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   ده آنهاي اشتغال زنان متأهل و بسترهاي تعدیل کننواکاوي کیفیِ پیامد

  (مورد مطالعه معلمان آموزش و پرورش شهر دلوار)
   2 حمیده دهقانی  و 1آرمان حیدري

  06/10/1395 تاریخ پذیرش:                                                     05/04/1395:  تاریخ دریافت 
  چکیده 

ی مــورد واکــاوي قــرار گرفتــه از مهمترین مسائل زنانِ شاغلِ متأهل که کمتــر بــا روش کیفــیکی      
هاي مرتبط با آن بوده است. مقالــه پیامدهاي ایفاي همزمان دو نقش خانه داري و شغلی و تأثیر زمینه

اي آثار اشتغال زنان متأهل مادر، بسترهاي مرتبط بــا آن و اســتراتژي هــاي حاضر با روش نظریۀ زمینه
پرورش شهر دلــوار  تحلیــل کــرده اســت. روش  کنشی/ واکنشی آنها را در بین معلمان اداره آموزش و

ها، مصاحبه عمیق و نیمه گیري غیر احتمالی هدفمند با حداکثر تنوع بوده و ابزار دستیابی به دادهنمونه
ها، اشتغال همزمــان دســتاوردها و ساخت یافته فردي و گروه مرکز بوده است. بر اساس تحلیل مصاحبه

 –داشته و تجربۀآنان بسته به کیفیت بســترهاي اجتمــاعی محلــی  هایی براي این زنان به همراهآسیب
 وضعیت "گر وضعیت این زنان هاي فردي شان متفاوت بوده است. مقوله هستۀ توصیفجهانی و توانایی

بدین معنی که  .انتخاب شد "آن کنندة تعدیل بسترهاي و متأهل شاغل زنان پذیر مدیریت اما متناقض
 هایی براي آنها داشته؛ پیامدهاي اشتغال داشته و دستاوردها/ هزینه سویه دو ايچهره  زنان این اشتغال

 بــه بســته زنــان ایــن همۀ متفاوت بوده است؛ و جهانی و سازمانی خانوادگی، بسترهاي کیفیت بسته به
 را خود خاص وضعیت هاي متفاوتیشیوه به اندتوانسته شانعاطفی و شناختی مادي، امکانات و تواناییها
  . نمایند مدیریت
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  مقدمه و بیان مسأله - 1
در جوامع سنتی و تا پیش از وقوع فرایند صنعت گستري و نوسازي سیاسی، اجتماعی و      

ا، تجارب، ها، ساختار روابط بین نهادهاي اجتماعی اساساً بر پایۀ سنت هاقتصادي در این جامعه
ممارست ها و باورهایی تعیین می شد که از نسلی به نسل بعد منتقل و جزء میراث مشترك آن 
جامعه به حساب می آمد. تقسیم کار بین زنان و مردان بر پایۀ سنت و جنسیت صورت 

پذیرفت. اما چنین الگوي تقسیمِ نقشی مانع از آن نمی شد که از نیروي کار زنان در مزرعه، می
پا به پاي مردان براي تولید بیش تر استفاده نشود. در عین حال، مردان به  ،و زرع و کار کشت

جویند و خستگی و داري شرکت میندرت در امور مربوط به مراقبت از کودکان و خانه
). در جامعه 33: 1385تواند تأثیري در آن داشته باشد( رستگار خالد، فرسودگی زنان نیز نمی

اي نیست و این دو از هم مستقل نیستند کار و تولید و یا کار و خانواده، فاصلهسنتی بین محل 
آورند، نه به و زنان نیز غالباً به عنوان زنانِ خانه دار به مشارکت در کارهاي تولیدي روي می

تواند مانع از ایفاي آنها شود؛ و ها نمیعنوان کارکنِ مستقل و یا مزد بگیر؛ همزمانی وقوع نقش
یابند علاوه بر شرکت در کار و تولید، تعهدات ناشی از نقش خانوادگی خود را ن فرصت میزنا

تر دچار فشار ناشی از تداخلِ زمانیِ نقش هاي دو نیز به انجام برسانند. بر این اساس، زنان کم
 شوند.گانه می

برخی از نهادهاي به موازات تحولِ جامعه و جدایی محیط کار از محیط خانواده و تغییر در       
ها به کار زنان در خارج از دیگر، از جمله تعمیم آموزش و پرورش رسمی، نیاز اقتصادي خانواده

هاي صنعت و خدمات،  خانه، و نیاز روزافزون جامعه در به کارگیري نیروي کار زنان در بخش
افزایش یافت. ورودي ورود زنان به بازار کار و در نتیجه تعداد زنان شاغل به میزان قابل توجهی 

که حداقل دو پیامد نسبتاً متعارض در پی داشته است. این وضعیت از یک سو باعث بالارفتن 
سطح تحصیلات زنان، دست یابی به مهارت هاي مختلف، بهبود وضع کار، گرایش زنان به 

ه، استقلال اقتصادي و افزایش عزت نفس آنان شده است؛ از سوي دیگر، اشتغال بیرون از خان
سازد که از آن به نام تعارض  میایی مواجه منجر به افزایش فعالیت زنان شده و آنان را با پدیده

؛ توماس و 1388( ملکیه، باغبان، و فاتحی زاده ، 1شودیاد می 2کار –و خانواده  1خانواده –کار 
  ). 1995،  2گانستر

                                                        
1 Work- Family Conflict 
2 Family – Work Conflict 
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ن و صنعتی شدن جوامع و به کار مختص دوران مدر –خانواده یا خانواده  –تعارض کار      

آیند که فرد همزمان و به صورت ویژه، جدایی محیط کار از محیط خانه است و زمانی پیش می
هایی ها همچنین در خانوادههم عرض در صدد ایفاي دو نقش خانگی و شغلی برآید. این تعارض

شان، ناچار به رسیدگی اند و یا زنان شاغلی که علاوه بر وظایف شغلی که زن و مرد هر دو شاغل
به وظایف و امور خانه داري و فرزندان هستند بیشترین مصداق را دارد. تا جاییکه اگر زنان 
شاغل نتوانند در برقراري تعادل بین نقش هاي شغلی و خانوادگی خود موفق شوند، همۀ ابعاد 

ی، نارضایتی گیرد و کاهش خشنودي زناشویزندگی آنان تحت تأثیر این عدم تعادل قرار می
هاي دیگري را در پی فرزندان، عدم کارایی شغلی، کاهش سلامت جسمی و روانی و آسیب

ها با کاهش ها  در  سازماندهد این تعارضهاي پر شمار نشان میخواهد داشت.  نتیجۀ پژوهش
وري، کاهش خشنودي شغلی کارکنان، افزایش دیر کرد و غیبت کارکنان از کار، افزایش بهره

گیري از کار، و کاهش تعهد سازمانی همراه است و براي افراد، پی آمدهایی منفی مانند ارهکن
افزایش خطر براي سلامتی مادر و پدر شاغل، انجام وظایف مادري / پدري و همسري نا کارآمد، 

  ). 136: 1388کند(ملکیه و دیگران ، تر میکاهش خشنودي زناشویی، و بهداشت روانی را بیش
اي مانند ایران که فرهنگ گسترده مردسالاري، تقسیم کار ر جوامع در حال توسعهد     

جنسیتی شدید و اهمیت وظایف خانوادگی وجه غالب می باشد، زنان شاغل متأهل با مسائل و 
هاي تري در دو حوزة خانوده و کار رو به رو هستند. تقریباً نتایج تمام پژوهشآسیبهاي جدي

تواند براي افراد، خانواده ها و سازمان ها می 3خانواده –ند که تعارض کار دهمربوطه نشان می
آثار زیانبار و نامناسبی داشته باشد. آثاري که شامل کیفیت زندگی شغلی و خانوادگی نامناسب، 

هاي خانوادگی و شغلی و در کل به افسردگی میزان رضایت پایین فرد از زندگی، پریشانی
تواند نشانگر وجود منبع تنشی در زندگی افراد باشد که تعارضی میباشد. چنین شخصی می

نهایتاً تضعیف سازگاري ازدواج، عملکرد ناکافی نقش، نارضایتی از شغل و زندگی و فشارهاي 
هاي مثبت سازمانی از قبیل تعهد سازمانی روانی را باعث گردد و در عین حال به کاهش نگرش

                                                                                                                                  
کار یا بر  –رض خانواده ذکر این نکته در اینجا لازم است که اکثر محققان پیشین در پرتوي نظریه و مفهوم تعا 1

عکس به بررسی وضعیت اشتغال زنان متأهل و پیامدهاي ان پرداخته اند؛ اما در اینجا با توجه به منطق استقرایی 
اي ما هیچ پیش فرض خاصی در مورد آثار اشتغال زنان متأهل نداریم و قصد نداریم آثار اشتغال روش نظریه زمینه

 خانواده تحلیل کنیم. –ر پرتوي نظریۀ تعارض کار و بسترهاي تعدیل کنندة آن را د
2 Thomas & Ganster 
3 Work- Family conflict 
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امد و با کاهش بهره وري، افزایش تأخیر، غیبت کارکنان از هاي حیات شغلی بینجو ارزشیابی
و دیگران،  1آلن ؛1385محل کار، ترك کار و تعهد شغلی پایین تؤام گردد(رستگار خالد، 

      .)2012و دیگران،  3؛  هاشیم2011، 2؛  بینتی پاناتیک2000
مستلزم توجه و انجام  از اینرو یکی از مهمترین پدیده هایی که در علوم اجتماعی امروزي     

پیامدهاي اشتغال زنانِ متأهل، به ویژه زنان بچه دار است.  ،باشدتحقیقات علمی جدي می
شود که مسألۀ مزبور تاکنون بیشتر از نگاه بیرونی اهمیت این شناخت زمانی دو چندان می

رسی قرار پیمایشی مورد تحلیل و بر -(یعنی مسئولان) یا به صورتی محدود با روش هاي کمی 
؛ و دیدگاه خود زنانِ شاغلِ متأهل در خصوص وضعیت شان، بسترهاي اجتماعِی تشدید 4گرفته

/ ترقیق کنندة وضعیت آنان و استراتژي هاي  کنش/ واکنشی اتخاذ شدة آنان در چنین وضعیت 
هایی با روش کیفی واکاوي و تحلیل نشده است. بنابراین این مقاله، ضمن مهم دانستن 

خانگیِ همزمان، بسترهاي  –پیشین، درصدد است تا پیامدهاي داشتن دو نقشِ شغلی تحقیقات
اجتماعی مرتبط با کیفیت آثار و پیامدهاي داشتن این دونقش و استراتژي هاي کنشی زنان 

اي در بین زنان شاغلِ متأهلِ مادر در چنین وضعیتی را به صورت کیفی و بر اساس نظریۀ زمینه
توان ادعا نمود ار که همسري کارمند دارند، توصیف و واکاوي نماید. لذا میمعلم مادر شهر دلو

تواند تا حد زیادي به بالا بردن شناخت ما از این مقاله جزء محدود تحقیقاتی است که می
اِي اشتغالِ زنانِ معلمِ متأهل و تأثیرات آن بر موقعیت اجتماعی و حرفه –پیامدهاي خانوادگی 

