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مطالعه کيفی بسترها و پيامدهای خانوادگی اشتغال زنان در شهر یزد
طاهره کاوهایسرچقا  ،مليحه علیمندگاری  ، حسين افراسيابی  ،  حجيهبیبی
رازقینصرآباد



(تاریخ دریافت 1397/12/27 :تاریخ پذیرش) 1398/3/17 :

چکيده
با ورود زنان به بازار کار ،نقش شغلی ،بهعنوان نقشی جدید در مقابجل نقجشهجای سجنتی همسجری
و مادری مطجرح گردیجده اسجت .زنجان بجا داشجتن نقجشهجای همسجری ،مجادری و خانجه داری ،بجا
پذیرفتن اشتغال ،در حقیقت ،مسئولیتی مضاعف را عهجده دار مجیشجوند .اشجتغال زنجان مجیتوانجد
پیامدهای مثبت و منفی را برای خود فرد و خانواده او در پی داشجته باشجد .هجدف ایجن پجژوهش،
شناخت پیامدهای خانوادگی اشتغال زنان در شهر یزد میباشد .روش مورد اسجتفاده ،کیفجی اسجت
که در چارچوب نظریه زمینهای انوام شده است 15 .زن متأهل شجاغل یجزدی مشجارکتکننجده در
این پژوهش ،با روش نمونجهگیجری هدفمنجد و نظجری انتخجاب شجدند .دادههجای مجورد نیجاز ایجن
مطالعه ،بجه شجیوه مصجاحبه نیمجهسجاختارمند گجردآوری شجده و بجا روش کدگجذاری اسجتراوس و
کوربین ،مورد توزیه و تحلیل قرار گرفته است .مقوله نهایی حاصل از تحلیجل دادههجا ،گرانبجاری
نقش میباشجد .مهجمتجرین شجرایط علّجی حاصجل از دادههجا ،محجدودیت زمجان و فراغجت اسجت.
همچنین متغیرهای "کیفیت روابط زوججین" و " مجدیریت درآمجد زن شجاغل" بجهعنجوان شجرایط
زمینه ای ،و "چترهای حمایتی" بهعنوان شجرایط مداخلجهگجر تعیجین شجد .پیامجدهای اشجتغال زنجان
متأهل ،با عناوین فشار مضاعف ،تضعیف نقشهای زنانه ،بهبجود تعجامالت و رضجایت و آرامجش
استخراج گردید .راهبردهایی که این زنان برای کاهش گرانباری نقش بهکار مجیگیرنجد نیجز شجامل:
مدیریت زمان ،مدیریت وظایف شغلی و حمایتگری است.
کليدواژهها :اشتغال زنان ،پیامدهای خانوادگی ،گرانباری نقش ،چترهای حمایتی ،شهر یزد.
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مقدمه
از جمله شاخصهای توسعهیافتگی یک کشور  ،میزان مشارکت و نقشهایی است که زنجان
در آن کشور دارا هستند .عدم بهرهگیری از نیروی بالقوه زنان در زمینههای مختلف فرهنگجی ،
اجتماعی  ،اقتصادی و سیاسی  ،دست یابی به توسعه را ناممکن میسازد .در جامعهای که مشارکت
زنان در حوزه اشتغال و فعالیتهای اقتصادی ،بیشتر باشد ،رفاه اجتماعی نیز بیشتر خواهد شد ؛
زیرا مشارکت زنان در بازار کار ،باعث افزایش سطح تولید ،افزایش درآمد سرانه و درنتیوجه ،
سبب افزایش رفاه اجتماعی کل جامعه میشود (هادیزاده .)1 :1393 ،
شواهد (عسکری ندوشن ) 1388 ،به روشنی مؤید آن است که در طول یک قرن گذشته ورود
مدرنیته و نوسازی ،تغییراتی را در سطح جامعه و نیز در سطح خانواده ایرانی (بهعنوان بنیادیترین
نهاد اجتماعی) بهدنبال داشت؛ ازجمله این تغییرات ،هسته ای شدن خانواده و به دنبال آن ،تغییر
ساختار قدرت در خانواده است .این تغییرات بههمراه افزایش مشارکت زنان در اجتماع و باال رفتن
میزان تحصیالت و سطح آگاهی آنان ،باعث افزایش قدرت تصمیمگیری زنان و مشارکت در بازار
کار شد.
نخستین نشانههای دگرگونی در نقش زنان  ،در قجرن  19مجیالدی در اروپجا پدیجدار شجد.
به دنبال این دگرگونیها  ،ساختار خانواده  ،از ابعاد مختلف  ،بهویژه از لحاظ توزیع قدرت و نوع
اقتجدار حجاکم بججر آن و همچنجین از نظجر تقس جیمکجار سجنتی  ،دسججت خجوش دگرگجونی شججد
(گروسی .)3 :1386،ویلیام گود  1معتقد است که فرآیند نوسازی در سجطوح مختلجف فجردی و
اجتماعی ،نهاد خانواده و ابعاد آن را به شدت تحت تأثیر قرار میدهجد (مجافی.)125 :1392 ،
گیدنز  2نیز معتقد است خانواده سنتی  ،در عصر مدرن و تحت تأثیر فرآیند یکپارچگی جهان،
تغییرات اساسی کرده است و تغییر در ساختار قدرت و افقی شجدن هجرم قجدرت  ،سجاختاری
جدید به خانواده بخشیده که راه آنهجا را از خجانواده سجنتی ججدا مجیکنجد .بجه عقیجده وی ،
دگرگونی های عمیقی در ساختار خانواده روی داده است که مهمترین آنها ،تکجریم فرزنجدان،
تحول نقش های زن و شوهری ،موقعیت درحال تغییر زنان و موازنه قدرت آنان با مردان  ،و در

1 Good, W
2 Giddens, A
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نهایت ،ظهور دموکراسی عاطفی در خانواده که در آن تساوی ،ارتبجاط و اعتمجاد وججود دارد ،
میباشد (حاتمی 125 :1393 ،و .) 124در ایران نیز با آغاز ورود فرآیند نوسازی و همگانی شدن
نظام آموزشی ،و همچنین ،آشنایی با تحوالت سجاختاری در سجایر جوامجع و رشجد ارتباطجات
اجتماعی ،شکل روابط درون خانواده تغییر یافجت؛ بجهطجوریکجه مشجارکت زنجان در عرصجه
فعالیت های سیاسی و اجتماعی به طرز چشمگیری افزایشیافته و ساخت خانواده و الگوهجای
روابط خانواده (به خصوص کنش متقابل زن و شوهر) نیز تغ ییر یافته و نگرش افراد نسبت به
توزیع نقشها متحول شده است (قندهاری.)14 :1382 ،
مشارکت و اشتغال روزافزون زنان در بیرون از خانه ،میتواند استقالل مالی  ،حضور بیشتر
در اجتماع ،سرگرمی و بهبود روحیجه ،دوری از انومجاد فکجری  ،کمجک بجه معجاش خجانواده
(ذوالفقاری  )423 :1390،و افزایش تواناییها و قابل یتهجای آنهجا (خوراسجگانی و همکجاران،
 )19 :1392را در پی داشته باشد و اثری مطلوب بر روابط خانوادگی برجای بگذارد .اشتغال
زنان ،همچنین می تواند بر تاب آوری بیشتر زنان و حل تعارض  ،تجأثیری مثبجت داشجته باشجد
(دهقان و گلباریان .)1 :1395 ،بهطور کلی ،ورود زنان به بازار کار  ،موجب شده ،زنان کجه تجا
پیش از این  ،تنها با مجادری و همسجری ایفجای نقجش مجیکردنجد ،حامجل نقجشهجای متفجاوت
چندگانه ای باشند که پیامدهای مثبت و منفی آن فرد ،خانواده و نظجام اجتمجاعی را در سجطح
وسیعی تحت تأثیر خود قرار میدهد .در این بین ،نهاد خانواده  ،بجهعنجوان مهجمتجرین کجانون
تأثیرپذیر از اشتغال زنان تشخیص داده شده است و ب رخجی از محققجان (صجادقی و شجهابی ،
 1397؛ رازقی نصرآباد و حسینی  )1398 ،نشان داده اند اشتغال زنان ،بیش از همجه مجیتوانجد
روابط زن و شوهر و فرزندان را دگرگون سازد .از سویی ،اشتغال زنان  ،بهعنوان یکی از عوامل
اساسی و مهم تأثیرگذار در فرآیند فرزندآوری نیز موردتوجه محققان زیجادی بجوده اسجت .در
واقع  ،یکی از تبیین های اساسی کاهش باروری ،تضاد میان باروری و اشتغال زنان است .فرض
اساسی نیز این است که فرزندآوری در تضاد با فعالیت اقتصادی زنان است ؛ بهنحویکه حتجی
برخی جامعهشناسان از آن بهعنوان فرضیه ناسازگاری نقش مادری و یا تعارض کار و خانواده
نام میبرند (رازقی و علیمندگاری.)1395 ،
در تحقیقات انوامشده در ارتباط با تأثیر اشتغال زنان بر روابط م یان همسران  ،نتایج متفاوت
و گاه متناقضی به چشم می خورد .برخی تحقیقات ،اشتغال زنان را موجب افجزایش تعارضجات

 130دوفصلنامه مطالعات جمعیت ی ،دوره ،4شماره ،1بهار و تابستان 1397

زناشویی (دوکانهای فرد )1391 ،و تسهیلکننده طالق ،بیمهکننده پ یامدهای اقتصادی طالق یجا
عاملی در راستای افزایش تمایل به طالق (تیچمن )2010،دانسته اند و برخی نیز اشتغال زنان را
موجب افزایش رضایت از زندگی شغلی و خانوادگی زنان بیان نموده اند (گیالن .)1395 ،نتایج
م تفاوت و گاه متناق

