طار مفهاوم نظریاۀ ترجيحاات،

بازمانده» تعبير ميكند ( .)Mills et al., 2008: 2چنانچه زناان از

1
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معتقد است در یک جامعه و در یک نقطاه از زماان ،ایان امکاان

اجتماعي درک شده) و ساختاري (اندازۀ شبکۀ اجتمااعي) دارد

وجود دارد كه نوعي نااهمگني از نگارشهاا و ارزشهاا وجاود

(حيدري و همکاران.)8915 ،

داشته باشد .بهویژه زنان با تمایز ميان مركزیت كار ،مركزیت خاناه

باارم و همکاااران )1996( 3برمبناااي نظاار كااوب ()1976

و سازگاري باه معناي ایجااد ساازگاري باين كاار و خاانواده ،در

حمایت اجتماعي را تعلق ادراک شده به شبکۀ ارتبا اجتماعي

اولویتهاي زندگي نامتجان اند .او نتيجه گرفت تعاداد فرزنادان

تعریف كردهاند

(به نقل از پورمحمدرضايتجریشي و ميرزماانيباافقي،

زناني كه بيشتر بر خانه تمركز دارند ،دو برابار كسااني اسات كاه

 .)332 :8912بعد ساختاري حمایت اجتماعي ،ویژگي هاي كمي

تمركز را به كار ميدهند و تعداد فرزندان كساني كه اادر به ایجااد

و عيني حمایت و بعاد عملکاردي آن ،ویژگاي هااي كيفاي و

تعادل بين كار و خانهاند ،به كساني كه تمركز را به خانه ميدهناد،

ذهني حمایت اسات .حمایات اجتمااعي دو شاکل عااطفي و

نزدیک است .منابع خانواده (پاولي یاا غيرپاولي) داشاتن خاانوادۀ

ابزاري دارد حمایت اجتمااعي عااطفي ،ایجااد ناوعي رابطاۀ

بزرگ را تسهيل ميكند .حضور اعضاي خاانوادۀ گساترده شاامل

صميمي و بامحبت با افراد است و مراد از حمایات اجتمااعي

ااوام یا بستگان نزدیک ازجمله این منابعاند.

ابزاري ارالۀ خدمات ،كمک در فعاليتهاا ،دادن پاول و دیگار

نظریااۀ دیگاار در زمينااۀ تعااارض كااار – خااانواده ،نظریااۀ

كمک هایي است كه در اختيار افاراد اارار مايگيارد .اعضااي

حمایت اجتماعي است .طباق نظار كاوب  )1976( 8حمایات

خانواده همواره مهم ترین منبع حمایات اجتمااعي ابازاري باه

اجتماعي عاملي محافظت كننده درمقابال فشاار رواناي اسات

شمار ميروند.

(باه

بين سه حمایت مادي (مانند پول) ،حمایات ابازاري (مانناد

بهطوري كه اثر زیادي بر سالمت و عملکرد اجتماعي دارد

نقاال از حاااجبي و فریاادنيا .)58 :8911 ،افااراد خااانواده ،دوسااتان،

كمک در خانه داري ،مراابت از كودک) و حمایت عاطفي (مانند

همسایگان ،همکاران ،نهاد هاي اجتمااعي و  ...مناابع حمایات

سازگاري) تمایز وجاود دارد (.)Bernardi & Klarner, 2014: 653

اجتماعياند .بر این اساس زماني كاه افاراد ازساوي خاانواده،

حمایت اجتماعي ميتواند تصميم به ازدواج و داشاتن فرزناد را

همکاران یاا نهادهااي اجتمااعي كماک یاا حماایتي دریافات

در سالهاي اول ازدواج یا در شرایطي كه زن و شوهر هناوز در

نميكنند ،براي كاهش تعارض و مشکالت مربو باه تركياب

حال تحصيلاند یا هنوز به شغل پایداري دست نيافتاهاناد ولاي

كار و خانه سعي ميكنند بهصورت انفرادي عمل كنند .در این

تمایل به فرزندآوري دارناد ،تساهيل كناد (

Bühler & Fratczak,

شاارایط تاایخير در ازدواج یااا فرزناادآوري یااا كاااهش تعااداد

376; Arránz Becker et al., 2010: 18

فرزندان ،از سازوكارهاي تعادلبخشي باراي اماور مرباو باه

نهاد هاي رسمي حمایت بيشتري دربارۀ مراابت از كودک انجاام

داخل و بيرون از منزلاند.

مي دهند ،زنان دانشجو یا زنان شاغل در تركيب كار خانه و كاار

حمایت اجتماعي ،احساس ذهني تعلق ،پذیرش ،محباوب

 .)2007:در جاوامعي كاه

بيرون با مشکالت كمتري روبهرو هستند.

و باااارزشبااودن و نيااز امکااان دریافاات كمااک در وضااعيت
اضطراري تعریف شده و شاامل كماک و آرامشاي اسات كاه

پیشینۀ پژوهش

كسي از رابطه هاي پایدار و مداوم با شخص یا گروهي انتظاار

شواهد تجربي زیادي وجود دارد كه تعارض كار  -خانواده در

دارد .حمایت اجتماعي تبادالت بينفردي ميان اعضااي شابکۀ

مادران شاغل را نشان ميدهند:

اجتماعي اسات كاه باهصاورت رواباط دوساویه ،غيررسامي،

اسپنسر )1984( 9در مطالعه روي  11نفر از معلماان نشاان

خودبهخودي و سودمند است و دو حيطۀ عملکردي (حمایات

داد داشتن فرزند عامل اساسي در تفاوت تجربۀ تعارض كار -

Cobb

1

Brehm et al.
Spencer

2
3
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خانه بين زنان مجرد و متیهل است .براي معلماان مجارد كاار

رستگارخالد ( )8917به این نتيجه رسيد كه زنان شاغل در

خانگي كمتر یک مسئله اسات .ماادران شااغل نياز برحساب

انجام وظایف همزمان نقش هاي دوگاناۀ شاغلي و خاانوادگي

جنسيت فرزندشان ،تفاوتهایي را در درک از تعارض داشتند

به ویژه در زميناۀ اماور مرباو باه بچاه داري تاا حاد زیاادي

دروااع ،ميتوان گفت حمایات فرزنادان دختار از ماادران در

احساس تعارض مي كنند .ازجمله دالیل بروز ایان تعاارض و

امور خانه ،به كاهش تعارض و مدیریت نقشها كمک ميكند.

انتخاب راه هااي مقابلاه باا آن ،از الگاوي سانتي تقسايم كاار

آنور )2014( 8تجرباۀ زیساتۀ كارمنادان دانشاگاهي داراي

جنسيتي تیثير ميگيرد.

دستكم یک فرزند را در غناا واكااوي كارد .براسااس نتاایج

مقصودي و بستان ( )8919در پژوهش «بررسي مشاکالت

مطالعۀ او بيشتر مشاركتكنندگان تضادها یا فشارهاي فراگيري

ناشي از همزماني نقش هاي خاانگي و اجتمااعي زناان شااغل

را هنگام اجراي مسئوليتهاي مربو به نقاشهااي شاغلي و

شهر كرمان» به این نتيجاه رسايدند كاه باا افازایش همکااري

خانوادگيشان تجربه كردهاناد .مقولاههااي ظهوریافتاه از ایان

همساار در امااور مناازل ،مشااکالت زنااان كاااهش چشاامگيري

مطالعه شامل تضاد كار  -خانواده ،فشارهاي كاري ،تقاضااهاي

خواهد داشت.

خاااانوادگي ،حمایا ات كااااري و حمایا ات غيركاااارياناااد.

حيدري و دهقااني ( )8937در پژوهشاي باا روش كيفاي،

مشاركتكنندگان اشکال گوناگوني از مناابع حماایتي را درون

پدیدۀ تعارض خانواده – كار و چگونگي مادیریت آن را باين

المرو شغليشان ذكر كردند كه براي تعدیل تنشهاي مرباو

مادران معلمِ متیهل شاهر دلاوار ارزیاابي كردناد .آنهاا عوامال

به مسئوليتهاي همزمان دو نقاش شاغلي و خاانگي باه آنهاا

مرتبط باا تعاارض و مادیریت آن را در ساه مقولاۀ محاوري

كمک ميكردند .حمایت غيررسمي بهویژه حمایات مادیران و

«سرمایۀ اجتمااعي (ناوعي و خااص) ،عوامال تکنولوژیاک و

همکاران ،مهمترین منبع حمایت در نقش كااري و شاامل هار

خودمدیریتي فردي (مدیریت ابزاري ،شاناختي و عااطفي)» و

دو نااوع حمایاات عاااطفي و اباازاري اساات امااا بيشااتر

یک مقولۀ هستۀ «اجتماعي ،تکنو و فردي محاور باودن پدیادۀ

مشاركتكنندگان با هرگونه سياستي ناآشنا بودند كه در زميناۀ

تعارض خانواده – كار» جاي دادند .مقولۀ هسته ایان وااعيات

حمایت رسمي ،هادفش كماک باه كارمنادان باراي مادیریت

را بيان ميكند كه عوامال اجتمااعي ،تکنولوژیاک و فاردي در

تقاضاهاي كار و خانواده بود .همچنين این مشااركتكننادگان

تعامل با هم ،بر كميات و كيفيات تعاارض تجرباهشادۀ زناان

از اشکال گوناگون حمایتهایي نام بردند كه از منابعي بيارون

مصاااحبهشااده تاایثير ماايگذارنااد .متناسااب بااا ارزی اابيهاااي

از نقش كاري دریافت ميكردند .بستگان درجه یاک باهویاژه

مصاحبهشوندگان ،نباود سارمایۀ اجتمااعي ناوعي (ساازماني)

همسر و بچههاي بزرگتر ،بيشاترین منباع حماایتي اناد .ایان

زمينۀ تشادیدكنندۀ ایان تعاارض اسات .در مقابال ،وضاعيت

حمایتها نيز شاامل حمایاتهااي ابازاري و عااطفي بودناد.

سارمایۀ اجتماااعي خااص (خااانوادگي) بااهویاژه همساار باين

خویشاوندان و دوستان نيز از دیگر منابع مهم حمایت ابازاري

مصاحبهشوندگان ناهمگون اسات باهطاوري كاه خاانمهااي

بهویژه در مراابت از فرزنداناند.

برخوردار از حمایت اجتماعي خاص ميزان خيلاي كمتاري از

كيرک )2004( 3از تجربۀ مادران شاغل بهمنزلاۀ اصاههااي

این نوع تعارض را باه نسابت ساایر زناان تجرباه كارده اناد.

محال نام برده است .او تانشهاا و تنااضااتي مانناد تواناایي،

تاكتيکهاي فردي گرفتهشده نيز بيشتر ابزارهایي بودند كاه باا

ادرت منزلت و سركوب را بيان ميكند كه زنان شاغل با آنهاا

هدف تخفيفِ تنش خانوادگي و در جهت تییيد برتري ماردان

روبهرو هستند.

و خودارباني كردن زنان در حوزۀ خانواده عمل كردند تا اینکه
Annor
Kirk

1
2

تعارض كار و خانواده را كاهش دهند.

مطالعۀ تجربۀ ایفاي همزمان نقش شغلي -خانوادگي در مادران شاغل داراي فرزند خردسال

رفعتجاه و ربيعي اهفرخي ( )8937تجربۀ ایفاي همزماان
نقش شغلي – خانوادگي در زنان سرپرست خانوار را با تیكياد

حجيه بي بي رازاينصرآباد و زینب حسيني

887

فرد ،خانواده یا سازمان مرتبط ،بهراحتي ميتوانند بين نقشهاا
و مسئوليتهاي خود تعادل ایجاد كنند.

بر زناان دساتفاروش متارو بررساي كردناد .براسااس ایان

كرد و همکاران ( )8938در مطالعهاي دربارۀ زناان شااغل در

پژوهش نقشهاي مختلاف زناان دساتفاروش متارو (نقاش

ایذه نشان دادند تجربۀ زنان شااغل ،تعاارض ،فشاار و احسااس

ااتصااادي ،نقااش مااادري ،نقااش خانااهداري) ،مجموعااهاي از

شکست و ناكامي است و مشاركتنکردن همسار در اماور خاناه

فرصتها و محدودیتها را در اختيارشان مايگاذارد .داشاتن

ازجمله دالیل و منابع این فشار و تعارض بيان شده است.

شغل با رشد مهارتها و ایجاد چارچوب زمانبنديشدۀ منظم

توانگر و همکاران ( )8938شيوههاي مقابلهاي تعارض كار -

براي زندگي همراه اسات و حتاي فشاارهاي رواناي ناشاي از

خانواده را بين پرستاران شناسایي كردند .طبقۀ اصلي (تم) ،مقابلاۀ

برخورد نقشها را در آنها به حداال رساانده اسات درواااع،

فردي با زیرطبقاتِ خودكنترلي ،تنظيم شيفت ،طفرهرفاتن ،تطاابق

یافتهها بر این مسئله داللت دارند كاه در ساط هماين نموناۀ

و توسل به معنویات بود .پرستاران براي كاستن از تعارض كار -

خاص ،تعدد نقش تیثير مخربي بار ایان زناان نداشاته اسات.