شان کمک کند. سؤالات اساسی مقاله عبارتند از:  زنان معلمِ متأهلِ ف خانگیزنان و حوزة وظای
توانند هایی که میکنند؟ مهمترین زمینهشهر دلوار پیامدهاي اشتغال خود را چگونه ارزیابی می

به تشدید یا ترقیق پیامدهاي ناشی از داشتن دو شغل همزمان(خانگی و معلمی) بیانجامند 
هایی براي مدیریت تنش هاي احتمالیِ ناشی از  داشتن دو از چه تکنیککدامند؟ این زنان 

  برند؟ شغل همزمان بهره می
  

  

                                                        
1 Allen et al 
2 Binti Panatik 
3 Hashim et al 

 این ادعا بر اساس بررسی مقالات نمایه شده در مجلات علمی پژوهشی عنوان شده است.  4
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  1پیشینه پژوهش - 2

هاي خانگی و اجتماعی زنان بررسی مشکلات ناشی از هم زمانی نقش "پژوهشی پیرامون    
درصد  90ی؛ درصد .زنان عدم ایجاد تنوع در برنامه غذای 44نشان داد که  "شاغل شهر کرمان

درصد تنهایی مراقبت و تیمارداري از بیماران  77عدم رسیدگی به نظم و نظافت کامل منزل؛  
 57درصد عدم توانایی در رفت و آمد با نزدیکان و اقوام خود یا همسر؛  61اعضاي خانوده؛ 

درصد داشتن دردهاي استخوانی و عضلانی؛  44درصد کمبود وقت براي تبادل نظر با همسر؛ 
مشکلات عمده خود عنوان  شان رادرصد نارضایتی فرزندانشان از شاغل بودن مادران 40

اند. اما این زنان معتقد بودند که کار خارج از خانه مانع از ایفاي نقش خانگی شان نشده و کرده
   ). نتایج   1383ها را زیاد ارزیابی کرده اند(مقصودي و بستان ،میزان مشکلات برآمده از این نقش

هاي درصد زنان شاغل در انجام وظایف و فعالیت 74در این زمینه، نشان داد  تحقیق دیگري
خانگی خود تا حد زیادي موفقند؛ آنها عامل اصلی عدم موفقیت زنان شاغل در انجام امور 
خانگی را به ترتیب، مشکل و زیاد بودن حجم وظایف خانگی و حجم زیاد وظایف شغلی عنوان 

کرده و آن را داري را احساس خانه –صد آنان تا حد متوسطی تعارض کار در 57کردند. 
یر سنتی براي زنان اند. این تعارض در بین زنانی که قائل به نقش غترین بعد ذکر کردهمتعارض

هستند، زنانی که به تقسیم سنتی و جنسیتی نقش هاي خانگی نگرش منفی دارند و زنانی با 
تر بوده است. در مقابل، زنانی که همسرانشان تا حدزیادي در بیشتحصیلات عالی و دانشگاهی 

(رستگارخالد،  تري دارنداحساس تعارض نقش کم ،کنندانجام وظایف خانگی مشارکت می
بررسی ارتباط بین حمایت اجتماعی و تعارض کار /  "). تحقیق دیگري در مورد44- 47: 1385

رابطۀ منفیِ حمایت اجتماعی  با هر دو نوع تعارض استان اصفهان، بیانگر  "خانواده زنان شاغل
کار/ خانواده بوده است. به این معنی که هر چه منابع حمایت اجتماعی فرد بیشتر باشد تعارض 
کار / خانواده کمتري را احساس خواهد کرد. همچنین، تعارض خانواده / کار با میزان ساعات 

تمایل خود فرد به کار ارتباط معنی دار دارد کاري همسر، تمایل همسر به کار بیرون منزل و 
  ).127- 129:  1386زاده، تقوي و سلطانی، (فاتحی

بررسی دیدگاه زنان شاغل دربارة تأثیر اشتغال زنان بر  "بر اساس تحقیقی پیرامون      
 3/57در بین زنان شاغل در منطقۀ شهري شهرستان شهرضا و دهاقان،  "استحکام خانواده

                                                        
ت کمی و بر اساس پیش فرض نظريِ تعارض کار و خانواده به لازم به ذکر است اکثر تحقیقات پیشین به صور 1

  بررسی وضعیت زنان شاغل متأهل پرداخته اند.  
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اند که اشتغال بر روابط  بین آنان و همسر تأثیر گذاشته و از خگویان اظهار داشتهدرصد از پاس
درصد به اثر منفی اشتغال معتقدند. اثرات مثبت  4/21درصد اثر مثبت و  6/78این درصد 

شامل افزایش اعتماد به نفس، استقلال در تصمیم گیري، احساس خوشبختی، برآورده کردن 
منفی شامل مشکلات درسی کودکان، ابتلاي کودکان به بیماري، اختلاف نیازهاي مالی؛ و اثرات 

). بر اساس نتایج 1389اند (یزدانی،بین خود و شوهر و عدم درست ایفاي نقش مادري بوده
هاي شغلی و خانوادگی در بررسی رابطۀ عوامل اجتماعی با تعارض نقش "پژوهشی پیرامونِ 

ه دو سوم زنان، تعارض دو حوزه کار و خانواده را تجربه نزدیک ب "بین زنان شاغل شهر کرمان
اند. متغیرهاي تحصیلات زن، شیوه تقسیم کار سنتی در خانواده و انتظارات نقش کرده

دار داشت. اما خانوادگی با میزان تعارض تجربه شده در خانواده رابطۀ مستقیم و معنی
توسط محل کار و حمایت خانوادگی با متغیرهاي سن زن، سابقۀ کار، تعداد فرزندان، حمایت 

  ).1389میزان تعارض کار و خانواده رابطۀ معکوس داشت (گروسی و آدینه زاد، 
هاي خانگی و منشاء تضاد بین نقش ")  در پژوهشی  با عنوان 1985گرین هوس و بیوتل(    

تأثیر  رسند که کار و خانواده به طرق مثبت و منفی بر یکدیگربه این نتیجه می "کار 
شوند. ، وظایف، نگرش ها، عواطف و رفتارها بین کار و خانواده پخش میگذارند؛ زمانمی

اند. یکی از تمایزات چندي به منظور مشخص کردن مفهوم تضاد خانواده کار صورت گرفته
) و WIF(کار بر خانواده تأثیر می گذارد مهمترین این تمایزات، تمایز بین مداخله کار با خانواده

بر  ).1992، 1فرون، راسل و کوپر ( )(FIWگذاردباکار( خانواده بر کار تأثیر می داخلۀ خانوادهم
) تعارض کار 1988(  3) و هال و ریتچر1992( 2اساس نتایج تحقیق، فرون، راسل و کوپر

 کار نامتقارن بوده و  کار حداقل سه برابر خانواده را بیشتر تحت تأثیر قرار –خانواده و خانواده 
گذارد. مطالعات دیگري بیانگر تأثیرات منفی تضاد کار دهد تا تأثیري که خانواده بر کار میمی
اي بر آرامش اند که تضاد کار خانواده تأثیر عمدهاند. این مطالعات نشان دادهخانواده بوده –

ند( آلن گذارشان تأثیر میشناختی زندگی –جنبۀ فیزیکی، رفتاري و احساسی کارکنان دارد، بر 
فشار "). نتایج تحقیق دیگري در مورد زنان معلمِ شاغل در مالزي با عنوان2000و دیگران، 

داري بین تعارض کار خانواده نشان داده که  تفاوت معنی  "خانواده -روحی ناشی از تضاد کار
 معلمان مقاطع تحصیلی متفاوت و زنان و مردان وجود نداشت. بعد زمانی بالاترین سطح تضاد

                                                        
1 Frone, Russell& Cooper 
2 Frone and Russell& Coope 
3 Ricther Hall and 
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کار خانواده را داشت. تضاد کار خانواده تأثیري منفی بر سلامت روانی، رضایت از زندگی  

این تحقیق این بوده است که افراد مجرد تضاد کار  پاسخگویان داشت. از نکات جالب توجه
کنند. ابعاد مبتنی بر زمان و مبتنی بر خانواده بیشتري را در مقایسه با افراد متأهل تجربه می

تضاد کار خانواده با رضایت از زندگی همبستگی منفی داشتند. نمره کلی تضاد کار  فشار
خانواده رابطۀ معنی دار قوي تري با سلامت روانی داشت تا نمره کلی تضاد خانواده کار. 

رابطه را با تضادهاي خانواده کار مبتنی بر رفتاري، فشار و مبتنی بر زمان ، به ترتیب، قویترین 
بر اساس تحقیق ( ).   2011بینتی پاناتیک و دیگران، ی پاسخگویان داشتند (سلامت روان

) اگر همسر نسبت به شغل زن نگرش منفی داشته باشد و در 1995،  1دنرشتاین و دیگران
رود. تحقیقات زیادي بیانگر نکند اثرات مثبت اشتغال از بین می نگهداري  از فرزند همکاري
 –اند و گزارش کرده اند که تضاد کار بر رضایت شغلی زنان بودهتأثیراتِ تضاد کار خانواده 

؛ کینیونن و 1993، 2آرایی ( خانواده به طور منفی با رضایت شغلیِ زنان متأهل ارتباط دارد
اند خصوصیات شخصیتی به عنوان . همچنین مطالعاتی وجود دارند که نشان داده)1998، 3مانو

 عمل می کنند 4خانواده و برآیندهاي آرامش –کار  واسطه هایی در رابطه بین تضادهاي
  . )2012؛ هاشیم و دیگران،  2003،  5کینیونن و دیگران(

در مورد اشتغال زنان و پیامدهاي آن به طور کلی دو دسته نظریه موافق و مخالف وجود      
اند کسب نموده اند که مادرانی که اعتماد به نفس را از طریق شغل.  موافقین بر این عقیده6دارد

و از تعلیم و تربیت برخوردارند، حس اعتماد به نفس و سازگاري را خیلی زود به فرزندانشان القا 
دهند. همچنین آنها  اشتغال زن را مبناي کرده و آنان را از نظر رشد در سطح بالاتري قرار می

(کیان مهر،  کندکم می دانند که وابستگی اقتصادي او را به شوهرش تا حد زیادياستقلال او می
هستند که اشتغال  "هافمنیسیت "ترین طرفداران معاصر اشتغال زنان). برجسته20: 1378

زنان را موجب استقلال مالی، افزایش اعتماد به نفس زنان و ورود آنان به عرصه عمومی جامعه 
یق نمود که نه تنها زنان چه مجرد و چه شوهر دار را باید تشو "گوید دانند. هریت تایلور میمی

                                                        
1 Dennerestein 
2 Aryee 
3 Kinnunen& Mauno 
4 Well- being Outcomes 
5 Kinnunen 

سه دسته نظریه موافق، مخالف، و موافق مشروط ذکر شده اند ما در  )1378ته بندي کیان مهر(هر چند در دس 6
  اینجا آنها را در پر توي دو دسته نظریه موافق و مخالف آورده ایم. 
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اي براي استقلال مالی بلکه مهمتر از آن، براي استقلال روانی دنبال کار کردن به عنوان وسیله
بخشد و مشارکت اصیل و مساوي بین زن و شوهر را بروند. زیرا کار کردن عزت نفس را قوت می