تحقیقات داخلی و خارجی  ،نشان میدهد که تأثیرپذیری روابجط میجان

همسران از اشتغال زنان  ،به مجتن هجر جامعجه ،شجرایط سجاختاری آن و همچنجین ارزشهجا و
نگرش های افراد آن جامعه بستگی دارد و حتی ممکن است ایجن تأثیرپجذیری در گجروههجای
مختلف اجتماعی یک جامعه نیز متفاوت باشد.
در جامعه ایرانی  ،نقش خانه داری و نگه داری از فرزندان  ،مسئولیت اصلی زنجان بجهشجمار
میرود و هنگامیکه زنان ،زمانی را به کارکردن در بیرون منزل اختصاص میدهند  ،ممکن است
در تطبیق کار با نقشهای درون خانه ،تعارض ایواد شود .بهمنظور کاهش این تعارض و حفظ
تعادل بین کار و خانواده  ،زنان همواره تالش میکنند مسئولیتهای خود را تعدیل کنند .یکجی
از مکانیزمها برای برقراری این تعادل  ،کاهش فرزندآوری است (رازقی و علیمندگاری:1395 ،
 .)1زنجان شاغل  ،بسجته بجه تواناییها و امکانات مادی ،شناختی و عاطفیشان  ،توانسته انجد بجه
شیوه های متفاوتی وضعیت خاص خود را مدیریت کنند (حیدری و دهقانی  .)1395 ،بر اساس
یافتههای آنور  ،)2014( 1زنان شاغل  ،در راستای کاهش فشار ناشی از تضاد نقشها  ،بیشجترین
حمایت را از بستگان درجه یک  ،بهویجژه همسجر و فرزنجدان بجزرگتجر دریافجت مجیکننجد و
خویشاوندان و دوستان  ،از منابع مهم حمایت ابزاری  ،بهویژه در نگهداری فرزندان هستند .گود
معتقد است :افراد در بسیاری از روابط نقشی مختلف  ،که تعهدات متفاوت و حتی متناقضی به
آن ها اعمال میکنند  ،شرکت می جویند .نقشهایی کجه ممکجن اسجت تضجاد ایوجاد نماینجد .در
"موموعههای نقشی"  ،بسیاری از روابط نقشی شکل میگیرند کجه فجرد بجه واسجطه آنهجا ،در
تعدادی از روابط نقشها ،با افراد مختلف درگیر میشود .بدین ترت یب  ،احتمال میرود که فرد
با حاالت تعارض آمیز الزامات نقش مواجه گردد (آنور .)485 :2014 ،به اعتقاد گود ،خجانواده
بهعنوان یک نهاد حمایتکننده قوی برای مقابله با فشارهای تهدیدکننده فجرد ،عمجل مجیکنجد
(خداکرمپور .)42 :1392 ،
وجود فشار ناشی از کارهای خانگی و وظایف شغلی  ،بهویجژه بجرای مجادرانی کجه فرزنجد
1 Annor, F
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خردسال دارند از پیامدهای منفی اشتغال برشمرده میشود .با این وجود  ،برخی پژوهشها از
جمله پژوهش ترکاشوند ( ،)1395بیانگر آن است که زنان شاغل باسوادترند و اشتغال آنان نیز
باعث باال رفتن سطح درآمد خانواده میشود و این تعامل سواد و اشتغال ،موجب آگاهی بیشتر
از نیازهای فرزندان شده و تأثیر مثبتی بر فعالیتهای فرزندان دارد.
در مطالعات مختلف مرتبطی که در ایران انوام شده  ،هر کدام از جنبهای خاص به موضوع
اشتغال زنان پرداخته اند .برخی به تعارض نقشهای خانوادگی و شغلی  ،و برخی به روندهای
شغلی و وضعیت زنان در بازار کار پرداخته انجد .در واقجع  ،مجرور تحقیقجات  ،نشجان مجیدهجد
مطالعه ای که بهطور جامع  ،هم بر شرایط زمینه ای پیامدهای خانوادگی اشتغال و هم راهبردهای
مدیریت پیامدها پرداخته باشد انوام نشده است .لذا انوام یک مطالعه کیفی که ابعجاد مختلجف
موضوع را بررسی و واکاوی نماید  ،ضرورت دارد.
استان یزد و بهویژه شهر یزد ،در زمینههای مختلف ،ازجمله در حوزه آموزش و اشتغال زنان
پیشرفت نموده و توسعه یافته است .علیرغم این ،تأکید بر پایبندی به ارزشهای مذهبی سنتی و
خانوادگی ،اهمیت دادن به ازدواج و فرزندآوری و تمایل کم به تأخیر در زمان وقوع این دو پدیده،
از ویژگیهای بارز این استان و شهر یزد بهشمار میرود (عسکری ندوشن و همکاران.)112 ،1395 ،
در این شرایط ،این سؤال مطرح می شود که در چنین فرهنگ و بستری که ارزشهای سنتی و
فرهنگی تداوم دارد و بر تقسیمکار جنسیتی و مسئولیتهای مادری و همسری زنان تأکید میشود،
اشتغال زنان چگونه روابط آنها با اعضای خانواده ،بهویژه همسران را متأثر ساخته است؟ در شهر
یزد ،در مواجهه با چنین پدیده ای که نیازمند اتخاذ استراتژیهای مختلف برای کاهش تعارضات
شغلی و خانوادگی است ،زنان شاغل برای مدیریت و تعادل بخشی در حوزه خانوادگی و شغلی چه
راهبردهایی را بهکار میگیرند؟ آیا در چنین شرایطی ،اشتغال زنان میتواند منور به بهبود ش رایط و
جایگاه زن در جامعه و ارتقاء کیفیت روابط خانوادگی شود؟ یا برعکس ،زنان در این شرایط،
تعارضات شدیدتری را توربه میکنند؟

چارچوب مفهومی
هر محقق قبل از ای نکه موضوع یا مسأله ای را مورد بررسجی قجرار دهجد  ،بایجد خجود را بجه
نظریههای مرتبط با موضوع و مطالعات انوامشده در آن حوزه  ،موهز کند و براساس یافتههای
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نظری و توربی  ،حیطه بررسی مسأله و تحقیق را مشخص نماید .نظریهها بجه منزلجه راهنمجای
مفهومی و نظری تحقیق هستند و میتوانند زمینهها و عوامل تأ ثیرگذار بر یک پدیده یا رفتار را
پیشنهاد دهند .در مطالعات کیفی  ،معمجوالً از چجارچوب مفهجومی بجرای اسجتخراج سجؤ ال یجا
سؤالهای تحقیق استفاده میشود .چارچوب مفهومی  ،به باز بودن ذهن محقق نسبت به مسایل
و مقولههای مورد پژوهش کمک نموده و آگاهی محقق در مورد موضوع مورد پجژوهش را بجاال
می برند .از اینرو ،در این جا بهطور مختصر  ،به برخی نظریههایی که راهنمای مفهومی و نظری
مطالعه حاضر بودهاند  ،اشاره میشود.
پارسونز  ،رهبر مکتب کارکردگرا -ساختگرا ،در نظریه جدایی نقشها  ،بر نقش عاطفی زن
در خانواده تأکید دارد .پارسونز با توجه به الگوی نقشهجا ،دو نقجش متفجاوت را در خجانواده
مطرح می کند .از نظر او مرد ،نقش ابزاری و زن  ،نقش بیانگر را دارد .نقش مرد ،دادن پایگاه
اجتماعی به خانواده  ،از طریق شغل و حفظ امنیت و آسایش خانواده  ،از طریق درآمجد شجغلی
خود است ؛ و نقش زن  ،ایواد روابط عاطفی در درون خانواده و حفظ روابط عاطفی ضروری
برای اعضای خانواده است (اعزازی .)71 :1380،بهنظر پارسونز  ،جدایی بین دو جنس  ،برای
ساخت اجتماعی ،آن چنان که هست و حفظ وضع موججود ،هجدف اولیجه کارکردگراهجا اسجت
(شرمن وود .)121 :1366 ،وی  ،تداخل هر نوع نقش را مسبب بههم خجوردن تعجادل زنجدگی
به حساب میآورد ،زیرا به خصوص زن در حالت اشتغال ،نقش بیانگر خود را از دست میدهد
و تبدیل به رقیب شغلی شوهر خود می شود .رقابت زن و شوهر با یکدیگر سبب ناهماهنگی و
نابسامانی خانواده میشود (اعزازی.)71 :1380 ،
هلموت شلسکی  ،1ازجمله جامعه شناسانی است که متأثر از شرایط بحرانی بعجد از جنجگ
جهانی دوم ،سعی در ترسیم شکل مطلوب از خانوادة دوران خود کرد .وی ،سلطه طبیعی مرد
بر سایر اعضای خانواده را به عنوان ضامن حفظ کارکردهای خانواده دانسته و بر خانه داری زن
تأکید دارد .از دید ایشان  ،این موموعه ،یعنی پدر نان آور قدرتمند و مادر مسجئول فرزنجدان را
باید برای حفظ ثبات اجتماعی  ،به هر قیمتی حفظ کرد (اعزازی .)119 :1380،از نظر شلسکی،
تماس زن با جهان بیرون از خانواده ،متضمن زیان جبران ناپذیری برای خانواده است .زن با کار
کردن در بیرون از خانه ،امنیت و موجودیت خانواده را که زیربنای معنوی رفتار را بجهوججود
1 Shelskey, Helmut
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می آورد  ،از هم میپاشد و باعث نابسامانیهایی در روابط اجتماعی درونگروهی میشود ؛ و از
این طریق  ،کارایی منحصربه فرد خانواده را که تربیت فرزندان در محیطی سرشار از اعتمجاد و
مراقبت است ،در معرض مخاطره قرار می دهد (روزون باوم.)33- 34 :1367 ،
در رویکرد کمیابی نقش ،تعدد نقش  ،با افزایش تقاضاهای نقشها و ناسازگاری نقشها بجا
یکدیگر  ،و درنتیوه  ،فشار و تعارض بیشتربرابر است  .این فشارهای عینی و ملموس همراه با
نقش های چندگانه ،منبع بالقوه ای برای تنش بهشمار میروند ؛ تا جاییکه آنهجا ممکجن اسجت
به تدریج  ،سالمت روانی و جسمی فرد در روابط اجتمجاعی را متزلجزل سجازند .درواقجع  ،ایجن
رویکرد ،مسلّم می داند که ترکیب نقشهای شجغلی -خجانوادگی  ،تجأثیر منفجی بجرهم دارنجد ؛ و
سرمایهگذاری وقت و انرژی فرد در نقشهای کاری و خانوادگی  ،رابطه منفی با یکدیگر دارند.
بدین اعتبار  ،چنان چه نقشهای شغلی بر نقشهای خانوادگی افزوده شوند  ،با توجه بجه آنکجه
هردو  ،از نقش های اجتماعی عمده و اصلی افراد محسوب میشوند ،هر یک از ایجن نقجشهجا
منبع قابل توجه ی از زمان و انرژی فرد را تقاضا میکنند و تقاضاهای متعدد از قلمروهای کار و
خانواده  ،برهم افزوده می شوند و چون فرد نمیتواند تقاضاهای هردو نقش را ارضا کنجد  ،بجه
اضافهبار و تعارض نقش دچار میشود (رستگار خالد ، 42 :1385 ،به نقل از سوانسون.)1998 ،
گود  ،مطابق با نظریه فشار نقش ،نظام کلی نقش فرد را نظامی می داند کجه مجورد تقاضجای
بیش از حد میباشد به گونهایکه فرد  ،قادر نیست بهطور کامل  ،پاسجخگوی همجه خواسجتههجا
باشد .به این ترتیب  ،احتمال بسیاری وجود دارد که فجرد بجا حوجم زیجاد و ترکیجب نجامنظم و
تعارض آمیز الزامات نقش مواجه گردد .به همین دلیل  ،گود در آن دسته از فنونی که به شخص
برای سازماندهی نظام نقش و کاهش فشار از طریق کنترل روابط اجتمجاعی توصجیه مجیکنجد،
تأکید دارد .او معتقد است که :خانواده  ،مرکز اصلی تخصیص نقش است و به همین دلیل  ،نقش
اساسی در کاهش فشار نقشهای افراد دارد .خانواده ،بهعنوان یک نهاد حمایتکننده قوی برای
مقابله با فشارهای تهدیدکننده فرد ،عمل میکنجد و عواطجف عمیجق درون خجانواده از طریجق
واداشتن هر فرد به تأیید نمودن یا همدردی کرد ن با دیگجران  ،باعجث کجاهش فشجار بجه فجرد
میشود .به این ترتیب  ،مطابق نظر گود ،وجود فضای همدالنه در خانواده  ،موجب میشود که
انرژی بسیار کمتری از افراد صرف شود و در نتیوه  ،مقدار زیجادی انجرژی بجرای نقجشهجای
پرطرفدار آنان باقی بماند .این فضای همدالنه باعث میشود بتوان بدون از دست دادن انرژی،
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برخی از نقشها را ایفا کرد و حتی برای استفاده در آن نقش  ،با ایفای سایر نقجشهجا ،تولیجد
انرژی نمود (خداکرمپور .)42 :1392 ،
رویکرد انباشتگی نقش  ،1بر منافع بالقوه نقشهای چندگانه تأکید دارد .به این معنا که اگر
فرد تعهد زیادی به همه نقشهای خود نداشته باشد ،میتواند بدون احسجاس فشجار و تجنش ،
تمامی نقش های خود را توسعه بخشد .بر اساس این رویکرد ،احساس تعهد ،زمجان و انجرژی
الزم برای همه نقشها را به وجود خواهد آورد .در مواردیکه این توانایی وجود داشته باشجد
که الزامات نقش های مختلف بهطور هماهنگ با یکدیگر ادغام شوند ،این امر مجیتوانجد منشجأ
احساس موفقیت و رضایت باشد .در این راستا  ،سایبر  2با عنوان فرضیه تومع نقشها  ،به منافع
حاصل از تکثر نقشهای زنان اشاره دارد و معتقد اسجت داشجتن نقجشهجای متعجدد  ،موججب
دسترسی به منابعی مانند امنیت ،منزلت ،ارتقاء پایگاه اجت ماعی و برخورداری بیشتر از حمایت
اجتماعی میشود (احمدنیا.)74 :1380 ،
سازوکار دیگری که به افراد کمک میکند تا بتوانند نقشهای چندگانه خود را بجا حجداقل
فشار به انوام برسانند  ،مکانیسمی به نام "توازن نقش مؤثر شناختی و رفتجاری" اسجت کجه در
نظریه توازن نقش مارکز  3مطرح شده است .توازن نقش به فرایند مالزم تجوازن نقجش -هویجت
اشاره دارد .به بیان دیگر ،توازن نقش ،هم الگوی رفتاری عمل کردن از روی نقشها در یجک
روش معین است و هم الگوی متناظر شناختی عاطفی سازمان دهنده زندگی داخلی خودهجای
چندگانه یک فرد است .آنچه سبب میشود توازن نق ش بیشتر با فشار نقش کمتر همراه باشد ،
آن است که کنشگرانی که نسبت به هر یک از نقشهای خجود اهمیجت ذهنجی یکسجان قایجل
میشوند  ،در جریان زندگی روزمره و در رفتارهای خود نسبت به آن نقشها ،تعهدات متوازنی
را به لحاظ صرف زمان و وقت اعمال میکنند و بدین ترتیب  ،برای ایفای هر نقجش  ،از تعهجد
باالیی برخوردار میشوند (هاشمزاده و همکاران 138 :1389 ،بهنقل از مک درمید .)1996 ،
گیدنز نیز معتقد است خانواده سنتی در عصر مدرن و تحت تأثیر فرآیند یکپارچگی جهان،
تغییرات اساسی کرده است .به اعتقاد وی  ،امروزه نقشهای تعریف شده در خجانواده سجنتی ،
تغییر کرده است .تغییر در ساختار قدرت و افقی شدن این هرم ،ساختار جدیدی به خجانواده
1 Role-accumulation Approach
2 Cyber
3 M arks
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بخشیده که راه آنها را از خانواده سنتی جدا میکنجد .بجه عقیجده وی  ،دگرگجونی بزرگجی در
ساختار خانواده روی داده است که مهمترین آنها ،تکجریم فرزنجدان ،تحجول نقجشهجای زن و
شوهری ،موقعیت در حال تغییر زنان و موازنجه قجدرت آنجان بجا مجردان و در نهایجت ،ظهجور
دموکراسی عاطفی در خانواده میباشد که در آن تساوی ،ارتباط و اعتماد وجود دارد (حاتمی ،
 125 :1393و .)124
از آنوا که روش تحقیق این مطالعه  ،کیفی و مبتنی بر نظریه زمینهای  1است  ،لجذا بجرخالف
مطالعات کمّی  ،از چارچوب مفهومی به منظور جهت دهی در طرح سؤاالت اساسی و گردآوری
دادهها استفاده شده و برخی از مباحث مطرح شده و یا بیشتر مورد تأکید واقع شده از سجوی
محقق  ،ناشی از اهمیت و توجهی است که رویکردهای نظری به آن پرداختجه انجد .در مطالعجه
حاضر از آراء پارسونز ،گ یدنز  ،نظریه انباشتگی نقش و نظریه کمیابی نقش  ،بهعنوان راهنمجای
مفهومی مطالعه استفاده شده و تالش شده است به کمک آنها ،بسترها و پیامجدهای خجانوادگی
اشتغال زنان تفسیر شود .از اینرو بخشجی از حساسجیت نظجری در تحلیجل یافتجههجا ناشجی از
نظریههای فوق است.