خانواده ،تالشهایي را بهصورت فردي انجام دادهاند و ميدهناد

رویکردهایي مانند تکثر نقش و فشار بار اضافي نقاش ،سابب

كه در برخي موارد سبب كاهش تعارض شدهاند ولي در برخي

شده اند ایان افاراد ازنظار اخاتالالت رواناي مثال اضاطراب،

موارد تالشهاي فردي براي كاستن از تعارض باهدليال آماوزش

خستگي و افسردگي نسبت به زناني كه تنها نقشهاي سنتي را

ناپيوسته و كفایت نسبي دربارۀ چگاونگي مادیریت و مقابلاه باا

ایفا ميكنند ،در وضعيت نامطلوبي ارار گيرند ولي در مقابل با

تعارضات بياثر بودهاند.

توجه به نظریۀ اعتالي نقش ،اشاتغال باهمنزلاۀ نقشاي جدیاد

افشاني و هاتفيراد ( )8932عوامل مرتبط با تعارض نقاش

موجب عزت نف  ،استقالل مالي و كسب حمایات اجتمااعي

شغلي  -خانوادگي زنان را باا تیكياد بار متغيرهااي شاغلي و

گستردهتر شده است.

سازماني شهر یزد بررسي كردند و به این نتيجاه رسايدند كاه

اسحااي و همکاران ( )8939تیكيد ميكنند كه زنان شااغل
با چالشهاي برونشغلي و چالشهااي درونشاغلي در زميناۀ
فرزندآوري روبهرو هساتند كاه كانشهااي آنهاا را باهسامت
كمفرزندي بهمنزلۀ سبک زندگي سوق ميدهد.

ميزان تعارض نقش در مشااغل خصوصاي از مشااغل دولتاي
بيشتر است.
رازاينصرآباد و همکاران ( )8931تعارض كار  -خاانواده
و رابطۀ آن با باروري را بررسي كردند .نتایج این مطالعه نشان

بااري و حسيني ( )8937تجربۀ زنان عضاو هيئات علماي

دادند متغير تعداد فرزندان باا تعاارض كاار  -خاانواده رابطاۀ

دانشگاه از ایفاي مسئوليتهاي خانوادگي و شغلي را واكااوي

منفي دارد .باالترین ميانگين نمرۀ تعارض به زناان تاکفرزناد

كردند .یافته هااي پاژوهش در چهاار مضامون اصالي «نقاش

متعلق است .كمتر از  3سال از ازدواج بيشتر افراد این گروه از

خانگي و ایفاي نقش در خانواده ،نقش شاغلي و ایفااي نقاش

زنان ميگذرد و فرزند خردسال دارند .متغيرهاي طاول مادت

در دانشگاه ،همزماني ایفاي نقشهااي شاغلي و خاانوادگي و

زناشویي ،پست سازماني و مشاركت مرد در امور خانه شادت

رویارویي با حل مسالل و مشکالت همزماني ایفاي نقشهااي

تیثير متغير تعارض بر باروري را كاهش دادهاند.

دوگانه» طبقهبندي شادند .از درک معناایي مقولاههاا اینگوناه

صاداي و شهابي ( )8931معنا و ارزش مادري و تعارض كاار

استنتاج شد كه استادان زن عضو هيئت علمي باا چاالشهاایي

و مااادري را بااين زنااان شاااغل تحصاايلکردۀ دانشااگاهي ارزیااابي

در زمينۀ تعدد نقشهاي شغلي و خانوادگي روبهرو هستند كاه

كردنااد .نتااایج ایاان مطالعااه در پاانج مقولااۀ اصاالي شااامل حا

در صورت در پيش گرفتن تدابير و راهبردهاي مناسب ازسوي

منحصربهفرد مادري ،مادري شيوۀ پاذیرش اجتمااعي و رهاایي از
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ننگ نازایي ،تغيير معنا و ارزش مادري ،تصویر متنااض زن شااغل

خودش را شاغل بداند و براي انجام كارش دساتمزد دریافات

بهمنزلۀ مادر ایدهآل و تعارض كار و مادري اراله شدهاند .براسااس

كند .افراد شاغل پارهوات وارد مطالعه نشدند .حجم نموناه در

ایاان مطالعااه زنااان شاااغل بااهدلياال وجودنداشااتن و اجرانشاادن

مطالعات كيفي به سط اشباع نظري بستگي دارد .اشباع نظري

برنامه هاي دوستدار خانواده با هزینه هاي فرزندآوري و تضاادهاي

زماني اتفاق مي افتد كه پژوهشگر نتيجه بگيرد در یاک مرحلاه

نقشي شغلي و مادري روبهرو هستند.

از كار شباهت مفاهيم بهدستآمده زیاد شاده اسات و مفااهيم

مرور مطالعات نشان داد در جامعۀ ایران مانناد بساياري از

جدیدي ظهور نميكنند ( .)Glaser & Strauss 1967تاالش شاد

جوامع كه در آنها مسئوليتهاي اصالي درون خاناه بار عهادۀ

با نمونهگيري افترااي ،اشخاص و مصاحبههایي گزینش شاوند

زنان است ،زنان شااغل باا تعاارض كاار  -خاانواده روباه رو

كه امکان به حداكثر رساندن تحليال مقایساهاي را نياز فاراهم

هستند .همچنين در مطالعااتي كاه باه تاازگي انجاام شاده اناد

ميكنند ازاینرو ،عالوه بر زنان شاغل در بخشهااي دولتاي،

(رازاااينصاارآباد و همکاااران 8931 ،شاام اهفرخااي ،)8931 ،تاایثير

زنان از بخش هاي خدماتي نظير فروشندگي ،كار در رستوران،

تعارض كار  -خانه بر رفتارهاي باروري تییيد شده اسات باا

شاركتهااي خصوصاي و كاار در منازل انتخااب شادند .در

این حال دربارۀ تجربۀ زیساتۀ زناان در زميناۀ تركياب كاار –

مجموع بعد از  32مصاحبه اشباع نظري حاصال شاد باا ایان

خانواده بين زنان شاغل داراي فرزند خردسال با بهره گياري از

حال مصاحبه ها تا  92مورد اداماه یافات .در زماان تحليال دو

مطالعۀ كيفي و مصاحبۀ عميق كمتر مطالعه شده اسات .عاالوه

مصاااحبه حااذف شاادند و نتااایج بااا  31مصاااحبه تحلياال و

بر آن عمدۀ مطالعات روي زنان شاغل در آموزش و پارورش،

جمعبندي شدند.

پرسااتاران یااا ماادیران زن اساات و تجربااۀ زیسااتۀ زنااان در

نوع مصاحبه هاي انجاام شاده ،مصااحبۀ نيماهسااختاریافتۀ

بخشهاي شغلي متفاوت كمتر واكاوي شده است .این مطالعه

عميق است یعناي در حاالي كاه محاور هااي اصالي پرساش

ضمن توسعۀ پژوهش هاي پيشاين در تبياين كااهش بااروري،

مشخص بودند و از ابل دربارۀ آنها تصاميمگياري شاده باود،

اهميت سياستگذاري و انجام مداخالت مؤثر در كشاور باراي

گاهي با توجه به مباح

مطر شده ازسوي مصاحبه شوندگان،

كاهش مشکالت مادران شاغل و جلاوگيري از كااهش بيشاتر

ساختار پرسشنامۀ مصاحبه تا حادي رهاا و اجاازه داده شاد

باروري را برجسته ميكند.

پاسخگویان از تجربۀ خود سخن بگویند.
در انجام پژوهش تالش شد كدهاي ناظر بر حوزۀ انسااني

روش پژوهش

رعایت شوند كاه باهلحاا اخاالق پژوهشاي بار آنهاا تیكياد

در این مطالعه براي گردآوري دادهها از روش كيفي و مصاحبۀ

مي شود .ازجمله این كدها ،محرمانه بودن ،رعایت حقوق افراد،

عميق اساتفاده شاده اسات .نموناههاا باا روش نموناهگياري

رضااایت آگاهانااه در مشاااركت ،رفتااار و برخااورد شایسااته و

هدفمنااد ،انتخاااب شاادند .ی اک روش متااداول در ای ان نااوع

بيطرفي نسبت به پاسخهاي ارالهشده بود كه در هماۀ مراحال

( & Glaser

پژوهش مصاحبهكنندگان به آنها توجه كردند .عالوه بار آن در

 .)Strauss, 1967در این مطالعه نمونهگيري نظري تا رسيدن باه

ابتداي مصاحبه ،هدف پژوهش براي افاراد توضاي داده شاد

اشباع نظري صورت گرفات .مهامتارین ماالکهااي انتخااب

سپ

مالحظات اخالاي ذكرشده كاه در ایان فرایناد رعایات

پاسخگویان در این مطالعه عباارت بودناد از :داشاتن همسار،

ميشوند ،براي آنها شر داده شد تا شركتكنندگان با اعتمااد

داشتن دست كم یک فرزناد زیار  82ساال و شااغلباودن .در

به مصاحبهكنناده ،پاساخ هااي خاود را نسابت باه موضاوع و

مطالعۀ حاضر فاردي شااغل در نظار گرفتاه شاده اسات كاه

پرسشها بيان كنند.

نمونهگيري ،روش نمونهگيري با حداكثر تنوع است
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براي تحليل دادهها كه مشتمل بر مصاحبه هاي ضبطشده و

باشد ( .)Van Manen, 1997: 101پژوهش پدیدارشناسي حاضر

دسااتنوشااتههاااي شخصااي اساات ،از اصااول پااژوهش

از شركتكنندگان دعوت كرد جنبههاي خاص از بيانش خاود

Van Manen,

دربارۀ اشتغال مادران و تجربۀ درونبستري از جهان زیساته -

 .)1997:در پااااژوهش

كه در آن زندگي ميكردند (محيط خانه و كار و تعامالتشاالن

پدیدارشناساي و روش ون ماانن اساتفاده شاد (
85

1994:

Osborne

;101-106

پدیدارشناختي شركت كنندگان وااعۀ مدنظر را تجربه كرده اناد
و پزوهشگر معناي تجربيات زیستۀ چندین نفر از یک مفهاوم

با دیگران)  -را با جزليات توضي دهند.
تجزیه و تحليال دادههااي باهدساتآماده در ساه مرحلاۀ

یا پدیده را شار مايدهاد ( )Creswell, 2007و درنهایات ،باا

كدگذاري باز (یاافتن مقاوالت مفهاومي در دادههاا در ساط

توصيف تجربۀ افراد جوهرۀ یک پدیده را شناساایي مايكناد.

اوليهاي از انتزاع) ،كدگذاري محاوري (یاافتن ارتباطاات باين

این جوهره همان مضاموني اسات كاه تجرباۀ مشاترک هماۀ

مقولههاا) و كدگاذاري گزینشاي (مفهاومساازي و گازارش ایان

Van Manen,

ارتباطات در سط باالتري از انتزاع) انجام شد .طول مدت انجاام

 .)1997: 105در این روش منبع اصلي دادهها ،گفتگوهاي عميق

مصاحبه به طور متوسط یک ساعت بود .براي اطميناان از درساتي

پژوهشااگر و شااركتكنناادگان اساات .پژوهشااگر باادون

و پایایي دادههاي كيفي باهدساتآماده از معيارهااي مطار شادۀ

هدایت كردن بح  ،باه شاركتكنناده در توصايف تجربياات

ليانکلن و گویاا ،یعناي معيارهاااي اعتبارپااذیري ،اابليات اعتماااد،

زندهاش كمک ميكند .او با گفتگوهاي عميق تالش ميكند باا

تییيدپذیري و انتقال پاذیري (حریاري )21-27 :8917 ،اساتفاده شاد.

ورود به دنياي شركتكنندگان ،به تجربيات زندۀ آنها دسترسي

پایایي و اعتبارسنجي به دو روش حاصل شد .در تمام موارد ماتن

كاماال پي ادا كنااد .در اینگونااه پااژوهشهااا پژوهشااگر ضاامن

مصاحبه به پاسخگویان برگردانده و از آنها تقاضا شد ماروري بار

جمعآوري اطالعات از شركتكنندگان ،سعي ميكند پدیاده را

نوشتهها داشته باشند و مواردي را مشخص كنند كاه باه تصاحي

به همان صورت ازطریق مشاهده ،مشاركت و تفکر دروننگار

نياز داشتند یا فهم پژوهشگر از مصاحبه با هدف و نيت پاساخگو

تجربه كند (صانعي و نيکبختنصرآبادي.)8919 ،

متفاوت بود .دو مورد از تحليلهاي درونفردي در ابتاداي شاروع

پاسخگویان را از درک یک پدیده نشان ميدهد (

اولاين گااام بااراي تحليال ایان بااود كاه عناصاار زمينااهاي

تحليل و همچنين تحليلهاي ميانفردي در پایان كار به دو نفار از

مخصوص به هر فارد در یاک جادول مشاخص شاوند .ایان

استادان مسلط به روشهاي پژوهش كيفي در رشتۀ مردمشناساي،

عناصر شامل ویژگي هاي ااتصادي ،اجتماعي و جمعيتي افاراد

اراله و پيشنهادهاي آنها به كار گرفته شاد .باراي افازایش اابليات

است .ارالۀ این اطالعات تنوع شركت كننادگان در پاژوهش را

اطمينان كه عبارت از كفایت روند تجزیه و تحليل و تصميمگيري

آشکار ميكند ( .)May, 1993: 127مطاابق باا روش پيشانهاديِ

است ،از راهنمایي و نظارت اساتادان صااحبنظار اساتفاده شاد.