، نظریۀ 1عتلاي نقشکه بر فرضیۀ اهایی). همچنین مدل 134: 1389 ( یزدانی، "کندتسهیل می
زیرا معتقدند  .رویکرد مثبتی به اشتغال زنان دارند ،اندمتکی 3و فرضیۀ تجمع نقش 2بسط نقش

از آنجا که نقش اشتغال نقشی جدید است که به نقش هاي سنتی اضافه شده، به عنوان یک امر 
نقشِ مثبت  شود. در این جا مکانیزم تأثیر گذاري مثبتِمثبت و پر فایده در نظر گرفته می

 –تر، کسب حمایت اجتماعی گسترده تر اشتغال از طریق عزت نفس افزایش یافته، درآمد بیش
در جهت ارتقاي سلامت زنان مورد تأکید قرار  -که با اشتغال در ازاي درآمد همبسته است

یل ). در مقابل، مخالفانِ اشتغال زنان براي مخالفت شان به دلا162 :1383(احمدنیا،  گیردمی
(  ( شکننده بودن جنس زن)، اخلاقی (طبق قانون خلقت زن تابعی از مرد است)، علمی ذهنی

فریبکار و هیجانی بودن زن و فسادآور بودن مصاحبت با زن)، و حفظ مصالح خانواده استناد 
). در بین جامعه شناسان پارسنز بر جسته ترین نظریه پرداز 20: 1378(کیان مهر،  کنندمی

زنان نباید در زندگی شغلی از الگوي  "غال زنان در بیرون از خانه است. به نظر وي مخالف اشت
مردانه پیروي کنند و در رقابت مستقیم با مردان طبقۀ خویش برآیند زیرا تغییر در فرصت هاي 
شغلی و ایجاد برابري موجب از هم گسیختگی ساخت خانواده خواهد شد. در چارچوب رویکرد 

، فشار بار اضافی 5، تضاد نقش 4توان از فرضیه هاي تکثر نقشپارسونز، میمنفی، گذشته از 
:  1383(احمدنیا،  نام برد  9،  و فرضیۀ فشار نقش 8، فرضیۀ کمیابی 7،  فرضیۀ تقارب 6نقش
159.(  
خانواده یا خانواده کار به مسائل اشتغال زنان،  –نظریه پردازان دیگري، با عنوان تعارض کار      

دهد که خواست هاي خانواده زمانی رخ می –اند. تعارض کاره زنان شاغلِ متأهل، پرداختهبه ویژ
هاي خانوادگی کاهش کاري، با کاهش تعهد و انرژي فرد، توانایی او را براي ایفاي نقش

دهد که خواست هاي خانوادگی، این منابع دهند، و تعارض خانواده با کار نیز هنگامی رخ میمی
                                                        

1 Role enhancement 
2 Role expansion 
3 Role accumulation 
4 Multiple Roles 
5 Role Conflict 
6 Role Overload 
7 Convergence Hypothesis 
8 Scarcity Hypothesis 
9 Role Strain Hypothesis 
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هاي کاري کاسته می شود. کنند که از توانایی فرد براي ایفاي نقشاي مصرف میرا به گونه

خانوادگی،  –روشن است که در هر دو حالت، تداخل خواست هاي متعارض نقش هاي شغلی 
). آنچه در بحث 136: 1388(ملکیه و دیگران،  سازدانجام الزام هاي ناشی از آنها را دشوار می

اي و عوامل لزم توجه است این است که ساختار فرهنگی هر جامعهتعارض کار خانواده مست
تواند در کیفیت و کمیت مداخله دیگري مانند جنس، حمایت اجتماعی، کارایی فردي می

تعارض کار خانواده تأثیر گذار باشد. بر اساس نتایج تحقیقات انجام شده، تحت تأثیر فرهنگ 
 خانواده مواجهند –ا زنان بیشتر با نوعی تعارض کار عقلایی و محاسبه گرانه غالب در غرب، آنج

). بر عکس، در جوامعی مانند ایران، که نظام فرهنگی مسلط  2011بینتی پاناتیک و دیگران، (
تواند در قالب تعارض داند این تعارض میهنوز اولین و مهمترین وظایف زن را خانه داري می

خانوادگی زنان اولین انتظارات نقشی آنان محسوب  کار نمایان شود. زیرا هم وظایف –خانواده 
( نتایج  شودنان محسوب میمهمترین دغدغه هاي آنان جزو آهاي خانگی شود و هم دغدغهمی

تحقیقات پیشین). در بحث کمیت تعارض نیز باید گفت بر اساس رهیافت هاي نظري جدید و 
بلکه  ،یم و سرراست نیستخانواده تعارضی مستق –تحقیقات صورت گرفته، تعارض کار 

توانند در تشدید یا ترقیق میزان آن تأثیر بسترهاي اجتماعی و عوامل مداخله گر دیگري می
توان به باورهاي فرهنگی مسلط، حمایت گذار باشند. از جملۀ مهمترین این عوامل می

در اکثر سازمانی، شخصیت و خود پنداره و کنترل فرد شاغل اشاره کرد که خانوادگی، حمایت 
فاتحی زاده، تقوي و ؛  2003تحقیقات مورد توجه و تأیید قرار گرفته اند ( کینیونن و دیگران، 

). البته توجه به دو موضوع در ارتباط با ادبیات نظري 1383؛ رستگار خالد، 1386سلطانی، 
آنها مذکور مهم است. اول اینکه چون ادبیات بالا بیشتر در تحقیقات کمی مطرح شده اند همۀ 

بین دو نقش خانگی  "تعارض یا عدم تعارض"اي بحث اشتغال زنان متأهل را در پرتوي به گونه
اند و توجه چندانی به بسترها و سازکارهاي اجتماعی مرتبط با کیفیت شغلی مطرح کرده -

. دوم، طرح نظریات 1اندتجربۀ زنان شاغل متأهل و استراتژي هاي کنشی / واکنشی آنان نکرده
محققان و خوانندگان نسبت به مباحث  " 2حساس سازي "ا در این تحقیق صرفا به قصد بال

                                                        
کمی می باشد و نمی توان آن را به عدم توجه یا بی توجهی  - هاي روش هاي پیمایشی البته این از محدودیت 1

 محققان نسبت داد.
2 Sensitizing 
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هاي آزمایشی براي بررسی مرتبط با موضوع بوده و هدف استخراج قضایاي نظري یا فرضیه
  تجربی نبوده است.

   روش تحقیق - 3
از تکنیــک بــوده و  1ايروش مورد استفاده در این تحقیق، روش کیفی از نوع نظریۀ  زمینــه    

مصاحبۀ فردي و گروه مرکز  براي پی بردن به نگرش زنان شاغل متأهل مــورد بررســی کمــک 
نفر از معلمان زنِ شاغل در آموزش و پرورش شهر  19 گرفته شد. مشارکت کنندگان در مطالعه

دلوار در هر سه مقطع تحصیلی ابتدایی، متوسطه اول ( راهنمایی )، متوسطه دوم ( دبیرستان ) 
نفر زنِ  19نفر است که از این تعداد  249تعداد کل زنان آموزش و پرورش شهر دلوار،  اند.هبود

اي در قالــب گیري غیر احتمالی و هدفمند طی فرایندي سه مرحلــهمتأهل بر اساس روش نمونه
(در مرحلــه دوم) و مصــاحبه محــدود و  (مرحلۀ اول)، مصاحبۀ نیمه ساخته یافتــه گفتگوي آزاد

. نمونــه فردي و گروهی قرار گرفتنــدمرحله تکمیل خرده مقوله ها) مورد مصاحبه (در  مشخص
گیري غیر احتمالی  و هدفمند غیر قابل تعمیم بوده، و افراد نمونه بر اساس ویژگی هاي خاصی 
          که مد نظر محقق است یا در طی فرآینــد تحلیــل مصــاحبه هــاي پیشــین انتخــاب مــی شــوند 

). همچنین از تکنیک هاي نمونه گیري نظــري و  حــداکثر تنــوع بــراي  59:  1386( سفیري ، 
گی هــاي متمــایز و متفــاوت ژدسترسی به نمونه ها کمک گرفته شد. بر این اساس سعی شد وی

سال)، مدرك و  رشته تحصیلی، پست سازمانی( معلم ؛  27الی  4معلمان مانند سوابق کاري( از 
ورشی )،  بومی بودن یا نبودن و داشــتن فرزنــدانی در ســنین آموزگار ، مدیر ، مشاور ، مربی پر

). بــه منظــور دســتیابی بــه اهــداف  1( جدول  متفاوت در انتخاب نمونه ها مد نظر قرار بگیرند
مصاحبه) به عمــل آمــد.  10مصاحبه فردي( جمعاً  3مصاحبه گروهی( گروه مرکز) و  7تحقیق، 

بوده است.  در مراحل بعدي پژوهش، بر حسب دقیقه  40تا  30متوسط مدت زمان مصاحبه ها 
نیاز، مصاحبه هایی  به صورت فردي ( حضوري یا تلفنی ) و گاهی گروهی در زمان هــاي کوتــا 

  دقیقه ) تکرار شده است تا داده ها تکمیل و اشباع نظري حاصل شود.  15تا  10هتر ( 
  و سازمانی آنانمصاحبه شوند گان و ویژگی هاي جمعیت شناختی، تحصیلی   :1جدول 

  تعداد فرزندان  پست سازمانی  مدرك تحصیلی  مقطع تدریس  سابقه کار  سن  نام
  2  دبیر  لیسانس  متوسطه  14  39 الف
  1  دبیر  فوق دیپلم  راهنمایی  12  33  ب
  2  دبیر  لیسانس  راهنمایی  14  34  پ
  1  دبیر  لیسانس  راهنمایی  12  35  ت

                                                        
1 Grounded Theory 



  95 پاییز  و زمستان/  8 شماره/  ومس دوره/ اجتماعی هاي نهاد شناسی جامعه فصلنامهدو............................... 83
 

  
  2  مدیر  فوق دیپلم  متوسطه  23  39 ث
  1  مشاور  لیسانس  وسطهمت  14  34  ج
  1  دبیر  فوق لیسانس  متوسطه  12  33  چ
  1  دبیر  لیسانس  متوسطه  10  33  ح
  35 خ

  
  لیسانس  متوسطه  9

  
  1  دبیر

  2  مدیر  فوق دیپلم  ابتدایی  24  42  د
  12  35  ذ

  
  2  آموزگار  لیسانس  ابتدایی

  2  آموزگار  لیسانس  ابتدایی  12  39  ر
  2  دبیر  فوق لیسانس  متوسطه  10  35  ز
  1  دبیر  لیسانس  متوسطه  12  39  ژ

  1  معاون  لیسانس  ابتدایی  14  39  س
  2  دبیر  لیسانس  متوسطه  20  39  ش
  0  پرورشی  لیسانس  متوسطه  8  34  ص
  2  دبیر  لیسانس  راهنمایی  12  35  ض
  2  مدیر  دکتري  متوسطه  20  40  ط