پيشينه تحقيق
با توجه به اهمیت اشتغال زنان و پیامدهای ناشی از آن  ،پژوهشهای فراوانی در این زمینه
انوام شده است.در این بخش از مطالعه  ،برخی از ایجن پجژوهشهجا  ،بجا موضجوعات تعجارض
کار_ خانه ،فرزندان و روابط زوجین  ،مرور میشود.
صادقی و شهابی ( ) 1398در مطالعه خود اشاره ک رده اند که در چند دهة اخیر  ،با توجه به
تغییرات نگرشی و افزایش گزینههای پیشرفت زنان  ،از جمله تحصیل و اشجتغال ،مجادر شجدن
دیگر نقش اصلی و اجباری زنان  ،شناخته نمیشود و آنان میتوانند موقعیتهای ججایگزین را
انتخاب کنند .با اینحال  ،در جامعة ایران  ،با توجه به موقعیتهای جدید اجتماعی زنان  ،مع نا و
مفهوم مادری بازتعریف شده است .در این فرایند  ،زنان شاغل  ،به دلیل وجود نداشتن و اججرا
نشدن برنامه های دوست دار خانواده  ،با هزینههجای فرزنجدآوری و تضجادهای نقشجی شجغلی و
مادری روبهرو هستند.
1 Grounded Theory
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حیدری و دهقانی ( ، )1395در مطالعهایکیفی با رویکرد نظریهزمینهای به واکاوی پیامدهای
اشتغال زنان متأهل و بسترهای تعدیل کننده آن در بین معلمان آموزش و پرورش شجهر دلجوار
پرداختند .نتایج مطالعجه آنهجا نشجان داد کجه ایفجای همزمجان دو نقجش خانجه داری و شجغلی ،
دسجتاوردها و آسیبهایی برای این زنان بههمراه داشته و توربه آنان  ،بسته به کیفیت بسجترهای
اجتمجاعی محلجی_ جهانی و تواناییهای فردیشان متفاوت است .همچنین ،همه ایججن زنججان ،
بسجته بجه تواناییها و امکانات مادی ،شناختی و عاطفیشان  ،توانسته اند به شیوههای متفجاوتی
وضعیت خاص خود را مدیریت نمایند.
رازق ی نصرآباد و دیگران ( ، )1394در مطالعه ضمن بررسی تعارض کار و خانواده ،رابطه
آن با رفتار باروری زنان شاغل در آموزش و پرورش شهر یزد را مجورد بررسجی قجرار دادنجد.
دادههای مطالعه  ،حاصل پیمایشی است که در سال  1393در بجین زنجان شجاغل در آمجوزش و
پرورش شهر یزد جمع آوری شده است .یافتهها نشان داد که زنان شاغل  ،تعارض نسبتاً پایین
در محیط کار و تعارض متوسط در محیط خانواده را توربه میکنند .از نظر این محققان  ،زنان
تالش میکنند تقاضاهای خانوادگی را با تعهدات کاری خود منطبق کننجد  ،بنجابراین  ،تعجارض
کار -خانواده را بیشتر بهصورت تعارض خانواده باکار توربه میکننجد .تحلیجل چنجد متغیجره
متغیرهای طول مدت زناشویی ،پست سازمانی و مشارکت مرد در امور خانه  ،شدت تاثیر متغیر
تعارض بر باروری را کاهش دادند.

دهقان و گجلباریجان ( )1395در پژوهشجی در شجهر کرمانشجاه ،مجدیریت حجل تعجارض و
تابآوری را در مادران شاغل و غی رشاغل مورد مقایسه قرار دادند .نتایج پژوهش آنها نشان داد
که حل تعارض در مادران شاغل  ،بهتر از مجادران خانجه دار و همچنجین تجابآوری در مجادران
شاغل  ،بیشتر از مادران خانهدار است .دهقان و گل باریان بهطورکلی  ،نتیوه گرفتند اشتغال  ،بر
تاب آوری و حل تعارض مادران تأثیر مثبت دارد و این مجادران تجابآوری بیشجتری را توربجه
خواهند کرد .گیالن ( )1395توارب زیسته مدی ران زن در استان گلستان را مورد واکاوی قرار
داد .نتایج مطالعه او بیانگر این است که زنان  ،غی بت خود در سجاعاتی از روز در خانجه را بجا
تالش و رسیدگی بیشتر به امور خانه  ،جبران میکنند و اوقات فراغت خود را نیز به خجانواده
اختصاص می دهند؛ از طرف دیگر  ،اشتغال در بیرون از خانه ،افزایش رضایت از زندگی شغلی
و خانوادگی را در پی دارد.
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ترکاشوند و ترکاشوند ( ،)1395در پژوهشی به بررسی تأثیر کار مزدی بیرون از خانه مادر
و پیامدهای تربیتی آن برای فرزندان پرداختند .جمعیت مورد مطالعه شامل همه فرزندان  15تا
 20ساله موجود در  12هزار خانواده نمونه گیری شده در مناطق شهری کشور که در پیمجایش
گذران وقت انوام شده در سال های  1392و  1393شرکت کرده اند ،می باشد .نتجایج مطالعجه
آنها نشان داد که اشتغال مادر  ،با باال بردن درآمد خانواده  ،تأث یر مثبتی بر فعالیتهای فرزندان
دارد .مادران شاغل  ،باسوادتر نیز میباشند و این تعامل  ،باعث آگاهی آنها از نیازهای تربیتجی
فرزندان و باال رفتن اهمیت تربیت فرزندان شده است .اشتغال مادر همچنین باعث شده که او
منبع مالی مورد نیاز برای رفع نیازهای تربیتی فرزندان را نیز در دسترس داشته باشد.
نتایج مطالعه خوراسگانی و دیگران ( ، )1392نشان داده که اشجتغال فجرد  ،بجر جنبجههجای
مختلف زندگی او تأثی رگذار است .در صورتی که زنان استعدادها و تواناییهای خود را در کار
پرورش دهند  ،میتوانند در یک زمان از عهده چندین نقش برآیند و برعکس  ،زمانی که چندین
نقش را برعهده دارند میتوانند تواناییها و قابلیتهای خود را افزایش دهند.
ذوالفقاری و تبریزی ( )1390در مطالعه ای به مقایسه کیفی و کمجی رضجایت زناشجویی در
زنان شاغل با تأکید بر همسانی و عدم همسانی منزلت شغلی زوجین پرداختند 60.نفر به طور
تصادفی برای گروه نمونه انتخاب شدندکه از بین آنها  15نفر به صجورت تصجادفی در گجروه
نمونه کیفی و  45نفر در گروه نمونه کمی قرار گرفتند ..نشان دادند استقالل مالی  ،در اجتماع
بودن ،سرگرمی  ،دوری از انوماد فکری  ،کمک به معاش خانواده ،و بهبود روحیه  ،از پیامدهای
مثبت اشتغال زنان است .از یافتههای بخش کمی پژوهش میتوان بجه میجانگین رضجایت کلجی
زناشویی باالتر زنان در گروه منزلت شغلی همسان زوجین در مقایسه با گروه منزلجت شجغلی
ناهمسان زوجین اشاره کرد.
آنور ( )2014در مطالعه کیفی بجه واکجاوی توربجه زیسجته والجدین شجاغل در محجل کجار و
محیطخانه در کشور غنا پرداخت .نتایج مصاحبههای نیمه ساختاریافته با کارکنان دانشگاه غنجا
نشان داد که زنان  ،تضادها یا فشارهایی را در انوام مسئولیتهای خانوادگی و شغلیشان توربه
کردهاند .آنها اشکال گوناگونی از منجابع حمجایتی  ،از جملجه حمایجت عجاطفی و ابجزاری کجه
میتوانستند به تعدیل تنشهای مرتبط با مسئولیتهای همزمان نقش شغلی و خانوادگی کمک
کنند را در درون قلمرو شغلیشان و بیرون از کار ذکر کرده اند .به بیان آنها  ،بسجتگان درججه
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یک  ،بهویژه همسر و بچههای بزرگتر  ،بیشترین منبع حمایتی هستند و همچنین خویشاوندان و
دوستان  ،از منابع مهم حمایت ابزاری  ،بهویژه در نگهداری فرزندان هستند.
راز یوروویچ  ، )2012( 1در مطالعهای به بررسی عوامل اقتصادی طجالق در بجین زوجهجای
شاغل یهودی در اسرائیل پرداخت و نشان داد که ثبات شغلی زوج ین و نیجز اشجتراکگجذاری
بیشتر درآمد بین آنها ،ثبات بیشتر ازدواج را به همراه دارد ،در مقابل  ،درآمد برابر و یا بیشتر
زنان نسبت به مردان ،ساعات طوالنی کاری زنان و بخشی که در آن مشغول به کار هستند نیز
بر روی عدم پایداری ازدواج اثر میگذارد.
کوسک و همکارانش  ،)2011( 2پشتیبانی در محل کار را برای کاهش تعارض کار_ خانواده
مورد توجه قرار دادند .آنها نشان دادند که حمایت از زنان در محیط کار ،نقش محوری در کاهش
تعارض کار_ خانواده دارد .با این حال ،ساختار و پشت یبانی خانواده  ،ب یشتر از پشتیبانی و حمایت
کارفرما و سازمان ،تعارض کار -خانواده را کاهش میدهد .تیچمن  ،)2010( 3با استفاده از دادههای
طولی  25سال از  1979تا  ، 2004رابطه بین منابع مالی همسران و خطر انحالل زناشویی را در
آمریکا بررسی کرد .نتایج این پژوهش نشان می دهد که مشارکت زنان در بازار کار باعث ثبات