ون مانن ،گام بعدي اجراي تحليل درونفاردي اسات .در ایان

براي تیمين اعتبارپذیري پژوهش از كسب اطالعات دايق ماوازي،

روش براي شناخت موضوعات اصلي ،نوشته ها براي هار فارد

فن كنترل اعضا و خودبازبيني پژوهشگر در طي فرایند جمعآوري

بهطور جداگانه تحليل شدند پ

از انجام این مرحله ،تحليال

و تحليل دادهها استفاده شد.

ميانفردي براي خالصۀ موضوعات مشترک یاا مقایساه شادني

بااراي رعایات اصاال تییيدپااذیري دادههااا ،تااالش شااد از

براي همۀ شركت كنندگان اجرا شد .در مرحلۀ آخر موضوعات

هرگونه سوگيري در فرایند مصاحبه و اساتخراج نتاایج پرهياز

كمتر بيانشده ،تحليل شدند (.)Van Manen, 1997: 94

شود .ذكر این نکته ضروري است كه یکي از مهمترین مباح

در ایاان روش الزم اساات پزوهشااگر در مسااير فراینااد

موردتوجه در طراحي پاژوهش پدیدارشناساي ،اپوخاه اسات.

پژوهش ،به صورت مکرر به عقب برگردد و كل و جایگاه هار

اپوخه یا براكتكردن یا تعلياق پايشفارضهاا ،باراي كااهش

جزء در متن و ارتبا آنها با هم را مالحظه كند .ایان حركات

اثرات پيشفرضهایي است كه ممکن است روناد پاژوهش را

از كل به جزء و دوباره به كل ،باه پژوهشاگر ایان فرصات را

نامعتبر كنند ( )Tufford & Newman, 2012: 80با این حال باید

ميدهد تا درک عميقتاري از تجرباۀ شاركتكننادگان داشاته

توجه داشت اپوخه فاصلهگرفتن از جهان وااعي و درگيري در
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شااناختهاااي انتزاعااي و مفاااهيم ذهنااي پيچيااده نيساات

پاسخگویان و ارالۀ توصيف و تفسير یافتهها به متخصصان این

 )Ashworth,بلکااه ارتبااا مسااتقيم و باادون

حوزه حاصل شد .كيفيت ،مرتبطبودن و اشباع نسبي اطالعات

پيشفرض باا پدیاده اسات .ایان رویکارد در پياادهساازي و

به دست آمده ،تعداد مشاركت كنندگان و زمان مصااحبه باا هار

تحليل هاي درونفردي كامالً رعایت شد با این حال در تحليال

پاسخگو را تعيين كرد.

(1999: 708

ميانفردي تداخل رویکردها و گفتارها براي دستهبنادي درسات
از گزاره ها ضرورت دارد .محادودكردن نموناه باه ماالک هااي

یافتهها

خاص ،پيادهكردن مطالب ضبطشده بدون كم و كاست بهوسايلۀ

همان گونه كه بيان شد ،در این مطالعاه با  31نفار از زناان شااغل

پژوهشگر ،تدوین نقالااولهاا و عباارات و توصايف آنهاا در

داراي دستكم یک فرزند زیر  82سال مصاحبه شده اسات .سان

مرحلااۀ ابتاادایي ،توصاايف یافتااههااا و ارجاااع تحلياال بااه

پاسخگویان بين  32تا  93سال ،ميانگين سان پاساخگویان 91/97

مصاحبهشوندگان و استادان و متخصصان حوزه ،نوعي از كاربرد

سال ،مياانگين سان ازدواج زناان  37/99ساال و مياانگين ساني

عملياتي اپوخه است .همچنين انجاام تحليالهااي درونفاردي

فرزندان  7/32سال است .بهلحا سط تحصيالت  7نفار دیاپلم

مرحلهاي از اپوخه است كه در این پژوهش به آن توجه شد اما

بودنااد یااا تحصاايالت متوسااطه داشااتند .بقيااۀ افااراد تحصاايالت

پژوهش در مرحلۀ ادغام یا تحليل ميانفاردي از براكات خاارج

دانشگاهي داشتند كاه در ایان مياان  82نفار از آنهاا تحصايالت

شد (الواني و همکااران )8939 ،بهگونهاي كه در تفسير یافتهها نقش

كارشناسي و باالتر را داشتند 1 .نفر از پاساخگویان ابال از ازدواج

پيشينۀ پژوهش و مباح

نظري كمرنگ نيست.

در پژوهش كيفي پژوهشگر به منزلۀ ابزار اوليۀ جماعآوري

و بقيه بعاد از ازدواج شااغل شاده بودناد 88 .نفار از زناان یاک
فرزند 83 ،نفر دو فرزند و  9نفر  9فرزند و باالتر داشتند.

داده ،مسئوليت حفظ درستي و پذیرفتنيباودن داده هاا را دارد.
این درستي و اابليت پاذیرش باا ارجااع دساتنوشاتههاا باه
جدول  -1ویژگیهای اجتماعی  -جمعیتی پاسخگویان
ویژگی

گروه سني

تحصيالت

تعداد فرزندان موجود
سن در اولين ازدواج

وضعيت مسکن

طبقه

فراوانی

32-31

7

37-33

2

91-92

88

93-97

2

دیپلم و پایينتر

7

كارداني

5

كارشناسي

88

كارشناسيارشد و باالتر

7

8

88

3

83

 9و باالتر

7

كمتر از 32

3

32-31

82

37-33

2

92-91

9

مالک

3

استيجاري (رهن و اجاره)

89

رایگان  -امانتي

2

مطالعۀ تجربۀ ایفاي همزمان نقش شغلي -خانوادگي در مادران شاغل داراي فرزند خردسال

نتایج نشان دادند مادران شاغل دستیابي به فرصتهاا در
عين رویارویي باا محادودیتهاا را تجرباه كاردهاناد .برخاي

883

حجيه بي بي رازاينصرآباد و زینب حسيني

مقاله بر تجربۀ ماادران شااغل از تركياب كاار و فرزنادآوري
تمركز شده است.

تجارب مثبت از كاركردن در بيارون از منازل شاامل افازایش

یافته هاي مصاحبۀ عميق باا زناان در زميناۀ تجرباۀ انجاام

عزت نف  ،احساس توانمندي ،درآمد و استقالل مالي بيشاتر،

همزماااان كاااار و خاااانواده ،در االاااب  3مقولاااۀ هساااته1 ،

استقالل در تصميم گيري و تحارک بيشاتر ،دریافات حمایات

خااردهمضاامون و  83مفهااوم كااه از  712عبااارت ،جملااه یااا

اجتماعي باالتر براي برخي گروههاي شاغلي و اعتمادباهنفا

پاراگراف مضموني از مصاحبهها جدا شدهاند ،خالصه شدهاند.

بيشتر و استقالل بيشتر فرزندان به دليل حضور در مهد كاودک

این دو مقوله یکي تفساير ماادران شااغل از ارتباا خاود باا

و شروع زودهنگام تعامالت اجتماعي مطر بود كاه در جااي

دیگااران در محاايط خااانواده كااار و جامعااه اساات و دیگااري

دیگري بررسي شده است با این حال به دليال داشاتن فرزناد

پيامدهاي انجاام همزماان كاار و خاانواده را نشاان ماي دهاد

زیر  82سال كه به مراابت و توجه زیادي نياز دارد ،در تركيب

(جدول  .)3در ادامه درباۀ آنها توضي داده ميشود:

كار و فرزندآوري با مشکالتي روبهرو بودند بنابراین ،در ایان
جدول  -2نمونهای از مضمونهای ظهوریافته و زیرمضمونهای مربوط به آنها
عبارت

مفاهیم

خردهمضمون

مقولۀ
هسته

ریي

از من فقط كار ميخواهد .كاري ندارد شرایط من چيه .انگار نه انگار هماۀ

ساعات طوالني كار

كارها را ساعت  1به بعد مي گذارد تا شکایت هم ميكنم ،مي گوید بفرمایيد بروید
خانه آشپزي كنيد.
مردها كه اصالً هيچ رحمي ندارند .من سر كار كه ميروم حتي ميخوام یک تلفن
به دخترم بزنم یا به شوهرم ،یاید اایمکي بزنم.
تو بخش ما فقط شش تا زن هستيم بقيه همه مرد .واتي اانون یکسري تساهيالت

بيتفاوتي و
سختگيري كارفرما با كاركنان

تقابلي محيط

زن

كار

نادیده گرفتهشدن در محيط كار

را ميگذارد سازمان حقوق ما را رعایت نميكند.
اما شوهر من غذا ميپزه گاهي واتهاا ظارف مايشاوید حتاي بچاههاا ماریض
ميشوند من نميتوانم مرخصي بگيرم پيش بچهها ميماند.

همکاري همسر در امور خانه

بيشتر واتها خودم كارها را مي كنم اما اگر ازش بخاواهم كماک مايكناه فقاط
براش مهمه جلوي خانوادهاش یا دوستانش نباشد.
براي بچه اولم مادرم و مادر شوهرم كمک ميكردند .حتي نگذاشتند مهد ببارم یاا

كمک خانواده در نگهداري از

پرستار بگيرم .گفتند همۀ حقوات را باید بدي تا بيایند چند ساعت نگه دارند اماا

فرزند

االن دیگه هيچ كدوم نيستند.
مادرم از من دور است .مادر شوهرم هم شهرستان هستند اما اگار نزدیاک بودناد
كمک ميكردند.

محيط نسبتاً
حمایتي
خانواده

دسترسينداشتن به كمک
خویشاوندان در نگهداري از
فرزند

تا اانون حق زنان را تییيد نکند اذیت ميشوند چون به نظرشاان زنهاا تاو ایان
كارها نباید بروند.

نبود اوانين حمایت از زنان

نبودن حمایت

شاغل

اجتماعي

تعارض درکشدۀ كار  -خانواده

شوهرم كمک مي كنه خيلي فرق داره شوهر خواهرم داخل خانه هيچ كار نميكند
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یک واتهایي تا دیروات كار ميكنم .كارهاي اداره را مايبارم خاناه تاا كارهاام

انجام كارها در ساعات پایاني

تالش

نماند .یک واتهایي هم آخر شبها كه همه خوابند خانه تميز مايكانم .خيااطي

شب

مضاعف و
مداوم براي

ميكنم كارهاي عقبماندۀ خانه را انجام ميدهم تا آخر هفته بتوانم با پسرم باشم.
به سرپرست ميگویم بهخاطر آلودگي ،برف مدرسه تعطيله .مرخصاي مايخاواهم

كار در روزهاي تعطيل یا خارج

جبران

نميدهد مي گوید تو ماه پيش رفتي مرخصي ضرر شركت را تو جواب ميدهاي؟

از ساعات اداري

كمكاريها

حاال گفتم ابول كن این پنج شنبه با اینکه شيفتم نيست ميآیم شركت.
من االن سه سال هست كه ورزش نکردم پيادهروي نرفتم در حالي كه ابالً شانا و

نداشتن وات براي ورزش

باشگاهم جزء برنامۀ هفتگي و روزانهام بود اما االن فقط سركار بعد خانه.
یک ساله ميخواهم بروم آزمایش بدهم .هر روز سركارم یک جمعه تعطيلم كه آن
هم همه جا تعطيله بعدشم نميشود كه یک روز تعطيل باید با بچهها باشي.
از واتي خونمونو آوردیم نزدیک مامانم هفتهاي یک شب ميرویم خانۀ آنها تو آن

نداشتن وات براي مراجعه به
پزشک

كمتوجهي به

تغذیۀ نامناسب

سالمت
جسمي و

شب هم به دخترم خوش ميگذره هم من استراحت ميكنم ،هم یک شام درسات

رواني

ميخوریم چيه همش سوسي  ،كالباس ،تخم مرغ.
ریختهام .آنها تا ساعت  82ميخوابند بعد پا مي شوند غذا درسات ماي كنناد و باه

تماشاي تلویزیون ،رفتن به

بچهها ميرسند و بعد هم یا ميروند خرید یا بيرون یا اینکه مهمااني .اصاالً هايچ

خرید و مسافرت

دغدغهاي ندارند اما خوب باید پول باشد تا بتونيم ما هم سر كار نرویم.
سپردن كارها به فرزندان

من اصالً نه مادر خوبي بودم نه همسر خوبي .حتي فرزند خوبي هم نبودم.
یک واتهایي با خودم ميگویم من دارم به این طفل معصوميها ظلم ميكانم باه

خردسال

احساس

تنها ماندن بچهها در خانه

اربانيشدن

خودم ظلم ميكنم به شوهرم.