  
 و حلیــلت مــورد و شــده پیــاده کاغذ روي فرصت اولین در و ضبط مرحله هر در ها مصاحبه    

 روش و منطــق اساس بر کدگذاري و بوده جمله ها داده تحلیل واحد. گرفتندمی قرار کدگذاري
 چنــین اســاس بــر. اســت بــوده  3گزینشی و  2محوري ، 1باز کدگذاري ايمرحله سه کدگذاري

 تــرانتزاعی هاي مقوله و مفاهیم سمت به ترواقعی هاي گزاره ها و داده  سطح از محقق منطقی
 فرایند، این در تر، دقیق صورت به یابد. تحقیق دست 4هسته مقولۀ به انتها در تا کندمی حرکت

 مفــاهیم دوم مرحلۀ در شدند، گذاري مفهوم مضمونی هاي گزاره و جملات اولیه سطح در  ابتدا
 ســپس. گرفتنــد قرار مقوله نام به ترکلی مفهوم یک تحت) ذاتی ارتباط(  هم به شبیه یا مرتبط
 دهــی سازمان) محوري کدگذاري مرحلۀ(  تريانتزاعی و ترکلی مقوله ذیلِ ترجزیی هاي مقوله
 هــاي مقولــه و مفــاهیم تحلیلــی،  ســطوح همــه گــرفتن نظر در با درنهایت).  2 جدول( شدند

 مفــاهیم. شــد حاصــل تحقیــق هسته مقوله کنشگران هاي استراتژي و شرایط و شده استخراج
 "  ،"اشــتغال اجتمــاعی - فردي دستاوردهاي " انتزاعی مقوله ارچه ذیل تحقیق از آمده بدست
 تاکتیک " و  " تنش کنندة تشدید/ ترقیق هاي بستر " ، "اشتغال نقشی - شخصی هاي هزینه

                                                        
1 Open Coding 
2 Axial Coding 
3 Selective 
4 Core 
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 خــرده و اساسی مقوله چهار این گرفتن نظر در با. شد بندي دسته"فردي مدیریت متفاوت هاي
 شاغل زنان پذیر مدیریت اما متناقض، وضعیت " نام به هسته مقوله آنان، به مربوط هاي مقوله
  رونــد و .دهــد مــی پوشــش را شده استنتاج جزئی مفاهیم و مقولات که شد استخراج " متأهل
 اعتماد قابلیت به رسیدن براي. اندآمده ) 2 ( جدول در مختصر صورت به ها یافته تحلیل نتایج

 کننــدگان مشــارکت از کــه اعضــاء، توســط ییــاب اعتبــار یکی. است شده استفاده تکنیک دو از
 دوم تکنیــک.  دهنــد نظــر آن صــحت مورد در و کرده ارزیابی را کلی هاي یافته تا شد خواسته

 سازي مفهوم کدگذاري، ي مرحله سه در ها آن نظر از که  است بوده همگنان از اطلاعات کسب
  .است شده استفاده مقولات استخراج و

  مراحل کدگذاري سه گانۀ باز( مفاهیم)،فرآیند و نتایج   :2جدول 
  مقوله هاي اصلی( محوري) و انتخابی( هسته) 

مقوله   مقوله اصلی  خرده مقوله ها  مفاهیم
ــل  ــش کام ــزایش  –آرام ــس اف ــه نف   –اعتمادب

امنیت روانــی  -احساس مفید بودن  -خودباوري
  امید به آینده –

هاي کسب مهارت
  زندگی

روان
ی 

ماع
جت

ي ا
دها

اور
ست

د
تی

ناخ
ش

  

 آن
ندة

 کن
یل

عد
ي ت

رها
ست

 و ب
هل

متأ
ل 

شاغ
ان 

ر زن
پذی

ت 
یری

 مد
 اما

ض
تناق

ت م
ضعی

و
  

احساس بی نیازي به در  –بالا بودن قدرت خرید 
  استقلال اقتصادي –آمد همسر 

خودکفایی 
  اقتصادي

منزلت اجتماعی ارتقاي  –ورود به عرصه عمومی 
برخــورداري  -همــذات پنــداري بــا معلمــان  –

ــدانازحرمــت دی ــط  -گــران و فرزن داشــتن رواب
داشتن دوستان صــمیمی   –گسترده اجتماعی 

  غیر خویشاوند

کسب هویت 
  اجتماعی جدید

عصبی مزاج  -فشار خون -پا درد -کمر درد
مواجهه با  –استرس  –کم حوصلگی  - شدن

  انتظارات متعدد عرفی 
 -بیماري جسمی 

  روانی

ي 
فرد

ي 
 ها

یب
آس

 -  
شی

نق
  

نــاتوانی در کنتــرل ورود و  -سوءتغذیه فرزنــدان
 و خــوراك نوع -بیماري فرزند –خروج فرزندان 

خشونت با فرزندان   -ها بچه و کودکان پوشاك
کمبود رفت و امد  –برخورد نامناسب با شوهر  –

  با اطرافیان

 بابت دلواپسی
  خانگی هاي نقش

کمبــود  –نداشتن فرصت براي ادامــه تحصــیل 
   -ي دانش اموزانکم گذاشتن وقت برا  -مطالعه

عــدم رســیدگی بــه  -نداشتن تمرکز در مدرسه 
  -تکالیف درسی فرزندان

  

 هايدغدغه
 نقش با مرتبط

  اي حرفه
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عدم حمایت   –عدم حمایت همه جانبه همسر 

نق زدن و عدم حمایت   –خانواده خود یا همسر 
   - همسر عرفاً مردانه

 کیفیت زمینه
  خانوادگی

  
اي

تره
بس

 
لی

مح
 – 

انیِ
جه

ت 
یل

عد
 

ندة
کن

 
امد

پی
 

ش
نق

 
اي

ه
 

 خانه
ري

دا
 - 

می
معل

  

عدم  –هم شیفت بودن مدرسه خود با فرزند 
حمایت / حمایت سازمانی ( مسئولان مدرسه و 

بی عدالتی سازمانی( برخورد، بخشنامه   -اداره)
  دور بودن مدرسه و خانه   -ها)

زمینه هاي 
   نامناسب سازمانی

ینترنت، رواج تکنولوژي هاي مخاطره اي( ا
کنترل ناپذیري  - ماهواره، موبایل، موتور سیکلت)

  مسائل پورنوگرافی   - استفاده رسانه اي 
 بسترهاي

  نوین  تکنولوژیک

 –باج دهــی بــه همســر  –باج دهی به فرزندان 
  –گفتگو با همسر و فرزندان  -استخدام خدمتکار

  

  ابزاري
  
  

دي
 فر

ت 
یری

 مد
اي

ک ه
کتی

تا
  

بالا بردن  –مدیرت زمان  – افزایش دادن درایت 
  آگاهی خود و فرزندان از مخاطرات 

استفاده از 
هاي حل مهارت

 –برخــورد مهربانانــه    –تقویت عاطفــه خــود    مسأله
اعمال  قدرت با حفظ  –ازخود گذشتگی بیشتر 

  افزایش تحمل خود –لطافت 
  

بهبود استفاده از 
  هوش عاطفی

  
  

   هاي پژوهش یافته - 4
 و اشــتراوس ايمرحلــه ســه گــذاري کــد اســاس بــر هــا داده تحلیــل نتــایج بخش ینا در      

بــه تفصــیل شــرح داده  2و بر اساس مقولات محوري و هستۀ مندرج در جــدول  )1385کربین(
  شود.می

   شناختی دستاوردهاي  اجتماعی روان

زه هــاي ي مشارکت کنندگان این پژوهش به فرصت ها و مزایایی که اشــتغال  در حــوهمه     
معتقــد اســت کنتــرل   1اند.  بلومبرگاجتماعی براي آنان فرهم کرده است اشاره کرده –فردي 

دهد کــه بــر ســطح زنان بر ابزار تولید و توزیع مازاد تولیدي، نوعی قدرت اقتصادي به آنان  می
). 183: 2003، 2گــذارد (ترنــرآن هــا تــاثیر میقدرت سیاسی، حیثیت و منابع دیگر قشــربندي 

                                                        
1 Blumberg 
2 Turner 
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کســب توان در سه خــرده مقولــه روانشناختی اشتغال این زنان را  می –ستاوردهاي اجتماعی د

  از هم تفکیک کرد. جدید کسب هویت اجتماعیو   خودکفایی  اقتصادي،  هاي زندگیمهارت

 حس نفس، به اعتماد داشتن آینده، به امید و آرامش احساس :هاي زندگیکسب مهارت      
 به کنندگان مشارکت همه که هستند هایی مهارت روحی، آرامش و منیتا احساس بودن، مفید

 و اشــتغال از ناشــی آرامــش نتیجــۀ در تا آنجا که.  اندکرده رضایت احساس اذعان و آن داشتن
 خاطر به آرامششان عدم "و  شده "تر آسان برایشان اشتغال مدیریت و راه سختی " کار محیط
-بچــه اگه آینده تو میدونی که همین ":  ب  مخان ".افته استی تعدیل "فرزندان امنیت نگرانی

 ذ خانم ؛"میشی امیدوارتر و تر بین خوش آینده به میرسه، دادت به حقوقت نخواهنت، هم هات
 کــارکردن ":  د خــانم  ؛ " میده بهم عجیبی آرامش ي است، خونه بیرون کردن کار عشقم ": 

 و  میشــه تغذیــه بیشتر روحم میکنم فکر ولی اشهب رسونده آسیب جسمم به شاید خونه بیرون
 بیشــتر خیلــی نفســم به اعتماد ":  د  خانم ؛ " دارم شغلم به نسبت خوشایندي خیلی احساس

   ". کنم دفاع هام بچه و شوهرم و خودم از تونسم بهتر خیلی شده لازم که مواقعی در شده
 و نفس به اعتماد نوعی باعث علاقه، و ترغب روي از کار که داده نشان هابه طور کلی بررسی     

 ترینمهم از یکی کندمی خاطرنشان روزنبرگ موریس). 1374 فر، میلانی( است   روانی آرامش
 با حدّي چه تا که است این جوان و نوجوان شخصیت و نفس به اعتماد رشد کنندهتعیین عوامل

 جــوانی و نوجــوان. است برخودار تمحبوبی از مقدار چه و دارد تعامل اجتماعی محیط و دیگران
 نفــس بــه اعتماد بوده، برخوردار بیشتري محبوبیت و مقبولیت از است، حرفه و شغل داراي که

  . دارد بالایی
ترین مزایــاي اشــتغال بــراي زنــان و خــانواده، یکی از شناخته شده :ودکفایی اقتصاديخ      

ستگی زنان از شوهر و اطرافیان را فــراهم مزایاي اقتصادي آن است که زمینۀ استقلال و عدم واب
تواند بنیان سایر استقلال ها و تصمیم گیرهاي فردي تلقی شود. همۀ می آورد. استقلالی که می

  اند. مصاحبه شوندگان  به مزیت اقتصادي داشتن شغل اشاره کرده
ه کــم دستم جلوي شوهر ...دراز نیست. براي پول هیچ وقت منت شــوهرم را نمیکشــم  اگــ "ج 