بیشتر ازدواج میشود ،اما درآمد بیشتر زنان ،احتمال بیثباتی ازدواج را افزایش میدهد.
4

بیانچی ( )2000در مطالعهای توصیفی اشتغال مادران و گذران وقت مادر با با فرزنجدان را
مورد بحث قرار داد .نتایج مطالعه او نشان داد که کار زیاد ،باعث خستهشدن والدین میشجود.
بنابراین  ،عالوه بر کاهش نظارت ،دلبستگیها ،کیف یت و کمّیت روابط نیز کاهش مجییابجد .از
سوی دیگر  ،اشتغال مادر ممکن است باعث ایواد استرس در کودک گجردد و بجدینگونجه بجر
کودک تأثیر منفی بگذارد .از اینرو امروزه مادران شاغل به دنبجال راههجایی بجرای بجه حجداکثر
رساندن وقت ب رای حضور در کنار فرزندان هستند .آنها احتمجاالً بجرای بعضجی از سجالها کجه
فرزندانشان در سنین کودکی هستند  ،به طور نیمه وقت کار می کنند و یا از نیروی کار خجارج
می شوند .آنها همچنین با مادران بیکار در نحوه گذران وقت (کارهای خانجه ،کجار داوطلبانجه،

1 Raz-Yurovich
2 Kossek, E and et al
3 Teachman
4 Bianchi
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1

اوقات فراغت) متفاوت هستند .هال ( ، )1996در پژوهشی  ،فشار روانجی و مشجکالت سجالمت
جسمانی را بین زنان شاغل تماموقت و زنان خانهدار مورد مقایسه قرار داد .او به ایجن نتیوجه
رسید که با افزایش سنگینی نقش در زنان شاغل ،نارضایتیهای زناشویی نیز فزونی مییابد.
با نگاهی به پژوهشهای انوام شده در مورد اشتغال زنان و پیامدهایی که برای خانواده در
پی دارد ،متوجه می شویم که اکثر این پژوهشها در سطح ملی و بدون توجه به شرایط خاص
اجتماعی و فرهنگی مناطق مختلف کشور انوام شده اند .همچنین در این پژوهشها  ،به ابعجاد
فردی ،خانوادگی و اجتماعی اشتغال زنان کمتر توجه شده است .در مطالعات مورد بررسی ،به
ابعاد تعارض کار -خانواده ،تعارضات زناشویی و تجأ ثیر بجر بجاروری و سجبک فرزنجدپروری و
پیامدهای فردی اشتغال زنان بیشتر پرداخته شده است .هرچند در بُعد تعارض کار_ خجانواده ،
نسبت به ابعاد دیگر اشتغال زنان ،پژوهشهای بیشتری بهصورت کیفی صورت گرفته است  ،اما
بهطور کلی  ،پژوهشهای انوامشده  ،بیشتر به صورت کمّ ی و متکی بر پرسشنامههای استاندارد
جهانی و بدون تطبیق با شرایط بومی و منطقه ای انوام گرفته است .در واقع  ،مجرور تحقیقجات
نشان داد مطالعه ای که بهطور جامع  ،هم به بسترها و پیامدهای خانوادگی اشتغال زنان و هم به
راهبردهای مدیریت پیامدها پرداخته باشد  ،انوام نشده اسجت .بررسجی پیامجدهای خجانوادگی
اشتغال زنان با استفاده از روش کیفی و مبتنی بر رویکرد نظریه زمینهای  ،این امکان را فجراهم
میکند که هم شرایط زمینه ای و مداخله ای و پیامدهای اشتغال زنان مورد کنکاش قرار گیرد و
هم به راهکارهایی که زنان بر اساس تفسیر خود از شرایط می دهند ،پرداخته شود.

روش تحقيق
در این پژوهش  ،از روش کیفی با رویکرد نظریه زمینهای ( 2داده بنیاد) استفاده شده است.
نظریه زمینهای  ،یکی از راهبردهای اجرای پژوهش کیفی است که برای اولین بار در سال 1967
توسط گلیزر و استراوس  3مطرح گردید .منظجور از نظریجه زمینجه ای ،آن نظریجه ای اسجت کجه
از دادههایی استخراج شده است که در جریان پژوهش  ،بهصورت منظم گجرد آمجده و تحلیجل
شدهاند ( استرواس و کوربین.)34 :1390 ،
1 Hall
2 Grounded Theory
3 Glaser and Strauss

 140دوفصلنامه مطالعات جمعیت ی ،دوره ،4شماره ،1بهار و تابستان 1397

شهر یزد ،بهعنوان میدان تحقیق حاضر ،مرکز و بجزرگتجرین شجهر اسجتان یجزد محسجوب
میگردد .طبق سرشماری سال  ، 1395از کل جمعیت زنان متأهل ایجن شجهر ( 179046نفجر)،
تعداد  21348نفر شاغل بودند (مرکزآمار ایران  .)1395 ،جامعجه آمجاری ایجن پجژوهش  ،زنجان
متأهلی و شاغلی هستند که در دو بخش اشتغال رسمی (صنعت و خجدمات) مشجغول بجه کجار
هستند و ساکن شهر یزد ن یز میباشند.
در پژوهش حاضر  ،انتخاب نمونههای مورد بررسی ،ابتدا بجا روش نمونجهگیجری هدفمنجد
شروع شد .یک روش متداول در این نمونهگیری ،روش نمونهگیری بجا حجداکثر تنجوع  1اسجت
(گلیزر و اشتراوس .)1967 ،نمونهگیری نظری این مطالعه ،تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت
و در نهایت  ،با نمونهگیری افتراقی ،اشخاص و مصاحبههایی گزینش شدند که امکان به حداکثر
رساندن تحلیل مقایسه ای را فراهم ساختند .در انتخاب نمونهها تالش شد معیار حداکثر تنجوع
نیز لحاظ شود ،به همین جهت  ،تا حد امکان از مشاغل و سنین مختلجف و سجطوح تحصجیلی
متفاوت ،نمونه هایی انتخاب و مجورد مطالعجه قجرار گرفجت .در نهایجت ،بجر اسجاس مراحجل و
معیارهای گفته شده 15 ،زن شاغل متأهل ساکن شهر یزد در فاصله سه ماه فروردین تا خجرداد
 1396موررد مصاحبه قرار گرفتند .مصاحبهها در محلّجی کجه مشجارکتکننجدگان بجرای انوجام
مصاحبه انتخاب کرده بودند ،انوام شد .قبل از انوام مصجاحبههجا ،در مجورد موضجوع ،هجدف
پژوهش ،روند کار ،رعایت اصول اخالقی و ...توضیحاتی به افراد داده شد و با رضجایت آنهجا ،
ضبط صوتی مصاحبهها با ذکر اسامی ساختگی انوام گرفت.
توزیه و تحلیل دادههای بهدستآمده با استفاده از روش نظریه زمینهای در سه مرحله انوام
گرفت :در مرحله یک ،کدگذاری باز (یافتن مقوالت مفهومی در دادههجا در سجطح اولیجه ای از
انتزاع) ؛ به این معنا که پس از چند بار گوش کردن مصاحبهها و ثبت دقیجق آنهجا بجهصجورت
دستنویس ،خواندن متن مصاحبهها با دقت و مشخص نمودن عبارات و جمالت معنادار ،برای
هر جمله یک مفهوم متناسب در نظر گرفته شد .سپس  ،مفاهیم مشابه و مشترک  ،مشخص و در
یک مقوله واحد قرار داده شدند .در مرحلجه دو ،کدگجذاری محجوری (یجافتن ارتباطجات بجین
مقوله ها) ؛ به این معنا که میان مقوالت اصلی و مقولههای فرعی آنها پیوند داده شد .در مرحلجه
سه ،که کدگذاری گزینشی (مفهوم سازی و گزارش این ارتباطات در سطح بجاالتری از انتجزاع)
1 Variation Sampling M aximum
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بود  ،مقولههای مورد استفاده  ،بهصورت منطقی کنار هجم قجرار گرفتنجد و سجپس مقولجه هسجته
انتخاب شد.
در این مطالعه  ،برای اطمینان از صحت و پایایی دادههای کیفی حاصجلشجده از معیارهجای
مطرح شده از سوی لینکلن و گوبا ،یعنی معیارهای اعتبارپذیری ،قابلیت اعتماد ،تأییدپذیری و
انتقالپذیری (حریری )65 :1385 ،ر استفاده شد .برای دستیابی به معیار اعتبار پذیری ،از سه
تکنیک استفاده گردید .نخست :اعتباریابی توسط اعضجاء؛ بجهنحجویکجه از مشجارکتکننجدگان
خواسته شد تا یافته های پژوهش را ارزیابی کرده و در مورد آن نظر دهند .دوم :مقایسه تحلیلی ؛
در این روش به دادههای خام رجوع گردید تا ساخت بندی نظریه با دادههجای خجام مقایسجه و
ارزیابی گردد .سوم :بازرسی خارجی ؛ که از اساتید راهنما و مشاور  ،بهوسیله نظارت بجر تمجام
مراحل پژوهش ،استفاده شد .همچنین  ،بهمنظور برآورده کردن معیار انتقالپذیری ،سعی شد که
زمینه پژوهش به طور کامل توصیف شود و شرایط پژوهش و جزئیجات کامجل در مجورد نکجات
اساسی آن ارایه گردد.

یافتهها
به منظور ارایه تصویری ذهنی از مشارکتکننجدگان ،خالصجه ای از مشخصجات جمعیتجی و
اجتماعی زنان شاغل با ذکر اسامی ساختگی در جدول  1آمده است.
به واسطه کدگجذاری و مقولجه بنجدی مفجاهیم بدسجت آمجده از مصجاحبه هجا  ،مقولجه هسجته
"گرانباری نقش" پدید آمد و مدل پارادایمی پژوهش شامل زمینجههجا  ،راهبردهجای مواجهجه بجا
گرانباری نقش و پیامدهای آن آشکار شد .گرانباری نقش بیانگر واقعیت زندگی زنان شاغل و
مواجهه آنان با فشار نقشهای مضاعفی محیط کار و خجانواده اسجت .بجا توججه بجه انتظجارات
ساختاری ،تقسیمکار جنسیتی و سطح و حوم باالی وظایف و مسئولیتهای ناشی از نقشهای
خانوادگی ،زنان نیازمند وقت و منابع و انرژی زیادی می باشند .زنان خود ر ا ملزم به انوام هر
دو نقش میکنند و تالش میکنند تقاضاهای خانوادگی را با تعهدات کاری خود منطبق سازند،
با این حال در پاسخگویی به انتظارات نقش خانوادگی و اختصاص زمان و انرژی با مشکالت
زیادی مواجه هستند و در این شرایط گرانباری نقش را توربه می کنند.
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جدول .1ویژگی های جمعيتی و اجتماعی زنان متأهل شاغل مشارکتکننده در پژوهش1396 ،
ردیف

نام

1

مریم

2

زهرا

37

3

فاطمه

 30کارشناسی ارشد

4

مینا

سن

تحصيالت

 50کارشناسی ارشد
کارشناسی

شغل

شغل همسر

سن

مدت

همسر ازدواج

تعداد فرزند

 2پسر

مدیر دبیرستان

آزاد

54

26

معاون مدرسه

کارمند

44

 1 15دختر و  2پسر

ایدهآل
فرزند

1
2

مشاور

مهندس

35

8

 1پسر

2

39

کارشناسی

پرستار

بازاری

40

16

 2دختر

4

5

سیمین 30

کارشناسی

پرستار

پرستار

30

11

 1دختر

2

6

فریبا

39

دیپلم

خیاط

آزاد

45

12

-

-

7

شیرین

32

کارشناسی

معاون اجرایی

مهندس عمران

40

14

 2پسر

2

8

راضیه

 35کارشناسی ارشد

معلم ریاضی

معلم

36

 1 14دختر و  1پسر

4

9

سمیرا

35

دیپلم

فروشنده پوشاک

راننده

38

 1 14دختر و  1پسر

3

10

سیما

36

دیپلم

آرایشگر

بازنشسته

48

 2 20دختر و  1پسر

3

11

لیال

36

کارشناسی

کارمند دانشگاه

آزاد

40

12

 1دختر

1

 12سکینه

52

سیکل

خدمتکار

بیکار

68

-

-

-

13

فریده

30

کارشناسی

مربی مهدکودک

لیدر تور

36

12

 1دختر

2

14

مهین

38

راهنمایی

آبدارچی

رفتگر

40

 1 22دختر و  1پسر

15

سارا

26

دیپلم

فروشنده

آزاد

29

8

 1پسر

4
2
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یافته های پژوهش که در قالب مفاهیم ( 42مفهوم) و زیرمقولهها ( 12زیرمقوله) دستهبنجدی
شدهاند  ،به شرح زیر میباشند.
جدول  .2مفاهيم و زیرمقولههای گرانباری نقش
زیرمقوله