سازگاري اجباري نامطلوب

واتي مقایسه ميكنم با دوستانم یا خانمهاي خاناهدار ،خاوب مان خيلاي باه هام

نداشتن زمان براي استراحت،

همسر و

من دوست داشتم یه تایمي را با بچه یا شوهرم باشم اما واتي ميرسم خانه فقاط

نداشتن وات براي بودن با

تو آشپزخانهام یک واتهایي هم كه از مهد ميرویم پارک كارهاي خانه ميماند.

بچهها و همسر

خوب بچههاي االن تواعاتشان خيلي زیااده .مدرساۀ خاوب مايخواهناد ،لبااس

تیكيد بر كيفيت فرزندان

فرزند،

خوب تفری خوب غذاي خوب .نميشود كه بمانم خانه بچه بيارم یا اینکه صاب
تا شب یا آشپزي كنم و بخوابم یا پاي تلویزیون باشم باید كار كنم تا از عهدۀ این

كاهش

مخارج بر بيایم.
سر یک تصادف مجبور شدیم دیه بدهيم .االن خيلي زیر بار ارضيم .هر دو (زن و

نادیدهگرفتن ایدهآلهاي

شوهر) خيلي دوست داریم یک بچۀ دیگري بياوریم .این بچه تک فرزند اسات و

باروري

باروري

در آینده تنها مي شود اما كارم طوریه كه اگر بخواهم حاملاه بشام ااراردادم لغاو
ميشود.
نمي شود بچه آورد مي گویند بيارید بيارید خوب چهجوري؟ من اگار برگاردم باه
اول ازدواجم اصالً بچه نميآوردم .من اصالً نميرسم به كارهایم.

بيتوجهي به سياستهاي

كاهش كنش

افزایش جمعيت

مسئوالنۀ
اجتماعي

الف)تعارض درکشده از کار  -خانواده

مسئوليت هاي داخل منزل و ازطرف دیگر ،نگران مسئوليتهاا

در این مطالعاه هماۀ زناان شااغل باه ناساازگاري كاار و

و نقش هااي اجتمااعي اناد كاه در بيارون از منازل باه عهاده

خااانواده اشاااره كردنااد .ایاان زنااان از یااک طاارف نگااران

گرفته اند .جاوهرۀ مشاترک تجرباۀ شاركتكننادگان از انجاام

مطالعۀ تجربۀ ایفاي همزمان نقش شغلي -خانوادگي در مادران شاغل داراي فرزند خردسال

همزمان كار و فرزندآوري ،تعاارض كاار  -خاانواده اسات و
درک آنها از محيط خانوادۀ حمایتي ،محيط كاار بايتفااوتي و
تقابلي و محيط اجتماع بدون حمایت اجتماعي است.
محیط حمایتی خانواده
مهم ترین منابع حمایتي مادران شاغل ،همساران آنهاا هساتند.
این حمایتها هم شامل حمایت عاطفي و هم ابازاري اسات.
یکي از پاسخگویان در این باره ميگوید:
«راسااتش یااک واااتهااایي ماايگااویم خودخااواهي و
زیادهخواهي خودم است .كمي كمتر بخورم بپوشام باه جاایش
بشينم بچاه ام را بازرگ كانم اماا شاوهرم ماي گویاد پشايمان
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فرزندآوري داشته است.
«همسرم كمکم ميكنه .روزهاي تعطيل پسرم را ميبره پارک
بعد از كار سرگرمش ميكند .حتي از اینکه من شاغلم و مساتقلم
پيش بقيه افتخار ميكنه خوب هماين باراي مان كافياه مايبيانم
همسرم پشتمه نميگذاره سختي بکشم».

بیتفاوتی و تقابلیبودن محیط کار
پاسخگوي زیر با اشاره به اهميت نقش زن و مادر ،به درستي
تقسيم كاري كه اسالم از نقشهااي زن و مارد داشاته اسات،
اشاره مي كند و معتقد است اشتغال زنان موفقيتي باراي زناان
محسوب نمي شود و به نظرش شرایط اجتمااعي و ااتصاادي

ماايشااوي بچااه باازرگ ماايشااود مدرسااه ماايرود .آن وااات

سبب شده است زنان بهسمت كارهااي بيارون از خاناه روي

حوصلهات سر مي رود .از یاک طارف هام باا بادبختي رفتايم

آورند .این پاسخگو جامعاه را هماراه خاود نماي داناد و باه

دانشگاه و تو این اوضاع كه خيلي از مردها هم بيکارند ماا كاار

نظرش جامعه باید طاوري پايش بارود كاه زناان مجباور باه

دولتي داریم خوب حايفم مايآیاد» (زن 32سااله ،كارشناساي،
كارمند ،داراي یک فرزند 1ساله).

پاسخگوي دیگري با اشاره به همراهي همسارش در اماور
خانه ميگوید:
«واتي مي روم خانه كه دیگر نميشاود بنشاينم .بایاد شاام
درست كنم به این بچه برسم شوهرم خيلي باد غاذا باوده اماا
حال هر چي من درست مايكانم مايخاورد یاک وااتهاایي
ظرف ها را هم مي شاورد» (زن 31سااله ،كاارداني ،مرباي مهاد
كودک ،داراي یک فرزند 9ساله).

پاسخگوي دیگري باه تغييار نگارش جنسايتي همسارش
اشاره ميكند:
«اوایل همسرم بيتوجه بود .انتظار داشت مثل زنداداشهاایش
هميشه سرحال باشم و به خودم برسم .آخار هفتاههاا بارویم منازل
مادرش اما یکي دو سال كه گذشت بقيۀ دوساتهااي مان را دیاد
خوب شد .حاال كمکم ميكند ميداند واتاي هماۀ هفتاه سار كاار

كاااركردن در بياارون از مناازل نباشااند .محاايط كااار را مردانااه
مي داند .به نظرش كارفرمایان دركي از شارایط خاانواده هااي
امروزي ندارند.
«كار براي زن خوب نيست .از پا ميفته ما زنها ميخاوایم
مثل مردها بشيم اما مردها كه اصالً هايچ رحماي ندارناد .مان
سركار كه ميروم حتي ميخوام یک تلفن به دخترم بزنم یاا باه
شوهرم ،یاید اایمکي بزنم تا سرپرست نبيند .ميگوید شما كاار
نميكني ،مریض شده بودم استعالجي داشتم واتي برگشتم بعاد
دو روز منو كه دید گفت حالت كه خوبه اصالً بهات نمايآیاد
مریض باشي» (زن 93ساله ،داراي یک فرزند 2ساله ،شااغل در
بخش خصوصي).

یکي دیگر از پاسخگویان زني شاغل با تحصيالت كارداني
است كه یک فرزند 2ساله دارد و در یاک شاركت خصوصاي
استخدام است .پسر خردسالش تا ساال گذشاته نازد ماادرش

هستم مجبورم آخر هفته خاناه باشام تاا باه كارهاا برسام و كماي

نگهداري ميشاده اسات و باهتاازگي پايشدبساتاني در مهاد

استراحت كانم» (زن 92سااله ،كارشناسايارشاد ،كارمناد دانشاگاه،

كودكي نزدیک خانۀ مادرش ميرود .او ميگوید:

داراي دو فرزند 5ساله و 9ساله).

«من مسئول دفتر مدیر عاملم .تو شركت نميشاود گفات بایاد

این پاسخگو حمایات و پشاتيباني همسارش را در انجاام

بروم خانه بچهام مریض هست یا مهماان دارم یاا اینکاه دیشاب باا

كارهاي خانه خيلي مثبت ارزیابي ميكند و اطمينان از همراهي

شوهرم بحثم شده .ریي

از من فقط كار مايخواهاد كااري نادارد

همسرش را مایۀ آرامش خود و توانایي ادامۀ اشتغال مايداناد

شرایط من چگونه است ،انگار نه انگاار تاا شاکایت هام مايكانم،

دروااع ،حمایت همسر تیثير مثبتي بر ایجااد ساازگاري كاار و

ميگوید بفرمایيد بروید خانه آشپزي كنيد .تو خانه هم كه هام بایاد
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مادر خوب باشم هم همسر خوب هم عروس خوب  ...هماه از آدم

باید بدي تا بيایند چند ساعت نگاه دارناد .اماا االن دیگاه هايچ

انتظار دارن ،ما زنها این روزها مثل یاک ماشاين شاب و روز كاار

كدوم نيستند» (زن  92سااله ،كاارداني ،كاارگر كارگااه ،داراي دو

ميكنيم تا روزي كه از كار بيفتيم» (زن 97ساله ،كارداني ،داراي یاک

فرزند 2ساله و 3ساله).

فرزند 2ساله ،كارمند شركت خصوصي).

نبودن این منابع حمایتي براي برخي از زناان سابب شاده

یکااي دیگاار از پاسااخگویان ب اا اشاااره بااه سااختگيااري
كارفرمایان با زنان ميگوید:
«سرپرست من تو شركت اصالً همراهي نمي كند .مايگاویم
به خاطر آلودگي ،برف مهد تعطيال اسات .مرخصاي مايخاواهم
نميدهد مي گوید تو ماه پيش رفتي مرخصي ،ضرر شركت را تاو
جواب ميدهي؟ حاال گفتم ابول كن این پنجشنبه با اینکه شايفتم

است كمتر در امر نگهداري از فرزند و فرزندپروري احسااس
موفقيت داشته باشند.
یکي دیگر از ابعااد مناابع حماایتي ،حمایات اجتمااعي از
فرزندآوري است .بسياري از زنان به حمایتهایي اشاره كردند
كه سایر كشورها براي خانواده هاي داراي فرزند اراله ميدهند.

نيست ميآیم شاركت» (زن 31سااله ،داراي دو فرزناد دو الاوي

آنها ااوام یا دوستاني در این كشورها دارند كه با آوردن فرزند

7ساله ،كارمند شركت خصوصي).

بيشتر هم بهلحا مالي تیمين شادهاناد هام در بعضاي ماوارد

پاسخگوي دیگر شاغل در یک بخش دولتي ،از بي توجهي

فردي ازسوي نهاد هااي اجتمااعي باراي مراابات از فرزناد و

مدیران و مسئوالن محل كار به شرایط یا نظرهاي آنها رضایت

انجام كار هاي خانه نياز باه كماک آنهاا آماده اسات .یکاي از

ندارد و ميگوید:

پاسخگویان در این زمينه ميگوید:

«تو بخش ما فقط شش تاا زن هساتيم بقياه هماه مارد .واتاي

«تو استراليا كه خواهر من زندگي مايكناد هماه جاوره از

اانون یکسري تسهيالت را ميگذارد سازمان ما رعایات نمايكناد.

زنهایي كه بچه ميآورند حمایات ماي شاود .یاک زن افتخاار

همين سال پيش دولت ساعت كاري مادران را كام كارد اماا عماالً

مي كند كه بچه به دنيا آورده تاو ایان جامعاه زن ارزش بااالیي

اینجا كارها طوري برنامهریزي ميشد كاه مان مجباورم تاا سااعت

دارد .امتيازات زیادي دریافت مي كند .اینها فقط حرف نمي زنند

 1/92بمونم تا حاال هر وات جلسه عماومي باوده گفاتم اماا افاااه

عمل مي كنند .افتخار یک زن شاغل داشتن فرزند است اماا تاو

حرف من را تییيد نکرد» (زن 98ساله ،داراي فرزناد

جامعۀ ما خانوادهها باید خودشان به همۀ مشکالتشان رسايدگي

نکرده .هيچك

5ساله و 3ساله ،شاغل در بخش دولتي).

حمایت اجتماعی پایین
یکي از چالشهایي كه زناان شااغل در تركياب كاار و خاناه
مطر كردهاند ،نداشتن حمایتهاي اجتماعي است .احسااس
دریافت حمایت پایين هم ازسوي خویشاوندان و هم ازساوي
نهادهاي اجتماعي مطر است.
نداشتن حامي و پشتيبان یا كماک در نگهاداري از فرزناد
ازجمله مسالل زنان شاغل است .آنها براي نگهداري از فرزناد
به اهميت حمایت خویشاوندان نزدیک ازجمله همسر ماادر و
مادرشوهر اشاره داشتند .یکاي از پاساخگویان در ایان زميناه
ميگوید:
«حقوام كم هست ولي غنيمت هست .بخشي از هزینههاا را
مي پوشاند .براي بچۀ اولم مادرم و مادرشوهرم كمک مايكردناد.
حتي نگذاشتند مهد ببرم یا پرستار بگيرم .گفتند همۀ حقواات را

كنند» (زن  93ساله ،داراي یک فرزند 2سااله ،شااغل در بخاش
خصوصي).