شوهرم اصلا از  "ش :  "بیارم از مامانم قرض می کنم تا سر ماه که حقوق می گیرم پس میدم .
 ".  د : "حساب کتاباي من خبر نداره، یعنی نیازي نیس بدونه، با اقتدار کامل خرید مــی کــنم 

پول لازم باشم، بدون غر زدن تو کیفم میذاره  تکارت بانکی من دست شوهرم هست ولی هر وق
پول داره که من هر چی خرج کنم تموم نمیشــه، ولــی  رقدنشوهرم ای ":  .  ت"خرید میکنم  و
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شادي و رضایت این زنان ، به ویژه، هنگــامی دو   ."پولی که خودم در میارم ي چیز دیگه است 

چندان می شود که وضعیت خود را با یکــی از نزدیکــان و یــا اقــوام هــم جــنس خــود مقایســه 
خواهرا و دوستام همیشه به درآمد مالی  "دانند.  ض: خود را بهتر از آنان میکنند و وضعیت می

   "من غبطه میخورن واین احساس خوبی به من میده، با وجودي که شوهرهاي پولداري دارن .
سومین مزیــت اشــتغال بــراي ایــن زنــان فراتــر از حــوزة : کسب هویت اجتماعی جدید       

ی و هویت بخشی دارد. زیــرا شــغل بــراي آنــان نــوعی منزلــت اقتصادي بوده و کارکردي منزلت
آورد کــه در گفتمــان اکتسابی  و هویت جمعی( همذات پنداري با افراد ناهم جنس شــان) مــی

مــا  "عمومی و غالب جامعه داراي جایگاه، منزلت عرفــی و ســازمانی خاصــی بــوده و در مقولــۀ 
میرم تــا مــیفهمن همکارشــون هســتم زمانی که مدرسه پسرم "شود. ض : متجلی می "معلمان

پسرم بــه ایــن کــه مــدیر  ":  د  "کنن .تر رفتار میمحترمانه برخوردشون باهام عوض میشه  و
خیلی ها، روز معلم را بهم تبریک میگن، بسیار خرســندم،  در چنــین  "ز :    "م می باله .تهس

نقشــی زن را از فضــاي .  شغل، همچنین، شبکه تعاملات "روزي آرامش خاصی را تجربه میکنم
تري درگیــر برد و آن را در شبکۀ نقشی فراخانوادگی گستردهتنگ و خصوصی خانواده فراتر می

اي که در جامعه ما کمتر در دسترس سایر زنان قــرار دارد. مشــارکت کننــدگان سازد؛ شبکهمی
بــط ي روابــط اجتمــاعی خــود و حتــی فرزندانشــان از روامعتقدنــد در نتیجــۀ اشــتغال شــبکه

خویشاوندي صرف فراتر رفته و ماهیتی خاص پیدا کرده است. آنان از این لحاظ خود را متمــایز 
رابطه ي خیلی خوب مــن بــا دوســام ،  "دانند. جمیهاي خودشان از بقیۀ خواهران و هم جنس

ام با همکارهایی که دوسم نزدیکه که اگه نبودن حسادت شوهرم را حتی برانگیخته ، ایقد رابطه
دیگه مطمئن هســم کــه دختــرم بــا خــانواده هــاي   "چ. "میدونسم باید دردم را به کی بگم ، ن

  ."فرهنگی  سالمی رابطه داره، چون بچه هامون هم تو این  دید و بازدید ها با هم دوس شدن
 احتمــال تــرهمانطور که گفته شد  زنان متأهل شاغل بــیشنقشی:   –آسیب هاي فردي      
؛ یــا اینکــه )1383 احمــدنیا،( گیرنــد قرار نامطلوب وضعیت در سلامت عیتوض نظر از که  دارد

 ملکیه( خانواده را تجربه کنند –کار یا تعارض کار  –اي مانند تعارض خانواده تعارضات دو گانه
بر اساس تحلیل مصاحبه ها، زنان در گفته هاي شان به هزینه هــایی ماننــد  ).1388 دیگران، و

، و ایفــاي ناکارآمــد  3داريهاي خانــهی، برآورده نکردن انتظارات نقش روان –بیماري جسمانی 
                                                        

در حقیقت در هنگام نام گذاري مفاهیم مربوط به این مقوله پی بردیم که نقش زنان در خانواده و وظایف مربوط  3
انواع وظایف و تعاملات مانند پخت و   Nodal Pointبه آن به گونه اي است که مانند محور و نقطه اتصال دهندة 



 88............................. هاي اشتغال زنان متأهل و بسترهاي تعدیل کننده آنواکاوي کیفیِ پیامد
 

خانواده از  –اند.  وضعیتی که اکثر محققان با عنوان تعارض کار نقش آموزشی خود اشاره کرده
، تعارض مبتنــی  4توان آنها را داراي سه نوع عمدة تعارض مبتنی  بر زمانکنند و میآن یاد می

).  مسائل و نگرانی هــاي 1999،  7دانست ( میلکی و پلتولا 6مبتنی بر رفتار، و تعارض  5بر فشار
، روان شناختی –بیماري هاي جسمی نقشی زنان مورد مطالعه را می توان در سه مقولۀ فرعیِ 

  دسته بندي کرد.  معلمی نقش ناکارآمد ایفاي و داريخانه  هاي نقش در خصوصِ دلواپسی
معلمان  گویاي آن است که هامصاحبه تحلیل :ان شناختیرو – جسمی هايبیماري      

  زنان اشتغال "  ح: .برندمی رنج متعددي روان شناختی و فیزیکی هاي آسیب از مصاحبه شونده
 ، درآورده پدرمو خونه کار کنه،می برابر صد را زن یک هاي دغدغه و کنهمی سلب را آرامش
 شدید درد کمر و پادرد شده، کم استراحتم بس زا ":  ت ".کشته منو پختن غذا و شستن ظرف
. "زیاده خیلی کارهام حجم ":  ش ؛ "آورده در روزگارم از دمار مفرط هايخستگی ":ب. " دارم
  . " هسم خسته میرسم وقتی چون ، کنممی لند و غر خونه تو که میاد پیش زیاد ": ك
 و نظري ادبیات آنان فیزیکی و نیروا سلامت وضعیت بر زنان اشتغال منفی تأثیرات خصوص در

نشان ) 2011؛ بینتی پاناتیک و دیگران، 2000آلن و دیگران،  ؛1383 احمدنیا،(  وسیع تجربی
 را فرد انرژي و زمان از توجهی قابل منابع چون خانگی، - شغلی هاي نقش از یک دهد هرمی

 فرد و شوندمی افزوده مه بر خانواده و کار قلمروهاي از متعدد تقاضاهاي و کندمی تقاضا
 رستگار( شودمی دچار نقش تعارض و بار اضافه به کند ارضا را نقش دو هر تقاضاهاي تواندنمی
  . )37 –  36 : 1385 ، خالد

نشان  شوندگان مصاحبه هايپاسخ تحلیل:   داريواپسی در خصوصِ نقش هاي خانه دل    
سنتی مربوط به  ناقص وظایف  انجام شونده همصاحب معلمِ زنان اصلی دغدغۀ و نگرانی دهدمی

هاي دیگر از آنجا که ایفاي درست انجام نقش عبارتی به. است دار و مادریک زن خانه
کنند معلم خاصی دارد تصور می " برجستگی "داري، همسري و مادري براي این زنان خانه
 همیشه ": ب باشد.ان میشهاي خانگیشان مانعی اساسی براي ایفاي درست و کامل نقشبودن
 هم ها، بچه با اگر ":  ث " .خورندنمی غذا موقع به ،چون هستم هامبچه تغذیه سوء نگران

                                                                                                                                  
ده کردن انتظارات متعدد شوهر، میهمان داري و ... را شامل می شود. بنابراین نتوانستیم پز، تیمارداري فرزند، برآور

  . هیچ مقوله اي مناسب تر از مقولۀ موجود در متن براي توصیف و بازنمایی این ویژگی  پیدا یا معرفی کنیم
4 Time- Based Conflict 
5 Strain – Based conflict 
6 Behavior- Based Conflict 
7 Milkie, Melissa A and Pia Peltola 
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 دیگر از ".میذارم براشون کالباس مثل ساندویچی غذاهاي معمولا نه، اگر ولی خوبه باشم شیفت
 بیماري، زمان در خانواده اعضاي و فرزندان از خانه مراقبت زنان در دیرین و سنتی وظایف
 در شوندگان مصاحبه اکثر. باشدمی آنان رفتار بر نظارت و فرزندان خروج و ورود کنترل

 و خانه در آنان حضور عدم از ناشی که فرزندشان بیماري تداوم یا و جسمی آسیبهاي خصوص
 حتی. نداکرده نارضایتی ابراز بوده است، فرزندان خروج و ورود کنترل در شانتوانایی عدم یا

به   آنها اکثریت و گفته سخن شان فرزندان با خشن ناخواسته گاه و نادرست رفتارهاي از بعضی
 سالم خرد فرزند کنار چون ": اند. پبوده خانه در شان فرزندان تنهایی نگران صورت دائمی

 تر مریض روز به روز و نمیشه خوب اصلا سرماخوردگیش بدم، موقع به را داروهاش که نیسم
 کنم کنترل را نوجوانم پسرهاي خروج و ورود نمیتونم نیسم، توخونه چون ":  د ". میشه

  . " کنممی رفتار فرزندانم با خشن بسیار  کنممی ......فکر
 – کار تعارض و نقش فشار بین رابطۀ بر نقش جستگی بر بیوتل و هوس به بیان گرین     

 سان، بدین. بگیرد شدت معینی نقشِ از ناشی هايفشار شودمی سبب و گذاردمی تأثیر خانواده
 به وي شود،می تر جسته بر یا مهمتر برایش فرد خانوادگی یا شغلی هاي هویت که گونه همان

 از بالاتري سطوح از آن، ایفاي به نسبت است ممکن و یابدمی بیشتري تعهد هویت یا نقش آن
 ترحساس نقش آن در محیطی فشارهاي به نسبت فرد حالت، این در. گردد برخوردار انگیزش

 نتیجه، در و شودمی مهم بسیار برایش نقش آن به مربوط هايپاداش و ها موفقیت و شودمی
 شودمی فشارهایی سبب رفته، همروي وضع این و کندمی پیدا نقش آن بیشتري به زمانی تعهد

 به 78: 1985، 8بیوتل هوس و گرین(  شود فرد دیگر هاينقش با نقش آن برخورد باعث که
و  زندگی چرخه هاي این مادران بسته به البته ماهیت نگرانی ). 63: 1383 خالد، رستگار از نقل

 کنندگان، مشارکت قول کند. بهشرایط سنی و جنسی فرزندان شان رنگ و بویی خاص پیدا می
 و شده است عوض انش يها نگرانی نوع فقط نکاسته آنها نگرانی از چیزي فرزندان شدن بزرگتر

 ها بچه شدن بزرگتر ":  د .دارند مشکل شان مادري هاي نقش بعضی ایفاي در همچنان آنها
 ي بودن کوچیک ها بچه وقتی ":  ذ. "کرده عوض را نوعش فقط نکرده کم من نگرانی از چیزي