مفاهيم

محدودیت زمانی ،فراغت کمتر ،کاهش رفتوآمد ،عدم صرف وقت کافی برای خود محدودیت زمان و فراغت
تغییر ذهنیت درمورد اشتغال زن ،متعادل کردن انتظا رات مرد از وظایف زن ،اعتدال در تلقی مرد از نقش زن
ایفای نقش ها ،پذیرش تبعات اشتغال زنان ،توجه به ابعاد مثبت اشتغال.
حمایت همسر ،بستگان و نزدیکان  ،همکاری فرزندان ،مؤسسات و افراد حمایتگر چترهای حمایتی
صمیمیت زوجین ،حل تعارض ،مدیریت فراغت

کیفیت روابط زوجین

نحوه هزینهکرد ،تخصیص مشترک درآمد

توان مدیریت درآمدی زن شاغل

برنامه ریزی ،جایگزینی ،تنظیم زمان انوام امور

مدیریت زمان

سبکسازی شغل ،مدیریت شغل

مدیریت وظایف شغلی

نوازش کالمی ،نوازش غیرکالمی ،همدلی ،تعلق ،تشویق ،گذران وقت با فرزند حمایتگری
عدم وابستگی ،استقالل مالی ،آزادی در تحرک مکانی ،اثبات حرف ،خودباوری استقالل
رضایت از شرایط کنونی ،رضایت نسبی از زندگی ،آرامش

آرامش و رضایت

تغییر طرز فکر ،بهبود روابط ،حضور در اجتماع

بهبود تعامالت

نگرانی شغلی ،نگرانی خانه ،خستگی ،کاهش آرامش

فشار مضاعف

تضعیف نقش مادری ،تضعیف نقش همسری و خانه داری و کدبانوگری

تضعیف نقشهای خانگی



شرایط علّی
شرایط علّی یا سبب ساز  ،معموالً آن دسته از رویدادها و وقایع هستند که بر پدیجدههجا اثجر

می گذارند .در این پژوهش  ،شرایط علّی زمینه ساز پیامدهای خانوادگی اشجتغال زنجان شجامل:
مقوله "تلقی مردان از نقش زنان در اجتماع" با مفاهیم تغییر ذهنیت درمورد اشتغال زن ،متعادل
کردن انتظارات مرد از وظایف زن ،اعتدال در ایفای نقشها ،پذیرش تبعات اشتغال زنان ،توجه
به ابعاد مثبت اشتغال و مقوله"محدودیت زمان و فراغت" با مفاهیم محدودیت زمجانی ،فراغجت
کمتر و همچ نین عدم صرف زمان کافی برای خود می باشد.
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تلقی مرد از نقش زن
یکی از عوامل مهم اثرگذار بر مشارکت و ایفای نقشهای مختلف زنجان در جامعجه ،تلقجی
مردان نسبت به نقش هایی است که زنان میتوانند و یا میباید در جامعه ایفجا نماینجد .مجردان
جامعه نگرشهای متفاوتی درباره اشتغال زنان دارند .عجدهای از آنهجا موافجق اشجتغال زنجان و
عده ای دیگر مخالف  ،بعضی از آنها زن را فقط در چارچوب خانه و کارخانگی قبول دارنجد و
بعضی دیگر معتقدند زن نیز مانند مرد  ،زندگی اجتماعی دارد و میتوانند بجرای خجود کجار و
زندگی کاری مستقل داشته باشد .تلقی مردان از نقش زنان در زندگی تأثیر مهمجی بجر انوجام
فعالیت های مشارکتی آنان دارد .پذیرفتن زنان به عنوان محور و کانون زندگی ،چه در روابجط
درونی خانواده و چه در معیشت و تولید ،نشان دهنده اعتقاد به نقش مهم زنان در باور مجردان
است که راه را برای انوام فعالیتهای اجتماعی زنان هموار میکند .تغییجر ذهنیجت در مجورد
اشتغال زنان ،متعادل کردن انتظارات مرد از وظایف زن ،اعتدال در ایفای نقجش هجا ،پجذیرش
تبعات اشتغال زنان و توجه به ابعاد مثبت اشتغال از مفاهیم تشکیل دهنده مقوله تلقی مردان از
نقش زنان به عنوان یکی از شرایط علی زمینه ساز گرانباری نقش می باشد.
راضیه ( 35ساله ،معلم) ،درباره اهمیت نوع نگاه و تلقی همسرش از شغل خود میگوید:

" از همون اول زندگی مشترک و ازدواج برای من خیلی مهم بود که
همسرم چه نگاهی به شغلم داره ،چون می دونستم که اگه حمایت و همراهی
اون نباشه ،هم توی خونه و هم توی محیط کار آدم موفقی نخواهم بود ... .خدا
را شکر که تا به حال تو این زمینه مشکلی با هم نداشتیم و خیلی جاها
حمایتهای اون باعث شده من موفقیت های شغلی خوبی بدست بیارم".

محدودیت زمان و فراغت
در توضیح علل سبب ساز گرانباری نقش زنان  ،میتوان گفت :وجود نقشهای متعددی که
زنان به عنوان همسر و مدیر خانواده بهعهده دارند  ،بههمراه نقشهایی که بهعنجوان یجک فجرد
شاغل برعهده دارند  ،باعث ایواد محدودیت زمانی برای آنها میشود .به خاطر گذران بخشی از
زمان زنان شاغل در محل کار ،ساعات فراغت کمی برای آنان باقی میماند و از آنوایی که این
دسته از زنان  ،به طور معمول از ساعات فراغت ناچیزی که در اختیار دارند به نفجع رسجیدگی
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فرزندان و همسر و امور خانه چشمپوشی میکنند  ،معمجوالً زمجان کمجی بجه خجود اختصجاص
می دهند .البته باید توجه داشت که زمان فراغت و نحوه گذران آن در میان زنان شاغل یکسان
نبوده و از عوام ل متعددی از جمله نوع شغل ،مدت زمان شغل و شرایط خجانوادگی و ...متجأثر
است.
کمبود زمان  ،به اینگونه گرانباری نقش را افزایش می دهد .بهعنوان نمونه  ،مینا ( 39سجاله،
پرستار) میگوید:

" اگه شاغل نبودم آن قدر خسته نبودم .واقعیت اینه که اگه شاغل نبودم وقت
آزاد بیشتری داشتم .شاید رفتوآمدهام بیشتر بود ،ولی خب کارم رو دوست دارم
ولی زندگیمم دوست دارم ،اآلن وقتی خونه هستم ،فکر کارمم ،وقتی سرکارم
فکرخونهمم ،خیلی وقتا بوده که خواستم کالً از کارم انصراف بدم ،بچسبم به خونه
زندگیم؛ ولی خب اطرافیان ،دوستام و آشناهام انقد در گوش آدم میخونن که
پشیمون میشم و باز میرم سرکار؛ ولی می دونم کارمن ظلم در حق شوهرم ،بچههام
و حتی خودمه".
شیرین ( 32ساله ،معاون اجرایی) نیز دراینباره میگوید:

"شاید یه خورده خستگیمون کمتر بود ،شاید وقت بیشتری برا خودم میذاشتم،
مثالً صبحها اگه تو خونه بودم کالس ورزشی ،چه میدونم جایی می خواستم برم
می تونستم برم ،حاال هم سعی کردم بعد از ظهرا دو روز در هفته هم شده ،برا
خودم وقت بذارم .فکر میکنم اگه سرکار نمیاومدم از این لحاظا شاید برا خودم

بهتر میشد ".


شرایط زمينهای
شرایط زمینهای  ،یکی دیگر از شرایط و بسترهایی است که منور به گرانباری نقش میشود.

در این میان  ،بر اساس مصاحبههای انوامگرفته" ،کیفیجت روابجط زوججین" شجامل صجمیمیت
زوجین ،نحوه حل تعارض ،مدیریت فراغجت و " مجدیریت درآمجد زن شجاغل" شجامل نحجوه
هزینهکرد ،تخصیص مشترک درآمد  ،بهعنوان شرایط زمینهای  ،استخراج شدند.
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کيفيت روابط زوجين
کیفیت روابط زوجین ،ازجمله عوامل زمینهساز گرانباری نقش است که میتواند در کاهش
یا افزایش گرانباری نقش تأثیر داشته باشد .اشتغال زن از جمله عوامل اثرگذار بر کیفیت روابط
زوجین است .از سویی زن با اشتغال ،از طریق کمک به اقتصاد خانواده ،میتواند از همسر خود
حمایت مؤثرتری داشته باشد و این امر میتواند باعث روابط بهتر و صمیمانه بین زوجین شود.
از سویی  ،همکاری و مشارکت همسر در امور خانه  ،باعث ایوجاد احسجاس عجدالت نسجبی در
روابط خانوادگی می شود که این حس عدالت نسبی ،احساس رضایت نسبی برای زنان شاغل
در پی خواهد داشت و موجب همدلی  ،همفکری  ،صمیمت و محبت بجین زوججین مجیشجود.
همچنین  ،حضور بیشتر زنان شاغل در اجتماع و بهبود تعامالت اجتماعی آنان  ،معموالً موجب
می شود زنان شاغل  ،در روابط خود الگوی ارتباط سازنده متقابل را بیشتر به کار گیرند و ایجن
خود موجب افزایش درک و حمایت همسران از یکدیگر مجیشجود و تعارضجات زناشجویی را
کاهش می دهد .از جنبه دیگر ،آگاهی زنان شاغل که هجم متجأ ثر از سجواد آنهجا و هجم متجأ ثر از
حضور در اجتماع و تعامالت اجتماعی بیشتر است  ،تاب آوری آنها را افزایش داده و آنها را در
حل تعارض  ،توانمندتر میکند .یک ی از مقوالت اصلی کیفیت روابط زوجین ،صجمیمیت بجین
زوجین است ؛ که هرچه صمیمیت زوجین که حاصل درک متقابل ،روابط احترامآمیز و همدلی
است ،بیشتر باشد ،گرانباری نقش کاهش مییابد:
زهرا ( 37ساله ،معاون آموزشی) ،به گفته خودش با همسرش بسیار گفتگجو دارد و اظهجار
میکند:

"م ن و همسرم خیلی باهم حرف میزنیم ،مثالً از خاطرات گذشتهمون
میگیم ،کارایی که داریم می خوایم انوام بدیم یا چیزای روزمرهمون .مثالً در
مورد سر کارامون برا هم توضیح بدیم ،تقریباً همکارا منو میشناسه ،منم
همکارا اونو میشناسم ،این جوریه که خیلی با هم گفتگو میکنیم ".
سارا ( 26ساله ،فروشنده) ،با ذکر این موضوع  ،که پدرش را در بچگی از دست داده و بجا
مادربزرگش زندگی میکرده است ،همسرش را تنها تکیهگاهش می داند .او میگوید:

"وقتی بچه بودم ،پدرم مرد ،بعد دو سه سال مامانم ازدواج کرد و منم با
مامانبزرگم زندگی میکردم .اآلن تنها تکیهگاهم همسرمه ،تنها کسیه که میتونم
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در مورد همه چی باهاش حرف بزنم ،خیلی آدمم آروم و مهربونیه ،خیلی درکم
میکنه ،اگه دلم بگیره حتماً باهاش حرف میزنم چون وقتی باهاش حرف
میزنم آروم میشم دلم آروم میگیره ".
همچنین  ،هرچه تعارض به شیوه منطقیتر و منصفانهتر حجل شجود  ،نشجان دهنجده درک و
شناخت متقابل بیشتر است .هم زنان شاغل و هم همسرانشان با حجل تعارضجات موججود بجا
شیوه ای منطقی ،زمینه کاهش گرانباری نقش را فراهم میکنند .درصورتیکه برای حل تعارض،
همسر شیوه ای اجباری – اجبار به پذیرش با استفاده از تحقیر ،کتک زدن و - ...را بهکار گیرد  ،و
یا برعکس  ،چنین شیوهای را زن بهکار گیرد  ،ممکن است زمینه شدت گرانباری نقش را ایواد
کنند.
فاطمه ( 30ساله  ،مشاور) ،در مورد نحوه حل تعارض با همسر میگوید:

"وقتی بحثمون میشه ممکنه دوتاییمون عصبانی بشیم .حاال وقتی آروم
بشیم ب االخره بستگی به اون موضوع داره یکیمون کوتاه میایم ،این جوری
نیست که همیشه من کوتاه بیام ،همیشه ایشون کوتاه بیاد و با حرف زدن اونو
حلش میکنیم ...حاال یه وقتایی ممکنه وسط بحث  ،من یا ایشون متوجه بشیم
که طرف مقابل درست میگه حق با اونه ،اون موقع میگیم و بحث تموم میشه
".
مینا ( 39ساله ،پرستار) ،با بیان اینکه همسرش با اجبار وی را موبور میکند که در بحث و
جدل کوتاه بیاید ،میگوید:

"قبالً وقتی بحثمون میشد ،چیزی میگفت قبول نمیکردم ،دو سه بار
کتکم میزد تا اینکه قبول میکردم حرفشو؛ ولی اآلن که بچهها بزرگتر شدن
دیگه کتک نمی زنه ،ولی با یه الفاظی ،با یه حرفایی تحقیرم میکنه  ،منم ترجیح
میدم سکوت کنم و یه جورایی تو دعوا ببازم ".
سکینه ( 52ساله  ،خدمتکار) ،میگوید چون یکبجار طجالق گرفتجه اسجت ،زمجانی کجه بجا
همسرش بحث می کند ،بعضی مواقع داد و قال میکند  ،به این امید که به قول خجودش پیجروز
بحث باشد اما به دالیلی کوتاه میآید:

"اوایل وقتی بحثمون میشد ،داد و قال میکردم به این امید که هرچی من
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بگم همون بشه ،فکر میکردم چون  16 - 15سال از شوهرم جوونتر بودم،
فکر میکردم چهار تا داد و قال کنم ،شوهرم کوتاه میاد ولی میدیدم من یه بار
طالق گرفتم در اصلم برا اینکه از زخم زبون این و اون راحت شم با این
شوهرم ازدواج کردم ،یه وقتایی تا می خواستم قهر کنم می دیدم جایی ندارم
برم ،یا خونه مرحوم بابام بود که اگه قهر میکردم ،خودشون بَرَم میگردوندن یا
داداشم که از همه بدتر ،برا خاطر همین مینشستم سر جام .اآلنم همش من
کوتاه میام ".
از دیگر مقوله های کیفیت روابط زوججین ،مجدیریت اوقجات فراغجت اسجت .بجا توججه بجه
مصاحبه های انوام شده ،در بیشتر مواقع زنان شاغل در برنامهریزی اوقات فراغت خود اولویت
را کارهای منزل و فرزندان قرار می دهند؛ به اینصورت که بنا به نیاز فرزندان ،مادران شجاغل
ممکن است زمان فراغت شان را به کاری که فرزند دوست دارد  ،تخصیص دهند و بهگونجهای
سعی کنند زمانهای نبود درکنار فرزند را جبران کنند؛ همچنین  ،بخشی از اوقات فراغت را به
انوام کارهای خانه تخصیص می دهند تا کوتاهی در انوام وظایف خانهداری خجود را جبجران
کنند .زنان شاغل  ،با تخصیص اوقات فراغت خود بجه خجانواده و امجور آن ازجملجه آشجپزی،
نظافت ،و خرید نیازهای منزل ،زمینه کاهش گرانباری نقش را ایواد میکنند:
راضیه ( 35ساله ،معلم) ،بنا بر اولویتهایش ،اوقات فراغتش را تنظیم میکند .او میگوید:

" من رو تمیزی و مرتب بودن خونه ام حساسم برا همین همیشه از سرکار
که میام بعد اینکه غذا خوردیم خونهمو مرتب میکنم .روزای جمعه  ،همیشه تا
بچهها خوابن ،کارهای خونهمو انوام میدم؛ بیدار که شدند صبحونه و بعدشم
با بچه کوچیکم بازی میکنم یا به دخترم تو درساش کمک میکنم .اگه تا
عصری کارامون تموم شه ممکنه بریم خونه مادرم یا خونه مادر شوهرم .خیلی
وقتی نمیمونه که بخوایم اینور و اونور بریم .حاال ممکنه من خودم با
همکارام یا با دوستام برم خرید یا حاال هرچند وقت یه بار تو دورهمیهایی که

دوستا و همکارا میگیرن ،شرکت کنم ".
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مدیریت درآمد زن شاغل
یکی دیگر از شرایط زمی نهای و بسترساز کاهش و یا بجرعکس  ،افجزایش گرانبجاری نقجش،
مدیریت درآمدی زنان شاغل است .از جمله مسایلی که موجب ایواد تعارض و مشاجره میجان
زنان شاغل با همسرانشان میشود ،نحوه خرج کردن و جداکردن امور مالی از یکدیگر است.
زنان  ،با اشتغال به استقالل مالی دست مییابند و می خواهند که این استقالل را حفظ کنند .این
حفظ استقالل ممکن است موجب تعارض میان آنها و همسرانشان شود .با توجه به یافتههای
پژوهش حاضر ،زنان شاغل با نحوه هزینهکرد و تخصیص مشترک درآمد  ،به مجدیریت درآمجد
خود پرداخته و از این طریق  ،بر افزایش یا کاهش گرانباری نقش اثر میگذارند .زنان شجاغل ،
هرچه هزینه کرد درآمدی شان به سمت وحدت مالی برود  ،رضایت همسران و البتجه خودشجان
تأمین میشود .معموالً  ،زمانی وحدت مالی بین زوجین ایواد می شود که دو طرف به هم اعتماد
داشته و نیازها و ویژگیهای هزینههایشان بیشتر به هم شجباهت دارد و ایجن ججز بجا شجناخت
ویژگی ها و درک متقابل  ،حاصل نمیشود .بنابراین  ،هرچه زن و مجرد وحجدت مجالی بیشجتری
داشته باشند  ،رضایت شان از زندگی مشترک افزایش یافته و با ایواد این رضایت متقابل  ،زمینه
کاهش گرانباری نقش ایواد میشود .بهعنوان نمونه لیال ( 36سجاله ،سرپرسجت خوابگجاه) ،در
مورد مدیریت درآمدش بیان میکند:

" درآمدم دست خودمه ،من خودم خیلی مدیریت میکنم ،پس انداز میکنم،
مثالً می دونم که چکار کنم ،ولی همسرم نه؛ یعنی هنوز من باید بگم که چکار
کنیم؛ شوهرم خیلی ولخرجه ،خیلی خ رید میکنه ،برا همین درآمدامون رو

معموالً من مدیریت میکنم ".

فریبا ( 39ساله ،خیاط) ،در مورد اختیار خرج درآمدش ،اشاره میکند:

"همسرم دوست نداره ولخرجی کنم .میگه هرچی نیاز باشه می خرم ،تو
نمی خواد بری بازار و هرچی اومد تو چشمت بخری .میگه تو اگه پول دستت
باشه خرابش میکنی؛ خوب راستم میگه ،برا همین پولی که در میارم رو میدم
دست شوهرم ،هر وقت چیزی بخوام بخرم بهش میگم .اگه به توافق رسیدیم
باهام میاد می خریم ".
باتوجه به مصاحبههای انوامشده ،زنان شاغل  ،درآمد خود را اغلب برای فرزندان ،مخارج
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خانه و بخشی را صرف هزی نههای خود میکنند که در ادامه  ،بخشی از گفتههای آنجان در ایجن
زمینه آورده میشود:
سمیرا ( 35ساله ،فروشنده پوشاک) ،درآمدش برای پرداخت قسط و مخارج خانجه هزینجه
میشود .او میگوید:

" حقوقم خرج چک و قسط میشه .قسط داریم حقوق که میگیرم ،بدون
اینکه دست به هزار تومنش بزنم ،راست میره پا قسط .هنوز کم هم میاریم .من
و تویی نداریم .انقد دغدغه داریم که به پس انداز نمیرسه ،صد درصد یا دفتر
قلم میشه ،یا لباس می شه ،یا االن لباس زمستونه شده .شوهرم بیثباته ؛ اون
اصالً پول تو جیبش بند نمیشه ...خیلی ولخرجه ،اون هرچی دلش می خواد
خرج میکنه بعد تتمهشو میاره بابت قسطا .بعضی وقتا اصالً تتمهای نمیمونه،
بی فکره ".


شرایط مداخلهگر
شرایط مداخلهگر  ،بهعنوان عواملی شناخته شده اند که منور به گرانباری نقش میشوند یا از

درجه آن می کاهند .بر اساس صحبتهای مصاحبهشوندگان  ،چترهای حمایتی شامل :حمایجت
همسر ،بستگان نزدیک ،همکاری فرزندان و مؤسسات حمایتگر  ،استخراج شدند.

چترهای حمایتی
زنان شاغل ،به دلیل نقشهای متعدد و متفاوتی که برعهده میگیرند ،معموالً تعارض میجان
شغل_ خانه را توربه میکنند .از آنجا که شرایط محل کار و وظایف و انتظارات شغلی با نقشهای
زن در خانه و انتظارات نقش همسری و مادری متفاوت است ،زنان در انوام وظایف با مشکل
مواجه میشوند .اگر زنان نتوانند به درستی بین انتظارات شغلی و نقشهای خانوادگی خود توازن
ایواد کنند ،زمینه گرانباری نقش افزایش مییابد .از اینرو ،مشارکت همسجر در امجور خانجه و
نگهداری فرزند و بهره گیری از خویشاوندان و بستگان نزدیک از جمله مادر و مادر شوهر میتواند
گرانباری نقش زنان را کاهش دهد .در کنار این عوامل ،مؤسسات حمایتی مانند مهدکودکها و
همچنین افراد حمایتگر خارج از خانه از جمله پرستار و کارگر میتوانند به کاهش گرانباری نقش
منور شوند.
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مریم ( 50ساله ،مدیر) در مورد بهره گیری از اطرافیان برای نگهداری از فرزند کوچک خود
میگوید:

"وقتی بچههام کوچیک بودند و سر کار بودم ،بچهها در مهدکودک خیلی
بند نمیشدند  ،گاهی یه روز می بردمشون مهدکودک ،گاهی یه روز مامانم
نگهشون می داشت .کارای خونه هم که آدم برعهده خودشه ،نمیگم شوهرم
اصالً کمک نمیکرد ،ولی خب خدا خیرش بده یکی حسن داشت که بار
اضافه ای رو دوش من نمیذاشت  ،یا حاال مثالً بعد از ظهرا وقتی خواب بودم
بچهها رو حواسشونو جمع میکرد سروصدا نکنن".
سیمین ( 30ساله ،پرستار) نیز بیان میکند:

" دخترم که دنیا اومد رفتم خونه مادر شوهرم یکی دو ماه .بعدش اومدم
خونه خودم ،چون کسی رو نداشتم که بیاد پیشم ،کارگر گرفتیم ،بعدشم که
مرخصیم تموم شد و رفتم سرکار یکی دو هفته مادر شوهرم اومد پیشمون
بعدش که رفت ،پرستار گرفتیم ".


پيامدها
پیامدهای حاصل اشتغال زنان ،به دو صورت پیامدهای مثبت و منفجی بررسجی مجیشجوند.

بهبود تعامالت و رضایت و آرامش جزءپیامدهای مثبت و فشار مضاعف و تضعیف نقجشهجای
زنانه جزء پیامدهای منفی اشتغال زنان قرار میگیرند.