ازنظر پاسخگویان در جامعۀ ما هم سياست هااي حماایتي
خانواده محور ضعيف است ،هم شرایط ااتصادي  -اجتماعي و
فرهنگي از مادران شاغل كمتر حمایت ميكنناد .باه نظار آنهاا
بستر كنوني كمفرزندي را بيشتر ترویج ميكند و فضاي حااكم
بر جامعه ،محيط كار ،محايط زیسات ،رساانههاا و  ...همگاي
سازوكارهایي اوي براي افزایش خانوادههایي شادهاناد كاه باا
وجود تمایل زیاد براي داشتن فرزند بيشاتر ،تاکفرزنادي یاا
حتي بيفرزندي را انتخاب ميكنند.
خانم 92ساله با تحصيالت كارشناساي ارشاد و شااغل در
بخش خصوصي ميگوید:
«پسر من االن هفت سالشاه .سااعت  83از مدرساه تعطيال
مي شود مجبورم تو این هواي آلوده بعد از مدرسه ببرمش تو یک
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مهد كودک تا ساعت  1بگذارمش .سااعت  1كاه مايخاواهم از

یکي از پاسخگویان به اهميت تغذیۀ مناسب باراي خاودش و

شركت بيرون بيایم هماون موااع مادیرمان چناد تاا كاار بارایم

فرزندانش اشاره مي كند با این حال به نظرش چنانچه بخواهد

ميفرستد .مي دانيد چه استرسي به من وارد مي شود؟ به بچۀ مان
كه تو مهد كودک منتظر من هست تا بروم دنبالش چاه استرساي
وارد ميشود( »!...زن 92ساله ،كارشناسيارشد ،داراي یک فرزناد
5ساله و شاغل در بخش خصوصي).

به نياز هاي روحي و رواني فرزندانش توجاه كناد و زمااني را
براي بازي و توجه به آنها صرف كند نمي تواند تغذیۀ ساالم و
مناسبي براي اعضاي خانواده تدارک ببيند.

اظهارات گروهي از پاسخگویان به نبود اوانين حماایتي از

«من دوست داشتم یه تایمي را با آنها (فرزنادان) باشام اماا

زنان شاغل اشاره داشت .آنها نداشتن ااوانين مناساب در ایان

واتي مي رسم خانه فقط تو آشپزخانهام .یک واتهاایي هام كاه

زمينه را عامل این مشکالت ميدانستند.
«شركتها هم خوب ميبيينند هيچ كي به اونها گيار نمايده
كه تا مي توانند از ما كار مي كشند .درسات حساابي حقاوق هام
نميدهند» (زن 31ساله ،داراي دو فرزند دوالوي 7سااله ،كارمناد
شركت خصوصي).

پاسخگوي دیگري در این باره ميگوید:

بعد از مهد و مدرسه مي رویم پارک كارهااي خاناه مايماناد آن
شب مجبوریم یا شام بيرون برویم یا اینکه یه چيز ساده سوسي
یا كالباسي چيزي بخوریم» (زن 98سااله ،داراي فرزناد 5سااله و
3ساله ،شاغل در بخش دولتي).
«كارم یک جوریه كه نميتونم از پشت خط بروم باید مدام
باشم هر چقادر بيشاتر تونساته باشام تلفان بازنم و در ماورد
جن ها تبليغ كنم بعد هم مشتري جذب كنم كارانه و دستمزدم

«من خيلي طرفدار زنهام  ...تا واتي كاه ایان دیاد در ماورد

بيشتر ميشود .بيشتر بعد از ظهر ساعت  7به بعد ،ایان كاار ماا

زنها باشد كه نباید كار كنند و اانون مردها را برتر بداند وضع ماا

جواب ميده .براي همين مجبورم یک واتهایي تا  1بماانم تاا

همين خواهد بود .حاال شاید برخي كارها مثل پزشکي ،مامایي و

تو گزارشم ليستم پر بشه و گرنه باید بروم دنبال یک كار دیگر.

معلمي براي زنها خوب باشد اما تو هار كاار دیگاه اي بروناد،

براي همين كم وات ميكنم به بچهام برسم خوبيش اینه كاه باا

ببينيد زن ها نميتونند ااضي بشن اانون را مردهاا ماينویساند ماا

مادرشوهرم یک جایي هستيم یک واتهاایي مايروناد آنجاا»

چقدر نماینده یا وزیر زن داریم...؟ تا ااانون حاق زناان را تییياد

(زن 31ساله ،كارشناسي ،شاغل در بخش خصوصي داراي یاک

نکند اذیت ميشوند چون به نظرشان زنها تو ایان كارهاا نبایاد

فرزند 1/7ساله).

بروند» (زن 98ساله ،كارشناسيارشد ،داراي فرزند 7ساله ،شااغل

نتایج مصاحبه با زنان نشان دادند بيشاتر اوااات نياازهااي

در بخش دولتي).

ب) پیامدددهای تعددارض کددار – خددانوادهس سددازگاری
اجباری نامطلوب
اادامات براي كاهش تعارض كار  -خانواده به نوعي تقابل
فردي بوده است .كم تاوجهي باه ساالمت رواناي و جسامي،
ارباني كردن خود یا همسار و فرزناد ،تاالش مضااعف باراي
جبران كمكاريها ،كاهش بااروري و كااهش كانش اجتمااعي

مادران شاغل در آخرین مرحله ارار ماي گيارد یعناي پا

كودكان ،همسر ،محيط كار ،والدین و  ...مادران شااغل ممکان
است به نيازهاي خود رسيدگي كنند .گرچه آنهاا باه ایان امار
اذعان داشتند كه با توجه نشااندادن باه نياازهااي خاود ااادر
خواهند بود به نياز هاي دیگر اعضاي خاانواده بهتار رسايدگي
كنناد باا ایان حاال بساياري آز آنهاا رسايدگي باه وضااعيت
جسماني خود را به آینده موكول ميكنند.
«وات نميكنم از خودم یادم رفتاه یاک سااله مايخاواهم

مسئوالنه كه از پيامدهاي تجربۀ تعارض كاار فرزنادآورياناد،

بروم آزمایش بدهم همين پاپ اسامير بادهم ،مشاکل زناانگي

نوعي سازگاري اجباري نامطلوباند.

دارم مي گویند شاید هورمونات به هم ریخته ،واال چي بگم هار

کمتوجهی به سالمت فردی و جسمی

روز سركارم یک جمعه تعطيلم كه آن هم همه جا تعطيله حااال

یکي از نشانههاي تعارض ،داشتن واات كام باراي انجاام

ببينم این ماه مدیرم ميخواهد سافر بارود شااید فرصات كانم

كارها و نقش هایي است كه به عهدۀ افراد گذاشته شده اسات.

از

بتوانم مرخصي بگيرم براي این كار باروم» (زن 93سااله ،داراي
یک فرزند 2ساله ،شاغل در بخش خصوصي).
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هيچ دغدغهاي ندارند اما خوب باید پول باشد تا بتوانيم ما هام

پاسخگوي دیگري ميگوید:
«از واتي منزلمان را آوردیم نزدیک مامانم هفتهاي یک شاب

سر كار نرویم» (زن  32ساله ،دیپلم ،داراي یاک فرزناد 9سااله،

مي رویم خانۀ آنها .آن شب هم به دخترم خوش ميگذرد هم من

شاغل در فروشگاه).

استراحت مي كنم ،هم یک شام درست حسابي مايخاوریم چياه

به هر حال سالمت رواني و جسمي در زناان بسايار مهام

هميشه غذاي حاضري»( .زن  31ساله ،كارداني ،مربي مهد كودک،

است زیرا آنها ركن اساسي خانواده اند .گرچه ماادران شااغل

داراي یک فرزند 9ساله).

براي استفاده از فرصت هااي موجاود باراي گذرانادن اوااات

پاسخگوي زیر كه در كارگاه طراحي لباس مشغول به كاار
است ،ميگوید:
«من سني ندارم اما یک روز پاایم درد مايكناد یاک روز
معده ام .سينوس هایم كه در زمستان بيچارهام مي كناد اماا فکار
ميكنم همهاش از اعصابم است .دكتر مي روم همين را ميگوید

فراغت ،با موانع مالي ،فرهنگاي یاا سااختاري كمتار روباه رو
هستند ،به دليل مواناع زمااني ،كمتار در فعالياتهااي فراغتاي
درگير مي شوند .بسياري از آنها به اهميت سالمت جساماني و
رواني مادران تیكياد داشاتند و انجاام فعالياتهااي ورزشاي،

خوب به نظر شاما مايتاوانم چيکاار كانم ،خساته شادم» (زن

تفریحي و در كل فراغتي را مهم و مطلوب ميدانستند با ایان

93ساله ،شاغل در بخاش خصوصاي ،داراي دو فرزناد  82و 3

حال اینگونه فعاليتها در حاشيۀ فعاليتهاي روزمارۀ زنادگي

ساله).

آنها ارار داشت.

عالوه بر اثراتي كه نقش هاي مضااعف بار تاوان و جسام
زنان شاغل مي گذارد ،اثرات روحي  -رواني متعاددي نياز بار
افراد داشته است .یکي از این موارد نداشتن ح

شادماني یاا

نشا بين پاساخگویان اسات .دغدغاههاا و دلمشاغوليهااي
زیادي كه این مادران با آنها درگيرند ،سبب شده است كمتر از
توانایي مالي یا استقالل درآمدي خود ،براي نشا و شاادماني
یا فراغت استفاده كنند البته بخش بزرگي از این وضاعيت باه
نداشااتن وااات و اناارژي كااافي ایاان افااراد بااراي اسااتفاده از
ظرفيتها و فرصتهاي بهوجودآمده مربو است.
«من همه چيز دارم خانه از خودمون نيست ولاي بااالخره
تونستيم یک خانۀ خوب رهن كنيم .ماشين دارم دو تا هم پسار
دارم اما راستش كم آوردم  91ساال دارم ولاي حوصاله نادارم

احساس قربانیشدن فرزند و همسر
بسياري از افراد اظهار داشتند كه بيشترین انارژي و واات
خود را به كار هاي بيرون از منزل اختصاص ميدهناد و باراي
فرزندان و كار هاي خانه وات و انرژي كمتري دارند .با وجود
اینکه انتظار ميرود بخشي از امور خانه به افراد دیگار واگاذار
شود ،تعداد بسيار اندكي از زنان شاغل از شركتهاي خدماتي
براي انجام كارهاي خانه كمک دریافت كرده بودناد بناابراین،
بسياري عالوه بر نقشهاي بيرون از خانه كارهاي درون خاناه
را نيز انجام ميدهند و زمان زیادي از وات خود را به اناواعي
از فعاليت نظير نظافت ،آشپزي ،كماک باه آماوزش فرزنادان،

انگاري  52سالمه .یک چيزي كه كم دارم شادیه ،هايچ جاوري

مرااباات از فرزناادان و  ...اختصاااص ماايدهنااد .یکااي از

خوشحال نمي شوم هميشه خستهام 82 .ساله اول صب پا شادم

پاسخگویان كه در رستوران كار ميكند در این باره ميگوید:

رفتم سركار غروب اومدم حاال كه بچههاایم مدرساه رو شادند
من دیگر حوصله ندارم» (زن  91ساله ،داراي دو فرزند 89سااله
و 5ساله ،شاغل در شركت خصوصي).

پاسخگوي دیگري در این زمينه ميگوید:

«تو این حسي كه دارم وضعيت مالي خيلي تیثير داره .االن
مثالً من خودمم شرایطم جوري نيست كه بتاونم باراي بچاهام
سروی

بگيرم یا اینکه بگم كسي بيااد خونماو تمياز كناه یاا

«واتي مقایسه ميكنم با دوساتانم یاا خاانمهااي خاناه دار

اینکه مثالً دم عيد خانهتکوني كنه ولي اگار شارایط مااليشاو

خوب من خيلي به هم ریختهام .آنها تا سااعت  82مايخوابناد

داشتم خوب این كارها را خودم نمي كردم واتم هم براي بچم

بعد پا مي شوند غذا درست مي كنن و به بچهها مي رسند و بعاد

بيشتر بود تازه شاید یک بچۀ دیگر خواهري برادري مي آوردم

هم یا مي روند خرید یا استخر سينما یاا اینکاه مهماوني .اصاالً

تااا ایاان طفلااي تنهااا نباشااد» (زن 35ساااله ،دیااپلم ،شاااغل در

مطالعۀ تجربۀ ایفاي همزمان نقش شغلي -خانوادگي در مادران شاغل داراي فرزند خردسال

رستوران ،داراي یک فرزند 5ساله).
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فرزند 83ساله و 9ساله).

پاسااخگویان در ایاان مطالعااه بااه برخااي فوایااد فرسااتادن

پاسخگوي دیگري داراي دو فرزند پسر 82سااله و 1سااله

فرزندانشان به مهد كودک یا تنهاماندن در خانه اشااره كردناد.