 بودم گرانن بود نوزاد ام بچه وقتی ": . ت"جور هزار شدن بزرگتر که الان و بودم نگرانشون جور
 شده بزرگتر  که الان بدن، بهش آور خواب داروي یا نکنن عوض را پمپرزش موقع به که

                                                        
8 Greenhaus & Beutell 
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 تنهایی نگران دیگه بودن بچه که موقع اون ":  ر ."بده انجام خونه تو خطرناك کارهاي میترسم
 ." نبودم اینا و داشتن دختر دوست و رفتن بیرون و

کــار یکــی از  -ور کــه گفتــه شــد تعــارض خــانواده همــانط :نقش معلمی ناکارآمد ایفاي     
است. بدین ترتیب که وظایف  مهمترین پیامدهاي نامناسب اشتغال زنان متأهل در جامعۀ ایران

بــه عبــارتی  . 9گیــرداي تحت تأثیر وظایف خانوادگی و نگرانی هاي مرتبط بــا آن قــرار میحرفه
شود و به همان نســبت از اي خانگی میبیشترین منابع زمانی و فکري این زنان صرف فعالیت ه

شود. بر اساس تحلیل مصاحبه ها توانایی آنان  براي ایفاي درست نقش معلمی شان کاسته می
شود. تا تقریبا بیشترین دغدغه و نگرانی این زنان به مسائل و امور خانواده و فرزندان مربوط می

اکثر آنان تحت الشعاع نقــش خــانگی توان گفت، به استثناي چند نفر، نقش معلمی جاییکه می
فرو رفته است.  مهمترین دغدغــه هــاي ذکــر شــده از  "محاق  "شان قرار گرفته و به نوعی در 

توان عدم وجود شــرایط مناســب بــراي مطالعــه و ادامــه تحصــیل خــود و سوي این زنان را می
نــدگان در ایــن نداشتن زمان کافی براي آموزش دادنِ فرزندان شان دانست. اکثر مشــارکت کن

توانند تحقیق گفته اند که گاه تکالیف درسی فرزندانشان به خوبی انجام نگرفته است و آنان نمی
  به آموزش فرزندان خود بپردازند.

قبلا بیشتر اهل مطالعه بودم  ولی الان بیشتر دوس دارم شوهرم را با کارهاي خاص مثــل  "ص: 
حتــی اگــر شــده  ".  ژ : "یدن سوپرایز کنم غذاي جدید پختن یا لباس خوشکل دوختن و پوش

  . "مونم و کارهاي فرداي مدرسه را انجام میدم اما اول کارهاي خونهباشه تا دیر وق بیدار می
  معلمی  - جهانیِ تعدیل کنندة تعاملِ نقش هاي خانه داري  –بسترهاي محلی 

هایی آگاهی بخش شغلی در زمینه  –هر چند نظریات مربوط به تعارض نقشهاي خانگی      
زنان  10هستند؛ اما آنها با  عام دانستنِ این تعارض و نادیده گرفتن تنوعات درون گروهیِ 

شاغلِ متأهل و حداکثر اشاره به تأثیر بسترهاي اجتماعی خیلی نزدیک (مانند شوهر و 

                                                        
البته لازم به ذکر است که یکی از مهمترین علل مرتبط با مسائل نقش حرفه اي، از دید پاسخگویان، عملکرد  9

مدرسه و ماهیت قوانین آموزشی و تحصیلی بوده است که در بخش عوامل مداخله گر به آنها اشاره شده سازمان، 
ي کشوري جشنواره خوارزمی راه وقت زیادي گذاشتم تا دانش آموزام به مرحله " گویدمی  ز ست. براي مثال خانما

که هیچ امکاناتی نداره اما اداره آموزش و پرورش استان بوشهر حتی یک برگ  یافتن، آن هم در مدرسه اي
    "تشویقی که هزینه ي مالی نداره را دریغ کرد !

 
10 Within Group 
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خانوده) و عدم توجه به بسترهاي اجتماعی خیلی دور و جهانی ( مانند اینترنت و ماهواره) 

توانند به کفایت روند و بسترهاي تأثیرگذار بر کیفیت تجربۀ زنان شاغل متأهلِ مادر را نمی
هاي نقش 11توصیف یا تبیین کنند.  در این تحقیق محققان پی بردند که تأثیر دوسویۀ

اي از سازگاري کامل تا خانگی و معلمی داراي پیامدي الزاماً تعارضی نبوده و بر روي دامنه
-ها و شرایط زمینهیابد. البته پیامدي که خود تحت تأثیر ویژگیشدید امتداد می ناسازگاريِ

گر محلی و شناخته شده مانند رفتار شوهر، فرزندان و همسایگان هاي تأثیر گذار یا مداخله
هاي سازمانی و حتی جهانیِ کلان و ناشناخته مانند اینترنت و ماهواره قرار دارد. این تا زمینه

توان با توجه به ویژگی ها و ماهیت شان تحت سه عنوان مجزاي زمینۀ را میها زمینه
 خانوادگی، سازمانی و تکنولوژیک قابل دسته بندي کرد. 

نوع و کیفیت روابط خانوادگی یکی از مهمترین زمینه هــاي مــرتبط بــا : زمینه خانوادگی      
اي اســت. اغلــب نظریــه و هکیفیت پیامدهاي ناشی از داشتن همزمان دو نقــش خــانگی و حرفــ

ادبیات تجربی مرتبط نشان می د هند حمایت اجتماعی ناشی از از منابع کاري و غیر کاري کــه 
، به ویــژه، حمایــت منــابع غیــر کــاري، ماننــد کندعمدتاً به دو شکل عاطفی یا ابزاري تجلی می

 شتغال زنان داردحمایت همسر و اعضاي خانوادة فرد جایگاه مهمی در تعدیل پیامدهاي منفی ا
). بر اساس تحلیل مصاحبه شــوندگان، مهمتــرین عامــل تــأثیر گــذار بــر 1383(رستگار خالد ، 

( خوشایند یا ناخوشایند ) نوع برخورد همسر و یا فرزنــدان شــان بــوده  کیفیت تجربۀ این زنان
ند آنان اکردهاست. بدین معنی در جاهایی که همسر این زنان در امور مختلف به آنان کمک می

اند؛ برعکس، در جاهایکه همسران نوعی سازگاري بین نقشی یا ناسازگاري اندکی را تجربه نموده
بلکــه اشــتغال آنــان را بــه طریقــی  ،اندو یا اطرافیان نه تنها هیچ نوع حمایتی از این زنان نکرده

شــدة ایــن  اند، ناسازگاري و ناخوشایندي تجربــۀمسببِ مسائل و مشکلات خانواده شان دانسته
؛ ژ  "اگه شوهرم نباشه که هیچ ام، خیلی کمکم میکنه، تــوپ !! "زنان  تشدید یافته است. ث : 

  "شوهرم دیگه وظایفش را میدونه، نیازي نیس من بهش میگم، خودش کارها را انجام میــده .":
اهم ( زمینۀ خــانوادگی فــر "انجام دادن تکالیف بچه ها بیشتر به عهده ي شوهرم هست . "ط : 

  کنندة سازگاري بین نقشی).
در نقطۀ مقابل، زنانی هستند که نه تنها از حمایت همسر و اطرافیان برخوردار نیستند، بلکه     

اند جهت کسبِ حمایت خانواده یا کاستن  از تنش هاي خــانگی کارهــایی در مواقعی ناچار بوده

                                                        
11 Interaction 
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شــود. حتــی در مــواردي ســوب میانجام دهند که انجام آنها به طور عرفی از وظایف مردانه مح
هر وقت کارها عقب میفته یا مشکلات  ":دهند. الفکارهاي شخصی همسرشان را نیز  انجام می

شوهرم بارها گفته اگه تو خونــه  "ذ:   "خورند، میگه خوب تو کار نکن. بشین تو خونه !گره می
همسرم بی خیال  "ض :   "کردن، کار نکن .کردي این کارها را نمیبودي و درس تربیتشون می

    "مطلق است، براي تربیت بچه ها اصلا وق نمیذاره و به محض خطا کردن منــو مقصــر میدونــه.
  (زمینه خانوادگی تشدید کننده ناسازگاري بین نقشی).

ناسازگاري تجربۀ شدة  –بر سازگاري  که  سازمانی عوامل :رسمی -  سازمانی بسترهاي      
 هم به مربوط ریزيبرنامه تا ادراي، و رسمی هاينامه آیین از ايستردهگ طیف مؤثرند این زنان

 و همکاران رفتار و فرزندان و خود مدرسه از نزدیکی و دوري فرزندان، و والدین بودن شیفت
 آموزان دانش نفع به ها دستورالعمل و هانامه بخش يهمه ": د. شودمی شامل را مدیران
 کسی کردم، شرکت تدریس برتر الگوهاي جشنواره تو": ط ". نمیشه دیده دیگه معلم هست،

.  "میده دست از خیلی را انگیزش آدم خوب!  شده تعیین پیش از نتیجه و بود داور نبود لایق که
 ": چ  ؛ "است شده درگیر اداره و مدیر با دانشگاهش هايکلاس و امتحان براي بارها ": ز

 و خورده غیبت بارها یابد، حضور دانشگاه درس ايه درکلاس توانسته تا کشیده ها مصیبت
 و کار بین تعادل ایجاد در سازمانی حمایت ."گرفته قرار خود ي اداره شدید فشار تحت

 طرف از حمایت مانند سازمانی هاي حمایت انواع. دارد کلیدي نقش زندگی هاي مسئولیت
 انعطاف و زمانبندي ده،خانوا/ کار تعارض کاهش تمرین و سازمان هاي سیاست سرپرستان،

. دارد عاطفی و ابزاري شکل دو سازمانی حمایت. دارد اثر تعارضات کاهش در شغل پذیري
 کارمند به کمک جهت هایی توصیه و مستقیم همکاري به مربوط سرپرست، ابزاري حمایت

 يمعنا به سرپرست، عاطفی حمایت. بپردازد نیز اش خانوادگی هاي مسئولیت به بتواند تا است
 سلامت مورد در خالصانه نگرانی و تعارضات به مربوط مسائل به نسبت حساسیت همدلانه، درك

 کاري هاي محیط در). 123: 1386 ،، تقوي و سلطانیزاده فاتحی( است اش خانواده و کارمند
 بر تواندمی سازمانی کنندة حمایت هاي سیاست و ها برنامه و همکاران ها، سرپرست حمایت
  ).67: 1383 ، رستگار خالد( بگذارد مطلوب تأثیر "خانواده – کار رضتعا " کاهش
یکی از مواردي کــه  مــورد توجــه هــیچ یــک از تحقیقــات  :بسترهاي تکنولوژیک نوین       

کار نبوده است، نقش غیر مســتقیمی اســت کــه تکنولــوژي  –پیشین مرتبط با تعارض خانواده 
اسازگاري تجربه شده زنان متأهل شاغل مادر داشــته توانند در تنش و نهاي رسانه اي نوین می

باشد. امروزه تأثیر این تکنولوژي هاي بر تمام ابعاد زندگی، و به ویژه در قلمروي خانواده بر هیچ 
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توانند با نادیــده گــرفتن مرزهــاي جغرافیــایی و کسی پوشیده نیست. زیرا این تکنولوژي ها می