بهبود تعامالت
ورود زنان به بازار کار و حضور بیشتر آنان در جامعه  ،از یکسو باعث افزایش تعامالت و
روابط اجتماعی زنان شده  ،و از سوی دیگر ،با افزایش آگاهی  ،موجب تغییر شیوه تفکر آنها در
مورد مسایل مختلف میشود .این موضوع ،درنهایت ،بهبود تمایالت زنان شاغل را در پی دارد.
زهرا ( 37ساله ،معاون آموزشی) از شرایط کنونی اش راضی است و پیامجدهای اشجتغال را
مثبت می داند و میگوید:

" فکر میکنم اآلن بهتره ،برام لذت بخش تره ،درسته که بچه کوچیک دارم
شاید بعضی وقتا واقعاً فکر میکنم اگر که تو خونه بودم ،به بچههام بیشتر
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می رسیدم تا اینکه مثالً حاال اومدم سرکار ،ولی در کل ،خودم میگم همیشه که
بچه کوچیک نمیمونه مثالً باالخره میره مدرسه .،خودم از این شرایط حاال
راضی هستم؛ یعنی کالً آدمی هستم که دوست دارم تو اجتماع باشم .دوست
ندارم تنها باشم .اآلن وقتی میای سرکار ،دو نفر آدمو میبینی ،باهم صحبت
میکنی ،اصالً روابطت بهتر میشه ،طرز فکرت فرق میکنه .باالخره خیلی
متفاوته ،من این جوری برام بهتره ".

استقالل و رضایت و آرامش
درآمد حاصل از اشتغال زن میتواند امکانات رفاهی خانواده را افزایش داده و به نوبه خود ،
رضایت زن شاغل از زندگی را افزایش دهد .از طرف دیگجر  ،برخجی زنجان بجه دلیجل فجرار از
مشکالت خانوادگی  ،به کار پناه می برند و با اشتغال  ،در پی کسب آرامش هستند .اشتغال با دور
کردن زنان شاغل از مسایل و مشکالت زندگی ،برایشان آرامش روانی به ارمغان داشته است.
سمیرا ( 35ساله ،فروشنده) ،در این رابطه بیان میکند:

"من برا آرامش خودم میام در مغازه ،برا اینکه وقتم بگذر ه .من شوهرم
ورشکست شده ،اوضاع مالیش خیلی خرابه .وقتی میشینم تو خونه عصبی
میشم تو خونه؛ برا همین میام در مغازه که راحت باشم ،آرامش داشته باشم.
وگرنه برا پولش ،پولی نمی بینم که خواسته باشم بگم احتیاجش دارم .چون
همیشه میره پا قسط ،چشمم چیزی نمی بینه که حاال حتماً میام خیلی خوبه .هم
حداقل نصف قسطو بدم  ،هم خودم تو خونه نباشم ،آرامش داشته باشم .هم به
نفع خودم بوده ،هم بچههام؛ بهم آرامش می ده ،وقتی من بتونم دوتا قسط بدم،
وقتی اعصابم سرجاش باشه  ،صددرصد برا بچههامم مفیده ،اگه خونه بودم
بیشتر آدم عصبیه ،معذبتره ،ناراحتتره ،بیشتر فکر میکنه ".

تضعيف نقشهای زنانه
اشتغال  ،نه تنها بهطور غیرمستقیم از طریق تأثیر بجر جسجم و روان فجرد  ،بلکجه بجهصجورت
مشخص تر  ،با تضعیف نقشهای زنانه (به دلیل کمبود وقت در رسجیدگی کامجل بجه نقجشهجای
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خانگی) ،منور به گرانباری نقش میشود .بر اساس گفتههای مصجاحبهشجوندگان ،اشجتغال بجا
کاهش رسیدگی به فرزندان ،محدودیت صرف وقت برای فرزنجدان و کجاهش تعجداد ایجدهآل
فرزند آوری ،نقش مادری زنان شاغل را تضعیف میکند و از طرفی نیز بجا کوتجاهی در انوجام
وظایف زناشویی ،عدم وقت گذاشتن برای صحبت با همسر ،کجاهش رسجیدگی بجه زنجدگی و
کاهش رسیدگی به خانه ،در نهایت به تضعیف نقش همسری و خانه داری منور میشود.
سیما ( 36ساله ،آرایشگر) ،با اظهار به کوتاهی در حق همسر و فرزند به خاطر مشغله کاری،
میگوید:

"من دوسش دارم کارم رو ،ولی ببینید باالخره کوتاهی میشه چه در حق
همسرم چه در حق بچههام .قاعدتاً کوتاهی میشه؛ ولی سعیمو کردم نذارم
بشه .ولی خب احتمال اینکه کوتاهی هم باشه خیلی زیاده ،اگه شاغل نبودم
باالخره اون توان آدم یک جا جمع میشه .ولی اآلن توان توی دو قسمت داره
تقسیم میشه .اینکه باالخره ،عرفشه که کوتاهی بشه ".
فریده ( 30ساله ،مربی مهد) ،میگوید:

" ببینید واقعیت امر اینه که زنایی که شاغل ند ،هم استقالل بیشتری دارند ،هم
خونواده شوهرشون هم مادرشوهرشون بیشتر بهشون احترام می ذارن .کمتر
می کوبن تو سرت که فالنی فالن کاره شده به خاطر زنشه .وقتی شاغلی یه چیز
دیگه است ...به نظر من خانه داری یکی از سختترین شغالی دنیاست .حاال
حساب کنید زن هم خانه دار باشه هم شاغل باشه؛ اصالً نمیتونه به بچهاش به
خونه زندگیش برسه .شما اگه توجه کرده باشین ،بچههایی که توی خونه بزرگ
میشن خیلی به لحاظ عاطفی ،بچههای بهتری هستن تا اینکه بچههایی که میرن
مهد ،همهجوره بزرگ میشن ".

فشار مضاعف
در کنار پیامدهای مثبت اشتغال برای زنان شاغل  ،اما این زنان به فشار مضجاعف ناشجی از
تعدد نقشها نیز اشاره داشتهاند .زنان شاغل متأهل به دلیجل اینکجه عجالوه بجر نقجش شجغلی،
نقش های مادری ،همسری و خانه داری را نیز دارند ،مسئولیتهای بیشتری بجر عهجده دارنجد.
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باتوجه به اینکه هرکدام از این نقشها انتظارات متفاوتی در پی دارنجد و گاهجاً بجاهم در تضجاد
هستند  ،لذا زنان شاغل متأهل با فشار مضاعفی مواجه هستند و تعجدد نقجش  ،نگرانجیهجایی را
درحوزه های متفاوت کار -شغل برای این زنان در پی دارد .این وضعیت ،با ایواد تنش  ،هم بر
روان و هم بر جسم زنان شاغل اثرات سوء میگذارد .مصاحبهشوندگان ،فشار مضجاعف را در
قالب مفاهیمی مانند نگرانی شغلی ،نگرانی از امور خانه ،فرسودگی جسمی و کاهش آرامجش
بیان کردند.
سکینه ( 52ساله ،خدمتکار) ،ضمن اشاره پیامدهای مثبت اشتغال ،خستگی ناشی از کار و
آسیبهای جسمی اشتعال را نیز بیان میکند:

"آدم وقتی کار میکنه ،یه درآمدی داره ،یه حس خوبی اقالً به خودش
داره ،همینکه بهجا اینکه سربار یکی دیگه باشم  ،دارم خرج یکی دیگه رو
میدم ،خودش یه حس خوبی بهم میده .ولی خب آدم خسته میشه،
بیحوصلهتر میشه .بهخصوص وقتی پیر میشی .ولی بااینکه خیلی خسته
میشم پادرد و کمردرد و هزار درد و مرض دیگه دارم .ولی وقتی میام سرکار
کمتر فکر میکنم به گذشته ام ،به اآلنم ".



راهبردهای کنش
راهبردهای کنش متقابل نیز شرایطی هستند که فرد را وادار به انوام کارهایی میکند تا از

آن طریق بتواند با وضعیتی که در آن قرار دارد  ،کنار بیاید .راهبردهای کنش  ،در بین زنان شاغل
در مقابل گرانباری نقش عبارت ند از :مدیریت زمان ،مدیریت وظایف شغلی ،حمایتگری.

مدیریت زمان
با توجه به محدود و ثابت بودن زمان ،بهعنوان جزء جداییناپذیر کار -خانواده ،زنان شاغل
میتوانند با سازماندهی و مدیریت زمان به طرق مختلف ،تعارضهای کار -خانه را کاهش دهند .با
توجه به مصاحبههای مشارکتکنندگان ،زنان شاغل با برنامه ریزی ،جایگزینی و تنظیم زمان انوام
امور ،زمان خود را مدیریت میکنند .این دسته از زنان ،برنامهریزی امور را با مواردی مانند یادداشت
کارها ،تعیین هدف و اولویت بندی کارها انوام می دهند .آنها با استفاده از موارد جایگزین مانند
سفارش غذا از بیرون ،تقسیم کارهای خانه با همسر و فرزندان ،موکول کردن برخی کارها به زمانی
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که فراغت بیشتری دارند و همچنین پرهیز از انوام کارهای عبث و بیهوده ،به مدیریت زمان خود
میپردازند.
سیما ( 36ساله ،آرایشگر) ،اشاره میکند که گاه به دلیل مشغله زیاد  ،ممکن است از بیرون
غذا سفارش دهد و میگوید:

"وقتیکه شاغلیم ،شده صبح تا ظهر آرایشگاه بودیم کار بوده ،زیاد بوده
کار ،مثالً شب عید بوده ،کار زیاد بوده یا اینکه از ظهر اومدیم آرایشگاه تا شب
آرایشگاه بودیم؛ شب وقتی داریم میایم خونه شام میگیریم ،یا از بیرون شام
میگیریم یا موبوریم یه چیز دم دستی بخوریم دیگه".
سارا ( 26ساله  ،فروشنده) ،با اولویت بندی کارها ،زمانش را مدیریت میکند و میگوید:

"برنامهریزی میکنم ؛ یعنی اگه بخوام به کارام برسم ،باید برنامهریزی
داشته باشم .اول کارهایی که تو اولویتن انوام می دم یعنی از سرکار که میرم
خونه غذا رو گرم میکنم یه کم خونه رو مرتب میکنم به درسومشق بچهام
میرسم اگه وقتی موند ممکنه بریم بیرون ".

مدیریت وظایف شغلی
یکی دیگر از راهبردهای زنان شاغل در مواجهه با گرانباری نقش  ،مدیریت وظایف شغلی
است ؛ به گونه ای که آن ها از طریق به تأخیر انداختن اشتغال ،ترک موقت کار ،کنجارهگیجری از
کار ،حذف اضافهکاری ،عدم قبول سفارش اضافه و مرخصی  ،سعی میکنند اثرات منفی اشتغال
و گرانباری نقش را کاهش دهند .آنها گاه با سبک سازی شغل و گاه با هماهنگ کردن شیفت
کاری با فرزند ،تنظیم شیفت کاری با همسر ،تعوی

شیفت با همکار و ...وظایف شغلی خود

را مدیریت میکنند و از این طریق تا حدودی بر گرانباری نقش فائق میآیند.
فریبا ( 39ساله ،خیاط) ،در مورد تنظیم برنامه کاری خود میگوید:

"سعی میکنیم کارمون مزاحمتی برا زندگیمون پیش نیاره ،یه جورایی کارمون رو
تو خونه نمیاریم ،بعضی مواقع پیش میاد کارم رو نمیتونم تموم کنم؛ میارم خونه
انوام می دم ،ولی همیشه سعی میکنم این جوری نشه  ...کارامو جوری تنظیم میکنم،
یعنی اندازهای سفارش میگیرم که سرکار هم بتونم انوام بدم ،نَمونه که بیارم خونه ".
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مهین ( 39ساله ،آبدارچی) ،میگوید:

"وقتی پسرم کوچیکتر بود ،سعی میکردم سر کاری برم که بتونم شیفتی
برم یعنی یه شیفت صبح یه شیفت عصر که شیفتی که دخترم مدرسه بود و اگه
کسی نبود پیش پسرم باشه خودم باشم پیشش ،ولی اآلن دیگه غمم نیست
چون بزرگ شدن نیازی نیست که همیشه یکی پیششون باشه ".

سیمین ( 30ساله ،پرستار) ،با تنظیم شیفت کاری ،شغل خود را مدیریت میکند:

"من و شوهرم شیفتامون رو باهم تنظیم کردیم که تو یه شیفت نباشیم که
بچهمون تنها نمونه ؛ درسته پر ستار مواظبشه ولی پرستار که نمیتونه جا ما رو
پر کنه برا دخترم ،براهمین شیفت کاریمون رو جوری تنظیم کردیم که
یکیمون پیش بچه باشه ...بعضی وقتام سعی میکنیم شیفتمون رو بندازیم تو
یه نوبت؛ حاال یا من با همکارام شیفتم رو عوض میکنم یا شوهرم ".