است .بخشي از كار هاي خانه را فرزند اولش انجام ميدهاد و

ازنظر آنها فرزندان آنها كه به مهد كودک رفتهاند مهاارت هااي

همين امر سبب نگراني و احساس گناه او شده است:

اجتماعي را زودتر از آنهاایي كاه ایان تجرباه را ندارناد ،یااد
گرفتهاند و اعتمادبه نف

بيشتري دارند .زمااني كاه مدرساه را

«خوب من مادرم باید به بچههایم برسام بچاهام تاو ایان سان
كمش همه كار ميكند تابستونهاا داروهااي داداشاش را مايدهاد،
یک واتهایي غذا را ميگذارم یخچاال ولاي دیگار آماادهكاردن و

شااروع كردنااد كمتاار خجااالتي بودنااد و در مجمااوع افااراد

گرمكردنش با پسرم است ،فکرش را بکنيد كاالس ساومه اماا از 2

مستقلياند با این حال بسياري از ماادران درباارۀ تارکكاردن

سالگياش این كارها را كرده ،ظرف ميشورد حااال نمايدانام ایان

كودكشان با شخصي دیگر احساس گناه ميكنند .باا توجاه باه

استقاللي كه دارد خوب هست یا بد ،وااعاً سردرگمم ولي مجباورم

پيوندي كه مادران با فرزندان خود براارار ماي كنناد ،در كناار

تا از سر كار ميرسم خانه ساعت  7شده مجبورم از این بچه كماک

دركي كه از وظایف مادري خود دارند ،انتظار مايرود درباارۀ
سپردن كودک به شخص دیگر براي مراابتكردن یا جداشادن
از او براي مدتي ،احساس نگراني و گناه كنند .نقال ااول زیار
بيان كنندۀ احساس گناه یاا عاذاب وجادان مياان پاساخگویان
است .مشاركتكنندهاي كاه تماام واات و انارژي خاود را در

بگيرم» (زن 91ساله ،كارشناسيارشد ،شاغل در دفتر حقاواي ،داراي
دو فرزند  82و  1ساله).

پاسخگوي دیگري وظيفۀ اصلي زن ایراني را نگهاداري از
فرزند مي داند با این حال دسترسي زنان شاغل به فرصتهاي
شغلي را یک موفقيت مي داند و به نظرش هزینۀ این موفقيات
را فرزندان ميدهند:

طول روز براي بهتر كاركردن در محل كارش ميگذارد و بعاد

«یک وات هایي با خودم مي گویم مان دارم باه ایان طفال

از كار نيز تالش زیادي براي فرزندش و كارهاي خاناه انجاام

معصومها ظلم مي كنم به خودم ظلم ميكنم به شوهرم هم .اگاه

ميدهد ،دراین باره ميگوید:

وضع مالي شوهرم بهتر بود كه مجبور نبودم بروم سركار خوب

«من اصالً نه مادر خوبي بودم نه همسر خوبي حتي فرزناد

بچه هاي منم وضعشان بهتر بود .هر واات از مدرساه مياان تاو

خوبي هم نبودم .تا واتي كاه درس خونادم یاا تاو مدرساه یاا

خانه تا ساعت  2بعد از ظهر تنهان ،چقادر كاارتن ببينناد و باا

دانشگاه بودیم و مادرم جورم را مي كشيد .بعد هم ازدواج كرده

تبلت بازي كنن؟ اگه خانه بودم برميداشتم ميبردمشان پاارک،

و سركار رفتم همۀ هم و غم من شد كار .خيلي كارم را دوست

خانۀ كسي  ...به خاطر خودم دارم به بچههاا باد مايكانم» (زن

دارم اما شوهرم شاكي است بچهام دو سال دارد ماي گاذارمش

 92ساله ،كارشناساي ارشاد ،كارمناد دانشاگاه ،داراي دو فرزناد

مهد اداره» (زن 33ساله ،كارشناسي ،داراي فرزند 3ساله ،شااغل

5ساله و 9ساله).

در بخش دولتي).

تالش مضاعف و مداوم برای جبران کمکاریها

نقل اول زیر نيز به مادر شاغلي با دو فرزند مربو است:

برخي ماادران شااغل باراي جباران احسااس گنااه ،تارجي

«خوب سركار یک كار داري و انجامش مايدهاي خادا را
شکر كارم هام خاوب اسات و هماه هام راضاي هساتند اماا
نارضایتي در داخل خانه است .بچهها مادر مي خواهناد .غاذاي
خوب مي خواهناد تفاری ماي خواهناد مان یاک وااتهاایي
مي نشينم با دختر كوچکم یکي دو ساعت بازي مي كانم ،دختار

ميدهند همۀ كارها را خودشان انجاام دهناد و معتقدناد اینگوناه
احساس بهتري دارند و بدین طریاق واات كمتاري را كاه باراي
وظایف مادري و همسري دارند ،جبران ميكنند .آنهاا معماوالً در
پایان هفته برخاي كارهااي منازل یاا حتاي محايط كاار را انجاام

بزرگم االن كالس هفتم است .لجبازي مي كند .داد مي زناد مان

ميدهند .زماان هااي اساتراحت خاود را تاا حاد امکاان كااهش

مي دانم از ظهر كه از مدرسه ميآید تو خانه تنهاست این تنهایي

ميدهند ،در محيط كار براي اینکه بتوانند همراهي كارفرما یا مدیر

روي او اثر گذاشته ،دیگر من خيلي بهش گيار نماي دهام» (زن
 95ساله ،تحصيالت دكتري ،شاغل در بخاش دولتاي ،داراي دو

را در موااع اضطراري كسب كنند ،تالش مضاعفي ميكنند.
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شركتكننادۀ زیار در یاک شاركت خصوصاي در بخاش

تركيب كار و خانواده در نظر ميگيرند ،كاهش تعداد فرزنادان

پوشاک اشتغال دارد و براي اینکه بتواند پنجشنبه ها كنار فرزند

یا تیخير در به دنيا آوردن فرزند دوم است دروااع ،باا وجاود

و همسرش در منزل باشد ،در ساایر روزهاا تاا پایاان روز در

اینکه بسياري تمایل دارند دستكم یک دختر یاا پسار داشاته

شركت حضور دارد:

باشند 88 ،نفر از زنان یک فرزند داشاتند كاه بيشاتر آنهاا نياز

«من كارم كه تموم ميشاود مايروم دفتار مسائول واحاد،

اصد داشتن فرزناد دوم را نداشاتند .نيماي از افارادي كاه دو

مي گم كه كارم تموم شده ،دوباره به مان رسايدهاي مشاتري را

فرزنااد داشااتند نيااز فرزنااد دوم خااود را بااا فاصاالۀ طااوالني

مي دهد كه بزنم كار من نيست اما مي زنم واتي خياالم از بچاه
راحت هست تا هشت شب ميمانم  ....مجبورم اینجاوري اخار
هفته همه با هم هساتيم» (زن 31سااله ،كاارداني ،داراي فرزناد
7ساله ،شاغل در بخش خصوصي).

پاسخگوي دیگر شاغل در یکي از ادارات دولتاي ،در ایان
زمينه ميگوید:
«ببينيد من چون نيستم خانه ،پنجشنبه جمعه یاا شابهاا تاا
اخر وات مشغولم .نميخواهم شوهرم یا بچههایم فکر كنند مان
آنها را فراموش كردم .مثالً سهشنبه و چهارشنبه كه خانه ميرسام
كارهاي آخر هفتهام را مي كنم تا ساعت یاک و دو بيادارم خاناه
تميز ميكنم غذا ميپزم سبزي سر ميكانم ،لوبياا و املات و ...

(دستكم  2سال) به دنيا آوردهاند.
«سر یک تصادف مجبور شدیم دیه بدهيم .االن خيلي زیار
بار ارضيم .هر دو (زن و شوهر) خيلي دوست داریم یک بچاۀ
دیگري بيااوریم ایان بچاه تاکفرزناد اسات و در آیناده تنهاا
مي شود اما كارم طوریه كه اگر بخواهم حاملاه بشام ااراردادم
تموم مي شود» (زن 35ساله ،دیپلم ،شااغل در رساتوران ،داراي
یک فرزند 5ساله).

پاسخگوي دیگري داشتن یک فرزند پسر و یاک دختار را
از ایده آل هاي خود مي داند با این حال در حاال حاضار یاک
فرزند پسر ششساله دارد و درباارۀ آوردن فرزناد دوم نگاران

آماده مي كنم تا روز هاي تعطيل كمتر كار داشته باشام تاا بتاوانيم

این است كه عالوه بر نيازهاي ااتصادي نتواند نيازهاي عاطفي

برویم مهماني یا بيرون».

آنها را تیمين كند.

پاسخگوي دیگار شااغل در دفتار حقاواي كاه دو دختار
دوالوي 7ساله دارد ،ميگوید:

«حاال خرجش به كنار من باید وات كنم به این بچاه برسام.
توجه كنم مراابت ميخواهد اادیم نيسات كاه بگویناد خاودش

«من ریيسم اجازه داده ساعت  3/7بروم خاناه اماا هماش

بزرگ مي شود .بچه رسيدگي ميخواهد محبت ميخواهد آغوش

نگرانم نکنه نظرش عوض بشاه .باراي هماين خيلاي كارهاا را

گرم مادر را ميخواهد» (زن 93ساله ،داراي یاک فرزناد 2سااله،

مي برم خانه یا بعضي هفتهها پنجشنبهها مي روم سر كار تا ظهار

شاغل در بخش خصوصي).

كه كارها نماند .ریيسم خيلي خوب كنار اومد با من اما منتشام

یکي دیگار از پاساخگویان اشاتغال زناان را باراي تایمين

ماايگااذارد» (زن 91ساااله ،كارشناساايارشااد ،شاااغل در دفتاار

نيازهاي خانواده بسيار مثبت ارزیابي ميكند و به نظرش زناان

حقواي ،داراي دو فرزند  82و  1ساله).

نباید بيکار باشند و براي پيشرفت خانواده و بچههایشاان بایاد

براساس گفتههاي پاسخگویان مادران باراي اینکاه بتوانناد
زمان بيشتري به ویژه ایام اخر هفته را با اعضاي خانواده سپري

كار كنند اما در مقابل كااهش بااروري را راه حال كامشادن
مشکالت مادران شاغل ميداند.

كنند ،هم در محيط كار و هم درون خانه حجم باالیي از كارها

«خوب بچههاي االن تواعاتشان خيلي زیاده مدرسۀ خاوب

را به تنهایي انجام مي دهند .در چنين شرایطي آموزش اعضااي

مي خواهند لباس خوب تفری خوب غذاي خوب ،نميشود كه

خااانواده بااراي تقساايم كااار درون خانااه و برنامااهریاازي و

بمانم خانه بچه بيارم یا اینکه صب تا شاب یاا آشاپزي كانم و

اولویتبندي كارها در كاهش مشکالت مادران شاغل مؤثرند.

بخوابم یا پاي تلویزیون باشم  ...من كاار رو خيلاي مايپساندم

کاهش باروری و کاهش کنش اجتماعی مسئوالنه
از تاكتيک هایي كه مادران شاغل باراي كااهش مشاکالت

همه باید كار كنند تو این فيلمها این زنهاي كرهاي را ميبينياد
چطور كار ميكنند ما هم ادیم {زنان} كار ميكردند اماا حااال
فقط تو خونه نشستند و ميخواهند زنادگي خاوب هام داشاته

مطالعۀ تجربۀ ایفاي همزمان نقش شغلي -خانوادگي در مادران شاغل داراي فرزند خردسال

باشن» (زن 91ساله ،داراي دو فرزند 89ساله و 5ساله ،شاغل در
شركت خصوصي).

احساس داشتن حمایت اجتمااعي سابب ایجااد احسااس

حجيه بي بي رازاينصرآباد و زینب حسيني

دارند .آنها نگهداري از فرزند را تنها مسئوليت زنان نميدانناد،
برعک

انتظار دارند سایر افراد و نهادهااي اجتمااعي نياز در

انجام این نقشها با آنها سهيم باشند.

تعلق ،پذیرش ،محبوب و باارزشبودن و نياز امکاان دریافات

«خوب یکي كاري براي ما كنند نه اینکه همهچيز رو گرون

كمک در وضعيت اضطراري مي شود و از آن بهمنزلۀ اويترین

كردند .جوان ها معتاد و بيکارند .ميگان جمعيات را هام زیااد

و نيرومندترین نيروي مقابلهاي براي رویارویي موفقيتآمياز و

كنيد سر كار نمي رفتم یخچالم را باز ميكردي فقط یاک پاار

آسان فرد در زمان درگيري با شرایط تنشزا تعبير شاده اسات

آب و چند تا نون بود .االن خدار رو شاکر خوباه ولاي خاوب

كه تحمل مشکالت را براي فرد تساهيل مايكناد (گروساي و

835

نميتونم كه بچه بيارم حاال اگر پولي ميدادند كمکي ميكردناد
كسي بود بچه را ميگذاشتم فرق داشت اما ما كه دولتي نيساتم

آدینه زاد .)8913 ،در طرف مقابل احساس نبودن حمایت هااي

باید آزاد بذاریم» (زن 32ساله ،دیپلم ،داراي یک فرزناد 9سااله،

اجتماعي ،سبب كمرنگشدن احساس تعلق به جامعه و كاهش

شاغل در فروشگاه).