گیــري ارزشــی ف فرزندان را تحت تأثیر قرار داده و جهتموانع فیزیکی نگرشها، رفتارها و عواط
آنان را به سمت و سوهاي خاصی سوق دهند که مطلوب والدین نیستند. البته باید دانست کــه 

کنند که شامل هردو نوع اســتفاده مثبــت و منفــی این تکنولوژي ها بسان تیغی دو دم عمل می
وندگان مشهود و مورد تأکید بوده پیامدهاي می شود.  اما آنچه در گفته هاي بیشتر مصاحبه ش

توان توانند براي فرزندانشان داشته باشند. تا جایی که میاي است که این تکنولوژي ها میمنفی
گفت زنان شاغل مورد مصاحبه از وجود این تکنولوژي ها و ابزارهاي جدید ارتباطی دچار نوعی 

  هستند.  "هراس شدید "
داریم ، تلفن ثابت هم ندارم ، دخترم موبایل هم نداره ، اینجوري خیالم اینترت تو خونه ن "س:  

همین تلفن که هس براي نگرانیم  "! . ش "راحت تره، دخترم نوجوان و خوبه، اما من میترسم 
. اکثر مشارکت کنندگان از مــاهواره و "بسه؛ اگه زنگ زدم وخط مشغول بود، دلم هزار راه میره 

اي اصــلا مــاهواره ش در غیاب خود، در منزل هراس دارند. بنابراین عــدهاستفاده هاي غیر مجاز
مــاهواره را کلــا "ندارند و عده اي دیگر تحت شرایط شدید امنیتی از آن استفاده مــی کننــد. خ 

 ".  د "هام بزرگن، میترسم فیلم هاي را نگاه کنند که مناسبشــون نباشــه قطع کردم چون بچه
رم گفتم موتور بفروش میترسم وقتی نیستیم با دوستاشون برن بچه ها که بزرگ شدن به شوه

  ."بیرون 
سومین زمینۀ مرتبط با کیفیتِ پیامدهاي تجربه شدة : مدیریت فردي 12تاکتیک هاي      

گویند با افزایش میزان توان ویژگی هاي فردي شان دانست. توماس و گانستر میاین زنان را می
: 1995، 13توماس و گانستر( شوداحتمال بروز تعارض کم می اش،کنترل فرد بر موقعیت شغلی

به عبارتی بعضی کارکنان می توانند از منابع شخصی خود براي همسازي مستقل با  ).413

                                                        
اولین قدم دوسرتو براي فهم مقاومت در زندگی روزمره، ایجاد تمایز بین استراتژي و تاکتیک درکنش روزمره  12

است. استراتژي برخاسته از نوعی مناسبات قدرت است که با مفاهیم مالکیت و مکان فهم می شود. در واقع 
و استراتژي هاي آشکار آن قرار گرفته اند به دنبال  تاکتیک، هنر ضعفا است. ضعفا که در مناسبت هاي قدرت

فرصت هایی می گردند که در چارچوب نظم موجود براي دستیابی به هدف خود ناگهان ابتکار عمل را به دست 
بگیرند و شگفتی بیافرینند. تاکتیک لحظه اي و ابتکاري است. تاکتیک ها به جاي تضاد مستقیم از طریق کنار 

  ).112 - 115:  1384( کاظمی،  دآمدن عمل می کنن
 
13 Thomas& Ganster 
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کنند. این راهبردها توسط خود اشخاص هدایت هاي متعدد کاري و غیر کاري استفاده نقش
کیچمیر و ( اندکاري و تعدیل آنها متکیشود و بر کنترل شخصی فرد بر تقاضاهاي نقش غیرمی

از آنجا که همۀ زنان شاغل متأهل آشنایی، توانایی و تاکتیک هاي  ).61: 1999، 14کوهن
مالی، فکري و شناختی بالاتري  یکسانی براي مدیریت وضعیت شان ندارند؛ زنانی که از توانایی

ها زن برقرار نمایند. تحلیل مصاحبهشان نوعی تواتوانند بین امور خانگی و شغلیبرخوردارند می
هاي سه اند از طریق تاکتیک( نه همه) تا حدودي توانسته بیانگر آن است که اکثر پاسخگویان

مسائل ناشی از  هاي حل مسأله و بهبود استفاده از هوش عاطفیابزاري، استفاده از مهارتگانۀ 
  اشتغال را مدیریت کنند. 

انــد کــه وقتــی بعــد از یــک رخی مشارکت کننــدگان بیــان کــردهب تاکتیک هاي ابزاري:       
ي غر و لند شنیدن از کسی را ندارند، لــذا ابــزاري را رسند حوصلهروزکاري، خسته به منزل می

براي برآمدن از پــس "کنند گزینند که بعضاً به ضرر خود و خانواده شان است. اما بیان میبرمی
بــاج دهــی بــه  "اید شناخته شده ترین این ابزارها را بتوان . ش"اي جز این ندارندتعارضات چاره

افتد و نامید که البته در بسیاري موارد نامحسوس و شاید ناخواسته اتفاق می "فرزندان و همسر 
  در فرهنگ مردسالار و در نابرابري قدرت زنان و مردان در خانواده ریشه دارد. 

اي ، ماشین را خــودم مــی شــویم و کارهــاي درسهبا وجود داشتن دو فرزند شیر خواره و م "ر :
ج و س بــا مضــمونی  "طر کارم، چیزي کــم میــذارم.اشخصی شوهرم را انجام میدم تا نگه به خ

خرید خونه و خرابی هاي وسایل را بیشتر خودم انجام میدم تا دهنش بسته باشه و غر  "واحد : 
بیشتر وقت ها مجبور میشــم  ".  ز: "نم براي انجام کارهام، کارگر استخدام می ک "ط :  "نزنه .

  "کنن.چیزایی را براي بچه هام بخرم که ضروري نیست، نامحسوس مجبورم می
توانند در فرایند مدیریتی زنان شاغل می: تاکتیک هاي استفاده از مدیریت حل مسأله        

نوع توانمند ســازي  تواند شامل هر دوخود باشند. توانمند سازي می "توانمندسازي  "به دنبال 
ام یاد دادم که چی کار کنه، ازش میخــوام وقتــی تــو به بچه"خودِ فرد یا اطرافیان وي باشد. ز :

خونه نیستم کتاب داستان بخونه، وقتی رسیدم خلاصشو برام تعریف کنــه .. شــیوه ي مراقبــت 
 "؛ و ص : "ه زن شاغل باید درایت و تــدبیر داشــته باشــ ". الف : "کردن از خودشو یادش دادم 

  . "زن شاغل باید بتونه زمان را مدیریت کنه والا کلاهش پس معرکه است 

                                                        
14  Kirchmeyer& Cohen  
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 نظریات توانمندسازي، ابعاد گوناگونی از تغییرات فردي، گروهی و اجتماعی را کنار یکدیگر و به

توانمنــد  "کننــد. اند و در مواردي به دو مرحله فردي و گروهی اشاره میطور مفصل ذکر نموده
شامل  تغییر در نگرش ها، باورها ، عزت نفس و کارایی شخصی و افزایش دانش  "فردي  سازي

شامل مشارکت هاي اجتماعی  "توانمند سازي گروهی"و مهارت ها  و آگاهی هاي جنسیتی؛  و 
به وسیله رفتارهاي جمعی، تغییرات در کلیشه هاي سنتی و فرهنگی رایج و اقدامات عملــی در 

  ).78: 1390 لاریجانی، رجبی و فسایی، (صادقی باشدسطح گروهی می
عاطفــه، مهربــانی، ازخــود گذشــتگی و  تاکتیک هاي  بهبود استفاده از هوش عــاطفی:      

  شوند. هاي نظري و در فهم عامیانه خصایصی زنانه شناخته میکردن در اکثر تئوري صبوري
ارکت کنندگان بــر ســر ایــن همه ي مش "فقط صبوري میتونه فریاد رس زن شاغل باشه. "ب : 

زن شاغل باید از خودش مایه بذاره، مجبور هس خودش بیشتر کار "تفکر هم عقیده هستند که
زنــان شــاغل بایــد  "از خوگذشــتگی  "یعنی بعبارتی میــزان "کن ، از خواب و استراحتش بزنه 

فتی در او چون اشتغال به زن قدرت میــده، روح مــرد صــ "چندین برابر زنان  دیگر باشد. ط  : 
تقویت میشه و میگه منم پول تو خونه میارم و نقش مردسالارانه میگیره، در صورتی که زیبــایی 

  باشه.  "پهلوان پشت پرده  "زن اینه که 
 بســترهاي و متأهــل شــاغل زنان پذیر مدیریت اما متناقض مقوله هسته: وضعیت     

  آن کنندة تعدیل
شود که معناي پدیــده مــورد مطالعــه را بــه ی خلق میمقوله هسته در فرایند کد گذاري انتخاب

خــرده مقولــه  12). در پرتوي تحلیل مصاحبه هــا  106:  1389کند( هومن ،عنوان کل القا می
). مقوله 2(جدول شماره  ، چهار مقوله اصلی و یک مقولۀ هسته از داده ها استخراج شدند1فرعی

  -شــامل دســتاوردهاي اجتمــاعی  مقوله هاي اصلی  و خرده مقوله هــاي مربوطــه، بــه ترتیــب،
هاي زندگی ، خودکفایی اقتصادي، کسب هویت اجتمــاعی جدیــد)؛ ( کسب مهارت روانشناختی

روانی، دلواپســی بابــت نقــش هــاي خــانوادگی،  –نقشی( بیماري جسمی  –آسیب هاي فردي 
 قــشن پیامدهاي کنندة تعدیل جهانیِ – محلی اي)؛ بسترهايدغدغه هاي مرتبط با نقش حرفه

 –معلمی ( زمینۀ خانوادگی، بسترهاي تکنولوژیــک نــوین، زمینــۀ ســازمانی  - داري خانه هاي
هاي حل مسأله رسمی)؛  و تاکتیک هاي مدیریت فردي( تاکتیک هاي ابزاري، استفاده از مهارت

اند. با در نظر گرفتن خرده مقوله ها و مقوله هاي اصــلی و بهبود استفاده از هوش عاطفی) بوده
                                                        

1 Sub- category 
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توان گفت مناسب ترین مقوله هسته براي پوشش دادن و بازنمایی ایــن ا، به نظر محققان میبال

 تعدیل بسترهاي و متأهل شاغل زنان پذیر مدیریت اما متناقض وضعیتویژگی ها، مقولۀ هستۀ 
: اســت مــادر متأهــل زنان اشتغال با مرتبط اساسی ویژگی سه بیانگر مقوله است. این آن کنندة

 از زیــرا. کندمی عمل دم دو تیغی سان داشته و به سویه دو ايچهره زنان این اشتغال اینکه اول
 و جدیــد اجتماعی هویت کسب و اجتماعی منزلت ارتقاي اقتصادي، خودکفایی زمینۀ طرف یک

 همزمــان، دیگــر، طــرف از. اســت کــرده فــراهم را زنــان نفس به اعتماد افزایش و روانی آرامش
 و متأهــل زنــان ایــن  براي فراگیري و گسترده هاي نگرانی و مسائل يگیر شکل زمینۀ اشتغال

 کامــل ایفــاي عــدم به نسبت شدید دغدغه و نگرانی تا جسمی بیماري انواع از که بوده دار بچه
 متأهــل زنــان اشتغال اینکه دوم،. میشود شامل را مدرسه و خانوده حوزه دو در شان هاي نقش
بســترهاي  بــه بســته آن پیامــدهاي کیفیــت و کمیت و ندارد نانآ براي یکسانی پیامدهاي مادر

 و اســترس از  جهــانی هــايو ســیطرة تکنولــوژي ايعدم حمایــت مدرســه  خانوادگی، متفاوت
 بــه بســته زنــان ایــن همــۀ اینکه سوم،. یابد می امتداد کامل انطباق و آرامش تا شدید ناراحتی
 کــه را خود خاص وضعیت نوعی به اندوانستهت شان عاطفی و شناختی مادي، امکانات و تواناییها

 ساز کلی طور به. نمایند مدیریت باشد، می همزمان داريخانه و شغلی نقش دو داشتن از ناشی
 پیامــدهاي و کنشــگران کنشــی هاي استراتژي و ايزمینه گر، مداخله علی، شرایط روابط کار و

 تصــویر بــه زیــر پــارادایمی مــدل قالب در توان می را آن از ناشی تعارض و زنان اشتغال پدیدة
  کشید
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  بحث و  نتیجه گیري  - 5
ماهیت بنیادین و فرایند سریع و ناموزون تغییرات، مسائل و آسیب هاي اجتماعی متعدد و     

ترین هاي در حال گذار و از جمله ایران در پی آورده است. یکی از مهم متنوعی را براي جامعه
این تغییرات به وضعیت زنان شاغل متأهل و حضور گستردة آنان در بازار کار مربوط است. در 

  شرایط علی
خانه؛ تأخر دگرگونی  - تغییر ساختار اقتصادي جامعه؛  جدایی کار

ساختار فرهنگی نسبت به دگرگونی اقتصادي جامعه؛ افزایش آمار زنان 

  پدیده
  ورود گسترده زنان به بازار کار

  شغل زنان شاغل –ناسازگاري خانواده 
  فشار نقشی مضاعف 

  زمینه
  پست سازمانی 
  داشتن فرزند

  شیفت مخالف 
  تنهایی در خانه

  فاصله زیاد محل کار و خانواده 
  شرایط فرزندمخاطره اي

 

  استراتژي کنشگر
  مدیریت (ابزاري، شناختی، عاطفی)

  (انفعال و سرخوردگی) عدم مدیریت
  

  شرایط مداخله گر
  -نوع رابطه همسر

  -سن و جنس فرزندان
  -بومی بودن یا نبودن
  میزان حمایت اقوام

  رسانه هاي نوین؛ فراگیري
  حمایت سازمانی

  

  پیامدها
کسب مزایاي اقتصادي، اجتماعی و  -

  فردي
افزایش  مسائل و نگرانی هاي شغلی،  -

  روانی –خانوادگی، فیزیکی 
  معلق در دو فضاي خانگی و حرفه اي -

  آن کنندة تعدیل بسترهاي و متأهل شاغل زنان پذیر مدیریت اما متناقض وضعیت : 1نمودار 
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این خصوص جامعۀ ایران شرایط خاص خود را دارد. زیرا با نوعی عدم موازنه و یا تأخیر فرهنگی 
در بین عمق و میزان تغییرات به وقوع پیوسته در دو سطح ساختار عینی و ذهنی کلان جامعه 
مواجه است؛ بدین صورت که در سطح ساختار عینی( ساختار جمعیتی و روابط اجتماعی) 
       تحولاتی واقع می شود که تغییرات متناظر و متناسب و مکمل آن در سطح ساختار ذهنی

پیوندد. نتیجۀ این امر وقوع ) به وقوع نمی  ( فرهنگی و نظام ارزش ها، هنجارها و نگرش ها
الف). تا جاییکه  1385ر تعریف نقش هاي اجتماعی است ( رستگار خالد، اختلال هنجاري د

مسئولان و مدیران سیاست گذار، افراد شاغل و توده هاي مردم با نوعی تعارض و سردرگمی 
هستند و در واقع نه در سطح تئوري و نه در سطح عملی وفاق چندانی در مورد آثار و 

یک طرف  ر نقش هاي خانگی آنان وجود ندارد. ازپیامدهاي مثبت یا منفیِ اشتغال زنان ب
سیاست هاي تشویقی در راستاي تئوري هاي جدید توسعه و فمنیستی بر حضور پررنگ تر 

زیرا سازمانهاي بین المللی کمیت زنان شاغل و  .زنان در قلمروهاي اشتغال پی گیري می شود
ن جامعه می داند (سفیري ، تحصیلکرده در هر جامعه اي را از نشانه هاي توسعه یافتگی آ

اسلامی و تأکید بر نقش پررنگِ  –). از طرف دیگر متناسب با فرهنگ ایرانی  198:  1383
در ثبات جامعه و نقش خطیر زنان در خانواده و وظایف خانگی، فرهنگ و گفتمان غالب  خانواده

و گانگی و تناقض در جامعه اي بر نقش تربیتی و خانه داري زنان تأکید دارد. بنابراین نوعی د
  وجود دارد. "زن شاغل "و  "زنِ خانه دار"سطح گفتمانی و فرهنگی بین تأکید بر 

این تناقض در سطح گفتمانی متوقف نمانده، به نوعی دیگر خودش را در سطح زندگی      
سازد. به تعبیري با توجه به شرایط روزمره و در خود پندارة زنان شاغل متأهل نمایان می

) در مورد پیامدهاي 172: 1383( احمدنیا،  1گی جامعۀ ایرانی،  نوعی خنثی سازي متقابلفرهن
مثبت و منفی اشتغال زنان متأهل وجود دارد. زیرا می توان گفت حضور زنان در بازار کار هر 
چند توانسته است مزایاي اقتصادي، اجتماعی مشخصی را براي آنها در پی داشته باشد؛ اما غلبۀ 

تلقی می کند، در  "زن ذلیلی "مردسالار در ایران که کار مرد در خانه را مذموم و نوعی فرهنگ 
هاي سنتی همسري و مادري دارند موجب می شود کنار اهمیت ویژه و پایگاه والایی که نقش

 –زنان شاغل متأهل مادر هم دچار آسیبهاي جسمانی شدید شوند هم تعارض هاي ارزشی 
-صوص ایفاي ناقص وظایف خانوادگی شان تجربه کنند. نتایج یافتهاحساسی شدیدي را در خ

هاي این تحقیق بیانگر تناقض فوق در تمام ابعاد توصیف، ارزیابی و پیامدهاي اشتغال بوده 

                                                        
1 Counter Balance 
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(خانم "ترین سیاهیسیاه "است. در سطح توصیف زنان مصاحبه شوندگان رنگ اشتغال را از 

در سطح ارزیابی نیز  اند.توصیف کرده  )خانم ص  ("سفیدترین و زیباترین رنگ  "چ)،  تا 
اشتغال همزمان موجب استقلال اقتصادي، ارتقاي منزلت اجتماعی و افزایش اعتماد به نفس 

روانی براي آنها بوده است. اما  –زنان  و در عین حال نگرانی هاي نقشی، خانوادگی و فیزیکی 
بلکه  ،نفسه وضعیتی ناخوشایند نیست آنچه مهم است این است که اشتغال زنان متأهل فی

گر دیگري پیامدهاي اشتغال زنان متأهل بیش از هر چیزي تحت تأثیر فرایندها و عوامل مداخله
یابند. از اینرو می توان گفت است که از ویژگی هاي فردي، خانوادگی تا سطح جهانی امتداد می

راي زنان شاغلِ متأهل و بچه دار را کار ب –هر چند اشتغال زمینه و بستر تعارضات خانوادگی 
فراهم آورده است؛ اما این تعارضات قابل مدیریت و کنترل هستند و می توان استراتژي هاي 
رسمی و غیر رسمی اي را براي ترقیق آنها طراحی، تدوین، آموزش و نهادینه کرد. بنابراین می 

که باعث تخفیف یا تشدید توان گفت عوامل و شرایط مداخله گر بستري را فراهم میکنند 
  کار می شود. -پدیده تعارض خانوده 

 لازم توانایی و منابع و سازمانی خانوادگی، هاي حمایت از که زنانی گفت توان می نهایت در     
 این داشتن از ناشی فشار و تنش میزان کمترین ،برخوردارند شان وضعیت مدیریت براي

 و ندارند وجود لازم حمایتی بسترهاي که هایی زمینه در عکس بر. اندکرده تجربه را دونقش
 تعارض ،نیستند برخوردار شان وضعیت مدیریت براي لازم منابع و توانایی از نیز زنان خود

 خانوادگی نقش دو داشتن کنیم فرض اینکه جاي به اساس این بر. است بوده شده شدید تجربه
 و هاتوانایی ها،ویژگی به باید دارد، نانز همه براي یکسان و منفی اَالزام پیامدي شغلی –

 و خانوادگی زیست محل سازمانی و اجتماعی بسترهاي و آنان متفاوت هر یک از امکانات
هاي ارتباطی کنترل ناپذیري رسانه نکتۀ مهمتر آنکه  ویژگی. شود بیشتري توجه شانشغلی

دغدغه هاي مشترك این مادران  نوین در نبودِ این زنان در خانواده هاي شان یکی از مهمترین
زیرا آنها می توانند مخاطره هایی را براي فرزندانشان بسته به سن و جنس ، شاغل بوده است

ورند. این بستر تکنولوژیک واقعیتی است که در تحقیقات پیشین کمتر آشان براي آنها به وجود 
 راستاي یشتر است. درمورد بحث و برررسی علمی قرار گرفته و نیازمند مطالعه و بررسی ب

 فرهنگ(  عرفی ،)سازمانی حمایت(  رسمی راهبردهاي کمک با گفت توانمی بالا وضعیت
 نقش تفکیک نمودن وظایف مبتنی بر ترقیق و خانواده فرهنگی هاي حمایت و تشویق سازي،

زنان و فرزندانشان جهت مدیریت زندگی و  مهارت و توانایی بالابردن(  فردي و) جنسی شدید
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، تقلیل را کار – خانواده ناسازگار ظاهراً رابطۀ زیادي حد تا توانمی) نحوه استفاده از رسانه ها
ناسازگاري ها و تنش هاي ناشی از داشتن دو نقش  اینصورت غیر در. کرد کنترل و مدیریت

 جدي هاي آسیب تواندمی متأهل، شاغل زنان اي(به ویژه نقش مادري) و حرفه خانوادگی
 خانگی، تعارضات(  خانوادگی ،)آموزشی نقش کامل و درست ایفاي در توانایی عدم(  سازمانی
 آرامش، عدم احساس(  فردي حتی و) زناشویی زندگی از نارضایتی و خانواده در تنش افزایش

 – اجتماعی آسیبهاي مرتبه دو خود که باشد داشته پی در) هویتی چندپارگی و سرخوردگی
  .آوردمی پدید ايچرخه صورت به را فردي دیگري
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