كنش اجتماعي مسئوالنه ميشود.

بسياري از مادران شاغل در ایان مطالعاه ایان موضاوع را

زماني كه شاركتكننادههاا از نادیادهگارفتن ایادهآلهااي

مطر كردند كه دولت رفاه خانوادههاا ،زناان و بچاههاا را در

باروري یا كمكردن تعداد فرزندان براي تعادلبخشي بين كار و

نظر نميگيرد و حمایتهاي كم و ناچيزي اراله ميدهد اما در

خانواده صحبت ميكردند ،نظرشان دربارۀ تیثير این تصميم بار

مقابل خواستۀ بزرگ فرزندآوري را از خانوادهها دارد.

جمعيت كشور پرسيده شد .نکتاۀ جالابتوجاه ایان باود كاه

«من عاشق بچهام اما اصالً راحت نيست .یک بچاه خيلاي

بسياري از پاساخگویان اطالعاات كلاي از وضاعيت جمعيات

كار دارد همۀ زندگي همۀ دار و ندارت بایاد روي محاور بچاه

داشتند .به طور اغراق آميزي نيز اظهار مي كردند كاه هايچكا

باشد اما باید جامعه خوب باشد ببخشيد شما هم رشته توناه و
حرفتون ميرسه بگيد كه باه فکار ماردم باشاند» (زن 93سااله،

بچه نميآورد .اگر هم بياورد یکاي بيشاتر نيسات .بساياري از

كارشناسي ،داراي فرزند 3ساله ،شاغل در بخش دولتي).

آنها به گفتمان هاي گذشته و سال هااي اخيار درباارۀ افازایش

این پاسخگو با تیخير نسبتاً طاوالني ( 1ساال) فرزناد دوم

جمعيت اشاره مايكردناد .برخاي از آنهاا خاود را مسائول و

خود را به دنيا آورده است و بهدليل شاغلبودن فرزندآورياش

پاسخگوي كاهش باروري یا رشد جمعيت نميدانستند و ایان

را به تیخير انداخته است اما درنهایت به دليل تنهایي فرزندش

موضوع را یکطرفه ميدانستند:

صاحب فرزند دوم شده است .این پاسخگو باه تفااوت ساني

«من خيلي بچه بودم مي گفتند بچه بياورید ،جنگ كه تماام
شد گفتند نياریاد دیگاه شناسانامه و كاوپن هام ندادناد .حااال
برعکسه همين دیاروزي خانماه تاو جلساه (جلساات ماذهبي
خانگي) ميگفت اینها نقشۀ وهابيهاا باوده كاه مسالمونهاا و

فرزندان اشاره ميكند و به نظرش اگر محدودیتهاي شغلي یا
مالي نداشت فرزند دومش را با فاصلۀ كمتري به دنيا ميآورد.
در مجموع ازنظر پاسخگویان در این مطالعاه تعاارض كاار و

شيعه كم بشود .نه كه دلم براي كشورم براي دینم نسوزه واتاي

خانوادگي سبب شده است زنان هم بهلحا زمااني یاا انارژي

نصف مردم تو خرج و مخارجشان موندند این حرفهاا دیگاه

در مضيقه ارار بگيرند ،هم از ایدهآلهاي باروري خاود دسات

فایدهاي نداره .همه گوش ميكنند اما كي عمل ميكند؟ هماين

بکشند یا آنها را تغيير دهند.

خانم هم سن مامان من هست دو تا بچه داره پسارش پانجسااله
عروسي كرده اصالً بچه ندارد» (زن 92ساله ،كارداني ،فروشنده،
داراي دو فرزند 2ساله و 3ساله).

در مجموع تحليل پيامدهاي ایفاي همزمان نقش شاغلي و
خانوادگي در زنان داراي فرزند خردسال در این مطالعه ناوعي

بيشتر مادران اماروزي افارادي باا سارمایۀ اجتمااعي بااال

سازگاري نامطلوب را نشان داد زیرا بسياري از این خانوادهها

هستند كه نگرشها و تعریفهاي متفاوتي از نقشهاي مادري

به صاورت فاردي باراي كااهش تعاارض تاالش مايكنناد و
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حمایتهاي شبکههااي اجتمااعي محادود یاا باراي بساياري

جامعه بر نقشهاي درون خانۀ زنان ،تعارض باالیي از تركياب

دسترسي ناپذیر است با این حال آنها ایان شارایط را محادود

كار – فرزندآوري را درک كردهاند.

ميدانند و به نظرشان با بزرگشدن فرزندان خردسالشاان ایان

در جامعۀ ایران به دليل انتظارات سااختاري و تقسايم كاار

تعارضها بهشدت كاهش پيدا ميكند .این دیدگاه از نظرهااي

جنسيتي ،مسئوليت اصلي امور خانه و نگهداري از فرزندان بار

آنها دربارۀ فواید اشتغال براي خود یا خانواده و حتي فرزنادان

عهدۀ زنان است .شركتكننادگان در ایان مطالعاه نياز ضامن

كامالً مشخص ميشد با این حال هماان طاور كاه در ابتاداي

اذعان به این تقسيم جنسيتي ساختاري ،نقش مادري را وظيفاۀ

بخش یافتهها اشاره شد ،مقالۀ حاضر آن بخش از دیدگاه زناان

ذاتي خود مي دانستند و مطابق باا نظریاۀ انتظاارات اجتمااعي

شاغل را بررسي كرده است كه به چالشها یا مسالل مربو به

خود را ملزم به انجام هر دو نقاش مازدي و غيرمازدي كارده

تركيب همزمان كار و خانواده توجه داشت و فواید اشاتغال و

بودند دروااع ،آنها تالش مي كنند هم در محيط كااري و هام

رضایت زناان شااغل از اشاتعال در بيارون از منازل باهدليال

خانوادگي به بهترین شکل ایفاي نقاش كنناد .در ایان شارایط

طوالنيشدن مقاله حذف شدند.

تقریباً بسياري از آنها تعارض كاار و فرزنادآوري را تجرباه و
درک ميكنند .آنها به وات ،منابع و انرژي زیادي نياز دارناد و

نتیجه

سالمت جسمي و رواني خود و اعضااي خاانواده را در خطار

در بسياري از جوامع با تغيير ساختار جنسيتي بازار كار ،الگوي

ميبينند .همچنين اهميت زیادي به خانواده ميدهند اما بهدليل

سنتي خانواده با محوریت مرد نانآور خانواده ،در حاال تغييار

ناتواني در انجام كامل نقشها و صارف زماان مناساب باراي

است .یکي از پيامد هاي این تغييارات ،تجرباۀ تركياب كاار -

اعضاي خانواده بهویژه فرزنادان ،والادین و همسار ،اساترس،

خانه است .در این مقاله تاالش شاد باا روش كيفاي و انجاام

اضطراب و نگراني و احساس گناه زیادي را تجربه مايكنناد،

مصاحبۀ عميق ،یکي از مسالل اساسي زنان شاغل یعني تركيب

خود را مسئول این كمكاري ميدانند و مدام براي جباران ایان

نقشهاي مادري با نقش هاي بيرون از منزل در تهران تحليل و

كمكاري ها تالش مضاعف ميكنند تا درون خاانواده رضاایت

واكاوي شود.

همسر و فرزندان و در محيط كار رضاایت كارفرماا را جلاب

یافتههاي پژوهش نشان دادند بيشتر مادران شاغل از اینکاه

كنند و به نوعي از عذاب وجدان و احساس گنااه و نارضاایتي

بيرون از خانه شااغلاناد و در راساتاي فعااليتي ااتصاادي یاا

خود بکاهند .فعاليتهاي خودمراابتي آنها بهویاژه افاراد داراي

اجتماعي ایفااي نقاش و از تماام سااعات روز خاود اساتفاده

فرزند زیر شش ساال ،باه دليال نداشاتن واات ضاعيف باود.

مي كنند ،احساس خرساندي و رضاایت داشاتند .آنهاا كاار را

اادامات افراد براي كاهش تعارض كار  -خانواده بهطور عمده

جوهرۀ آدمي و منشی سود ااتصاادي باراي خاانواده و جامعاه

نوعي تقابلي  -فردي بود كه سبب سازگاري اجباري نامطلوب

تلقي ميكردند .براي آنها برخاي تجاارب مثبات كااركردن در

شده بود .نتایج مطالعاۀ حيادري و دهقااني ( )8937نياز ایان

بيرون از منزل عبارت بودند از :افزایش عزت نفا  ،درآماد و

یافته را تییيد ميكناد .مادیریت تعاارض ،بيشاتر فاردي و بار

استقالل مالي بيشتر ،استقالل در تصميمگيري و تحرک بيشاتر،

ابزارهایي مبتني است كه با هدف تخفيافِ تانش خاانوادگي و

دریافت حمایت اجتماعي باالتر براي برخي گروههاي شاغلي،

تییيد برتري مردان و خودارباني كردن زنان در حوزۀ خاانواده

و استقالل بيشتر فرزندان بهدليل حضور در مهاد

عمل كرده است تا اینکاه تعاارض كاار و خاانواده را كااهش

اعتمادبه نف

كودک و شروع زودهنگام تعامالت اجتماعي با این حال ،آنها

دهد .در مطالعۀ توانگر و همکااران ( )8938پرساتاران باراي

با تیثيرگرفتن از شرایط فرهنگي ،انتظارات نقش و تیكياد زیااد

كاستن تعارض كار  -خانواده ،تالشهایي را بهصورت فاردي
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همين رابطه حبيبپورگتابي و همکااران ( )8938نشاان دادناد

البته درجۀ تعارض یا اثراتي كه افراد از ناسازگاري كاار و

زمان فراغت زنان خانهدار ،بيشتر از زنان شااغل در باازار كاار

فرزندآوري ميبينند ،به عوامال مختلفاي بساتگي دارد .درجاۀ

است .زنان شاغل باهدليال پارداختن باه «كاار نوبات دوم» در

تعارض از سيستم هاي حمایتي ،ساختار شغلي و ساعات كاري

داخل خاناه ،دسترساي ناابرابري باه فراغات دارناد و هماين

،)Rindfuss

موضوع سبب كاهش زمان فراغتي آنها شده است .آنها بهدليال

مشاركت مردان در امور خانه و نگرش نسبت باه تقسايم كاار

گذراندن بخشي از زمان خود در محل كار ،توازن بين اضاالع

درون خاناه ( )Mills et al., 2008: 20تایثير مايگيارد .در ایان

مثل

كار  -خانواده  -فراغت را از دست دادهاند و در زندگي

مطالعه شركت كنندگان از دامنۀ گستردهاي از مشااغل انتخااب

آنها یک یا دو گزینه از این سه مورد ،بار دیگاري برجساتگي

شااده بودنااد .زنااان شاااغل در شااركتهاااي خصوصااي یااا

یافته است.

(ساافيري و زارع& Brewester 1996: 280 8915 ،

فروشگاهها و رستورانها كه ساعات كاري طوالنيتري دارناد،

مطابق با نظریۀ حمایت اجتماعي و همانند سایر رفتارهااي

حتي روز هاي تعطيل ممکن است ناچار باه حضاور در محال

اجتماااعي ،كاانش فرزناادآوري بااهطااور عميقااي در حمایاات

كار شوند .یافتههاي پژوهش ،تفااوت معناادار تعاارض نقاش

اجتماعي ریشه دارد .حمایت اجتماعي عاملي محافظاتكنناده

شغلي  -خانوادگي زنان شاغل در بخش خصوصي و دولتي را

درمقابل فشار رواني است و اثر زیادي بار عملکارد اجتمااعي

تییيد ميكنند كه این یافتهها با نتاایج پاژوهشهااي افشااني و

دارد .نتایج مطالعه نشان دادند ازنظر ماادران شااغل همساران

هاااتفيراد ( )8932و رازاااينصاارآباد و همکاااران ()8931

آنها مهمترین منبع حمایتي بهویژه حمایت رواني و عاطفياناد

همخواني دارند .همچنين افارادي كاه ناوع كاار همسرانشاان

و بدون آنها تعادل بخشي به حوزۀ خصوصي و عمومي مشکل

بهگونهاي بود كاه كمتار فرصات مشااركت در اماور خاناه را

است .این یافته اهميت همراهي و نگرش ماردان در پشاتيباني

داشتند ،درک از تعارض باالتري داشتند .پرستاران و پزشاکاني

از اشتغال زنان را نشان ميدهد .ازسوي دیگر ،این نکتاه لازوم

كه شيفت كاري شب دارند ،با تعارض باالیي روباهرو بودناد.

توجه پژوهشها و برنامهریزيها را باهسامت ماادراني نشاان

براساااس یافتااههاااي مطالعااۀ حاضاار و مطالعااات پيشااين

ميدهد كه بهدليل طالق یا فوت همسر ،تنها و باا مجموعاهاي

(عباسيشوازي و رازاينصرآباد 8913 ،عباسايشاوازي و علايمنادگاري،

از چالشها روبهرو هستند.

 ،)8913آنچه در رابطۀ وضعيت شغلي و بااروري تعياينكنناده

روابط دوستانه و غيررسمي بين همکاران و مساعدتهااي

است ،نوع شغل ،بخش شغلي كاه فارد در آن شااغل اسات و

كاري یا حتي مالي در برخي مشاغل ،رضایتمندي شغلي برخي

حمایت هاي اجتماعي مرتبط با زنان شاغل است .این یافتاههاا

مادران شاغل را فراهم كرده بود .ازنظر برخي پاسخگویان ایان

نشان مي دهند براي كااهش تعاارض كاار  -خاانواده كااهش

شرایط به تعادل بين كار و خانه كمک مي كند .باهویاژه اینکاه

ساعت كاري مادران و ساعت هاي كااري منعطاف و آماوزش

نتایج نشان دادند زنان شاغل در مشاغل خانگي یا بخاشهااي

تقسيم كار درون خانه اثرگذار است.

دولتي در مقایسه با افراد شاغل در بخاشهااي خصوصاي ،باا

نتایج نشان دادند گرچاه ماادران شااغل باراي اساتفاده از

مسالل و مشکالت كمتري روبهرو بودند دروااع ،بيتفاوتي یا

فرصت هاي موجود براي گذرانادن اوااات فراغات باا مواناع

تقابلي بودن محايط كاار بيشاتر باراي زناان شااغل در بخاش

مالي ،فرهنگي و یا ساختاري كمتري روبهرو هساتند ،باهدليال

خصوصي مطر بود .ساعت هاي طوالني كار ،كار در روزهاي

موانع زماني كمتر در فعاليتهاي فراغتي درگير ميشوند .ایان

پنج شنبه و محدودیت در استفاده از مرخصي از ماواردي باود

یافته با نتایج مطالعاۀ ( )Huda & Akhtar, 2006همسوسات .در

كه بر رضایت مادران شاغل بخش خصوصي از كارفرماا تایثير
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گذاشته بود .در مطالعۀ افشاني و هاتفيراد ( )8932نياز ميازان

جامعهشناسي كاربردي ،سال سيام ،شماره پياپي ( ،)57شماره سوم ،پایيز 8931

موضااوع مهاام دیگاار حمایاات اجتماااعي و سياسااتهاااي

تعارض نقش در مشاغل خصوصاي از مشااغل دولتاي بيشاتر

عمومي است كه در سط كالن براي كااهش تعاارض مطار

است .براساس نظر این پژوهشگران ماهيات متفااوت مشااغل

ميشوند .بهدليل احساس نبودن حمایات اجتمااعي از ماادران

دولتي و خصوصي در نوع كاري كه انجاام مايشاود ،سااعت

شاغل و ارزشگذاري كمتر به فرزنادآوري آناان ،زناان شااغل

كاري ،حجم كاري ،ميزان حقوق یا دستمزد ،شرایط محيط كار

براي حل چالش كاهش باروري در ایاران برخاورد مسائوالنه

و  ...است كه در جامعاۀ ماا شارایط كااري را باراي زناان باا

ندارناد و نقشااي بااراي خااود در ایان فراینااد االاال نيسااتند و

دشواريهاي بيشتري همراه ميكند .نکتۀ دیگار اینکاه ماادران

فرزندآوري خاود را ناه باراي اهاداف كاالن اجتمااعي بلکاه

شاغل در منزل یاا بخاشهااي غياررسامي كاه كمتار درگيار

تصميمي كامالً فردي و خانوادگي ارزیابي مايكنناد بناابراین،

مقررات ادارياند و كنترل آنها بر محيط كار بهلحا زمانبندي

صرف سياست هاي افازایش جمعيات بادون در نظار گارفتن

و مقدار كار بيشتر است ،تعارض كمتري را تجربه كرده بودند

ملزومات آن و تسهيل شرایط فرزندآوري براي همۀ گروه هاي

ازاین رو ،در پيش گرفتن سياستهاي حمایتي از مادران شاغل

اجتماااعي و بااهویااژه گااروههاااي پيشاارو در كاااهش باااروري

در بخش خصوصي ،در كاهش بار ناشي از تعدد نقاشهاا در

نميتواند اهداف سياست هاي كلي جمعيات را محقاق كناد و

مادران داراي فرزند خردسال مؤثر است.
نتایج این مطالعه نشان دادند ازجمله پيامدهاي تعارض كار

باروري باالتر از سط جانشيني را نوید بخشد پ
نظریۀ تعارض نقش و مطالعات

مطابق باا

( ;Rindfuss & Brewester 1996

 -خاناه ،چشاامپوشااي از ایاادهآلهاااي باااروري یااا تاایخير در

 ،)Edvards, 2002تا جایي كه اشتغال زنان محدودكنندۀ باروري

فرزندآوري است .برخي زنان یا به یک فرزند بسنده كرده یا با

به شمار ميرود ،انتظار ميرود با هر تغيير مثبت و تساهيلگري

فاصلۀ طوالني از فرزند اول فرزند دوم را به دنيا آورده بودناد.

در شرایط كار زنان یا تغيير در مسئوليتهااي خاناه ،تعاارض

در نظریۀ ریندفاس و برستر ( )1996بار ایان واكانش ماادران

مادري و اشتغال كاهش یابد.

شاغل براي كاهش تعارض تیكيد شده است .براساس نظر این

این مطالعه به شيوۀ كيفي انجاام و نموناۀ پاژوهش تعاداد

پژوهشااگران تفاااوت در درجااۀ تعااارض كااار  -فرزناادآوري

محدودي از زنان شاغل داراي دستكم یاک فرزناد را شاامل

ازسوي مادران شاغل ،تفاوتها در سط باروري جوامع مختلاف

شد كه تعميمپذیر به جامعۀ بزرگتر نيست با این حال نشاان

را توضي ميدهاد .هرچاه نقاشهااي ماادري و اشاتغال بيشاتر

داد در حال حاضر ماادران شااغل داراي فرزناد خردساال در

ناسازگار باشند و زنان شاغل نقش خود بهمنزلۀ ماادر و همسار را

تهران دستكم در این مطالعه با چالشهااي زیاادي در زميناۀ

بااا نقااشهاااي دیگاار در تضاااد ببينااد ،تصااميمات آنهااا دربااارۀ

تركيب كارهاي داخال و خاارج از منازل روباهرو هساتند .باا

فرزندآوري تغيير ميكند درنتيجه ،آن زنان ترجي ميدهند تعاداد

توجه به روند فزایندۀ ساط تحصايالت و اشاتغال زناان ،باا

فرزنداني را كه ميخواهند ،كاهش دهند یاا حتاي از ایفااي نقاش

سياستگذاري مناساب (دوساتدار خاانواده) در ایان زميناه در

فرزندآوري اجتناب كنند زیرا باروري وات و نياروي زیاادي از

آینده ،مي توان انتظار داشت شرایط فرهنگي جامعه بساتر الزم

آنهااا ماايگياارد .یافتااههااا بااا مطالعااۀ صاااداي و شااهابي ()8931

براي پذیرش اجتماعي نقشهاي بيرون از خانۀ زنان را فاراهم

همسوست .براساس این مطالعه زنان شاغل بهدليال وجودنداشاتن

كند و زنان شاغل ضمن احساس كمتر فشار نقش ،بتوانند هام

و اجرانشدن برنامههاي دوستدار خانواده با هزینههاي فرزنادآوري

از مواهب حضور در فعاليتهاي اجتماعي ساود ببرناد و هام

و تضادهاي نقشي – شغلي و ماادري روباهرو هساتند ازایانرو،

اهداف فرزندآوري خود را تحقق بخشند.

گرچه داشتن یک فرزند را الزماۀ زنادگي مايدانناد ،لزوماي باه
داشتن تعداد فرزند بيشتر احساس نميكنند.
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جمعيتشناسي ایران ،ش  ،83ص .827-839
ربانيخوراسگاني ،ع .الهيدوست ،س .و ايصریهنجفآباادي،
ف« .)8933( .مطالعااهاي پدیدارشناسااانه دربااارۀ
تجرباااۀ زیسااااتۀ ماااادیران زن در اصاااافهان»،
جامعهشناسي كاربردي ،د  ،31ش  ،1ص .83-18
رستگارخالد ،الف« .)8917( .زنان شاغل و بررسي تیثير مناابع
كنترل فشار بار تركياب نقاش هااي خاانوادگي -
شغلي آنان» ،فصلنامۀ باانوان شايعه ،س  ،9ش ،1
ص .5-97
رفعتجاه ،م .و ربيعياهفرخي ،م« .)8937( .مطالعۀ تجرباۀ ایفااي
همزمان نقش شغلي  -خانوادگي در زنان سرپرسات
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خانوار با تیكيد بر زناان دسات فاروش متارو» ،رفااه
اجتماعي ،د  ،82ش  ،23ص .819-815

روش بالو اسپنله ،آ .م .)8953( .مفهوم نقاش در روانشناساي

ص .57-825
عباسيشوازي ،م .و عليمندگاري ،م« .)8913( .تیثير ابعاد متفاوت

استقالل زنان بر رفتار باروري آنهاا در ایاران» ،زن در

اجتمااعي ،مطالعااات تاااریخي -انتقااادي ،ترجماۀ

توسعه و سياست ،ش  ،31ص .7-98

ابوالحساان سااروادمقدم ،تهااران :آسااتان ااادس

كارگرشااوركي ،م .و محماادي ،هااا .)8932( .گاازارش طاار

رضوي.
ساافيري . ،و زارع ،ز« .)8917( .احساااس ناسااازگاري مي اان

نقش هاي اجتماعي و خانوادگي در زنان» ،نشاریۀ
مطالعات زنان ،س  ،1ش  ،3ص .15-52

بررسي و تحليل شاخصهااي باازار كاار -8931
 ،8933معاوناات توسااعۀ كااارآفریني و اشااتغال،
وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي.
كرد ،م .عطاران ،م .و منصوریان ،ي« .)8938( .بررسي تجرباۀ

سعادتي ،م .باااري ،آ .و رازااينصارآباد« .)8931( . ،زماان

دبيران زن از ایفاي همزمان نقش كار  -خانواده و

واوع تولد اولين فرزند و تعيين كنناده هااي آن در

آنهاا» ،مطالعاات

استان سمنان با استفاده از مدل پارامتري بقا» ،ناماۀ
انجمن جمعيتشناساي ایاران ،د  ،82ش  ،83ص
.29-15
شاام اهفرخ اي ،م« .)8931( .برابااري و عاادالت جنس ايتي و

رفتارهاي باروري در شهر اصفهان» ،ناماۀ انجمان
جمعيتشناساي ایاران ،د  ،82ش  ،32ص -835
.32
صاداي ،ر .و شهابي ،ز« .)8931( .تعارض كاار و ماادري :تجرباۀ
گااذار بااه مااادري زنااان شاااغل در شااهر تهااران»،
جامعهشناسي كاربردي ،د  ،92ش  ،8ص .38-821

صانعي ،الف .و نيکبختنصرآبادي ،ع .)8919( .روششناساي
تحقيقات كيفي در علاوم پزشاکي ،تهاران :باراي
فردا.
عباساايشااوازي ،م .و حسااينيچاووشااي ،م .)8933( .رونااد و
سط بااروري طاي چهاار دهاۀ اخيار در ایاران:
كاربرد روش فرزندان خود در برآورد بااروري در
سرشماريهاي  8927و  ،8932گزارش تحقيقاتي،
پژوهشکدۀ آمار ،مركز آمار ایران.
عباسايشاوازي ،م .و رازااينصارآباد .)8913( . ،الگوهاا و
عوامل مؤثر بر فاصالۀ ازدواج تاا اولاين تولاد در
ایران» ،نامۀ انجمن جمعيتشناساي ایاران ،ش ،3

تیثير آن بار چگاونگي تادری

اجتماااعي روانشااناختي زنااان ،د  ،82ش  ،8ص
.837-811
گروسي ،س .و آدیناهزاد ،ر« .)8913( .بررساي رابطاۀ عوامال
اجتماعي با تعارض نقشهاي شغلي و خاانوادگي
در بين زنان شاغل شهر كرمان» ،دوفصلنامۀ علاوم
اجتماعي دانشکدۀ ادبيات و علاوم انسااني ،س ،5
ش  ،8ص .838-893
مقصودي ،س .و بستان ،ز« .)8919( .بررسي مشاکالت ناشاي
از همزماني نقشهااي خاانگي و اجتمااعي زناان

شااااغل شاااهر كرماااان» ،مطالعاااات اجتمااااعي
روانشناختي زنان ،د ،3ش  ،7ص .892-872
مؤسسۀ پژوهش و برنامهریزي آماوزش عاالي .)8937( .آماار
آموزش عالي ،گزارش منتشرنشده.
نبوى ،ع .و شهریارى ،م« .)8932( .بررسى تایثير محارکهااى
تنشزا و حمایت اجتماعى در خانواده بر تعاارض
خانواده با كار» ،مجلۀ جامعهشناساي ایاران ،د ،89
ش  ،3-8ص .93-71
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