حمایتگری
مادران شاغل  ،به دلیل کمبود وقت سعی میکنند کمکاری در مجورد فرزنجدان را از طریجق
ابراز کالمی و غیرکالمی محبت و ...جبران کنند .از سویی زنان شجاغل  ،معمجوالً باسجواد نیجز
هستند و این تعامل موجب آگاهی بیشتر زنان شاغل از نیازهای فرزندانشان میشود .عالوه بر
این ،درآمد حاصل از اشتغال باعث میشود که زنان شاغل  ،منبع مجالی مجورد نیجاز بجرای رفجع
نیازهای فرزندان را در اختیار داشته باشند .همچنین  ،این زنجان  ،همجواره سجعی مجیکننجد در
تخصیص زمان فراغت فرزندان را در اولویت قرار دهند.
یکی دیگر از راهبردهای زنان شاغل در کاهش گرانباری نقش در را بطه با فرزندان اسجت
این راهبرد ،حمایت گری است .بنا به گفتههای مصاحبه شوندگان ،زنان شاغل با نوازش کالمی
یا غیرکالمی ،همدلی ،تشویق ،گذران وقت با فرزند سعی میکنند عدم حضور در کنار فرزند و
کمبودها در این زمینه را جبران کنند و از این طریق گرانباری نقش را کاهش دهند.
شیرین ( 32ساله ،معاون اجرایی) ،محبت خود را بیشتر بهصورت کالمی ابراز میکنجد؛ او
میگوید:

"من اصوالً اینجوریه که حرف بچهها رو خیلی گوش میدم که همسرم همیشه
به من اعتراض میکنه که چرا انقد حرف اینارو گوش میدی ولی تا یه حدی الزمه تا
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حدی که لوس نشن .محبتمو بیشتر کالمی به بچههام ابراز میکنم ".
مینا ( 39ساله ،پرستار) نحوه ابراز عواطف به فرزندش را اینگونه بیان میکند:

"سعی میکنم اون وقتیکه میتونم با بچههام داشته باشم رو ازشون دریغ
نکنم ،حاال می خواد دو ساعت باشه .نمی ذاریم که احساس کنن که بهشون
بیتوجه هستیم .تا جایی که بتونیم بهشون توجه میکنیم و سعی میکنیم که
این توجه رو بهشون نشون بدیم .یعنی من وقتایی هم که سرکارم سعی میکنم
همیشه هر وقت بشه هرچند کوتاه ،تلفنی باهاشون حرف بزنم و اگه اتفاقی
براشون افتاده باشه ،ناراحت باشن یا از اتفاقی خوشحال باشن معموالً تلفنی
انقد باهم در ارتباط هستیم که از حال و روزشون خبر داشته باشم ".
نمودار  .1مدل پارادایمی پژوهش
شرایط زم ی نه ای

شرایط علّی

 -کیفیت روابط زوجین

 تلقی مرد از نقش زن -محدودیت زمان و فراغت

 -مدیریت درآمد زن شاغل

شرایط مداخلهگر
چترهای حمایتی

راهبرد کنش
گرانباری نقش

 مدیریت زمان مدیریت وظایف شغلی -حمایتگری

پیامد
 بهبود تعامالتاستقالل و آرامش و رضایت

-

تضعیف نقش های زنانه
-

فشار مضاعف

 158دوفصلنامه مطالعات جمعیت ی ،دوره ،4شماره ،1بهار و تابستان 1397

بحث و نتيجهگيری
در عصر حاضر  ،زنان عالوه بر نقشهای مهمی مانند همسری و مادری در درون خانواده،
در جامعه نیز نقشهای قابلتوجهی دارند .و رود زنان به متن جامعه و بازار کار  ،باعث شده که
زنان همپای مردان  ،باری از جامعه را بر دوش کشند .اشتغال زنان از یکسو برای آنها استقالل
و حس اعتمادبه نفس و رضایت خاطر به ارمغان میآورد و از سوی دیگر با کمک بجه اقتصجاد
خانواده  ،می تواند زمینهساز رفاه بیشتر خا نواده شود و پیامدهای مثبت دیگری نیجز بجه همجراه
داشته باشد .اما نباید از این امر غافل بود که زنان  ،عجالوه بجر نقجشهجای بیجرون از خجانواده،
همچنان خود را مسئول انوام امور خانه نیز می دانند و با وجود خستگی ناشی از کار  ،باز هم از
انوام امور خانه و وظایف خانوادگی شانه خالی نمیکنند .ازاینرو  ،زنان بجا اشجتغال ،فشجاری
مضاعف را متحمل می شوند و در صورت عدم حمایت همسر  ،اعضای خانواده  ،جامعه و نیجز
سازمان های مربوطه  ،شاهد پیامدهای منفی اشتغال زنان در حوزه خجانواده  ،ازجملجه تضجعیف
نقشهای مادری و همسری  ،به اشکال مختلف خواهیم بود.
ب ر اساس نتایج این مطالعه  ،زنان  ،پیامدهای اشتغال خود را در قالب گرانباری نقش توربه
میکنند .باتوجه به گفتههای مصاحبهشوندگان  ،حمایجتهجای خجانواده و جامعجه مجیتوانجد از
گرانباری نقش ناشی از اشتغال زنان کاسته و پیامدهای بهمراتب مثبتتری برای فرد و خانواده
و درنهایت جامعه در پی داشته باشد .زنان شاغل همواره سعی میکنند بین وظجایف شجغلی و
خانوادگی خود  ،تعادل ایواد کنند .بنا بر تحلیل دادههای پژوهش ،پیامجدهای اشجتغال زنجان را
میتوان در چهار حوزه فرزندان ،کیفیت روابط زوجین ،تعارض کجار -خانجه ،تجوان مجدیریت
درآمدی زنان شاغل مورد بررسی قرار داد و در نهایت بجه پیامجدهای متنجاق

اشجتغال زنجان

پرداخت .با توجه به تحلیل دادهها  ،زنان شاغل  ،معموالً در تربیت فرزندان خود ،بیشتر شجیوه
مقتدرانه مبتنی بر حمایتگری و بهصورت محدود  ،شیوهای سختگیرانه مبتنی بر محدودیت و
کنترل در پیش میگیرند این یافتهها با یافتههجای شجیرمردی و همکجاران ( )1393و ذاکجر زاده
( )1390همسو است.
مصاحبه شوندگان  ،در مجورد کیفیجت رابطجه بجا همسرشجان  ،بجه مجواردی ماننجد گفتگجوی
خانوادگی ،همدلی ،درک متقابل و روابط احترامآمیز اشاره میکردند که از جملجه مؤلفجههجای
صمیمت بین زوجین هستند .براساس یافتهها ،برخی از زنان شاغل  ،رابطه ای احتجرامآمیجز بجا
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همسر خود دارند .علی رغم تغییر در ساختار قدرت در خانواده و تغییر جایگاه و قدرت زنان
شاغل در خانه  ،در بیشتر موارد  ،زنان شاغل ابراز کردند که نظر همسرشان در تصمیمگیریهای
آن ها مهم است .نکته مهم در این راب طه این است که زنان شاغل  ،همچنجان بجه وججود اقتجدار
همسر در منزل معتقدند .با توجه به اینکه بحث و اختالفنظر  ،بخش جداییناپجذیر در همجه
زندگی هاست و عمالً کم و کیف آن تفاوت دارد ،زنجان شجاغل در برخجورد بجا تعجارضهجای
موجود با همسر  ،شیوههای گوناگونی ازجمله مقابله ،مصالحه  ،انعطافپذیری  ،کنارهگیجری و...
بهکار می گیرند ،که در این میان  ،بیشترین شیوه حل تعارض در زنان شاغل  ،شجیوه مصجالحه و
انعطاف پذیری مبتنی بر گفتگو ،روشنسازی -پذیرش تقصیر  -توافق و تفاهم است .این نتایج،
با نتایج پژوهش دهقان و گل باریان ( )1395که بیانگر تأثیر مثبت اشتغال زنان بر تابآوری و
حل تعارض دارد ،همسو است .مسأله مهم دیگر ،اوقات فراغت زنان شاغل و چگونگی گذران
این اوقات است .بر اساس یافتههای این مطالعه ،زنان شاغل  ،عمدتاً نسبت به زنجان خانجهدار ،
اوقات فراغت کمتری دارند و باوجود خستگی ناشی از شغل و کارم خانه ،معموالً بخش زیادی
از اوقات فراغت خود را به فرزندان و امور منزل اختصاص میدهند .این نتایج با نتایج پژوهش
گیالن ( )1395که بیانگر اختصاص اوقات فراغت زنان شاغل به خانواده و در اولویجت قجرار
دادن خانواده است ،همسو دانست.
با توجه به یافتههای پژوهش ،اشتغال زنان بر روابط بین زوجین نیز تأثیرگذار اسجت ؛ امجا
عوامل دیگری در کم و کیف این تأثیر دخیل هستند .با توجه به گفتههای مشجارکتکننجدگان ،
روابط معموالً دوسویه است .یعنی اگر احترامی بین زوجین وجود دارد ،معموالً متقابل است ،
پس نباید از این امر غافل بود که اشتغال زنان  ،به خجودیخجود  ،روابجط زوججین را دگرگجون
نمی کند  ،بلکه در کنار عوامل دیگر میتواند این تأثیرگذاری منفی یجا مثبجت را در پجی داشجته
باشد .در رابطه با تأثیر اشتغال زن در بهبود یا تخریب روابط زوجین  ،باید عوامل دیگر را نیز
در نظر داشت و برای دستیابی به این مقصود ،نیاز است پژوهشهایی صورت گیرد که با دیدی
سیستمی و همهجانبه نگر به روابط بین زوجین و عوامل مجؤثر بجر آن بنگجرد .در ایجن راسجتا ،
می توان نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش دهقانی ( ،)1391دوکانهای ( ، )1391رازیجوویچ
( )2012و گیدنز که معتقد به ظهور دموکراسی عاطفی در خانواده عصر حاضرکه در آن تساوی،
ارتباط و اعتماد وجود دارد  ،همسو دانست .از سوی دیگر با نظرات پارسجونز و شلسجکی کجه
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اشتغال زن را برهمزننده نقشهای کارکردی درون خانواده و موجب نابسامانی خانواده می دانند
و همچنین با رویکرد کمیابی که معتقد به تأثیر منفی دوسویه ترکیجبهجای شجغلی -خجانوادگی
است و آن را متزلزل کننده روابط اجتماعی می داند ناهمسو دانست.
بنا بر یافته ها ،زنان شاغل باوجود اشتغال و انوام وظایف شغلی ،بنا بجر تعهجد اخالقجی و
عاطفی که دارند از زیر بار مسئولیتهای زنانه خویش مانند مجادری و همسجری و خانجه داری
شانه خالی نمی کنند  ،اما بههرحال  ،بین نقش زن در خانه (بهعنوان مادر ،همسر و کجدبانو) بجا
نقش بیرون از خانه  ،تفاوتها و گاهی تعارضهایی وجود دارد .طبق یافتهها ،زنان شاغل برای
ایواد تعادل میان وظایف دو حوزه خانه و شغلی ،از چترهای حمایتی شامل حمایجت همسجر،
بستگان و نزدیکان  ،همکاری فرزندان ،مؤسسجات و افجراد حمایجتگجر و ...بهجره مجیگیرنجد.
یافته های رازقجی نصجرآباد و همکجاران ( ،)1395دهقجانی و حیجدری ( ،)1395خوراسجگانی و
همکاران ( ، )1392کوسک و همکاران ( )2011و همچنین آنور ( )2014نیز مؤید بهرهگیری از
این چترهای حمایتی است .با توجه به نظر ویل یام گود در رابطه با نقجش حمجایتی خجانواده و
فضای هم دالنه درکاهش فشار نقش و افزایش انرژی انوام نقشهای متضاد ،میتوان یافتههای
پژوهش حاضر را با آن موافق و همسو دانست.
عالوه بر چترهای حمایتی ،زنان شاغل تدابیر دیگری نیز برای ایواد تعادل بین نقشهای
خانگی و شغلی به کار میگیرند ،ازجمله اینکه ،آنها با برنامهریزی ،جایگزینی و تنظجیم زمجان
انوام امور  ،زمان خود را مدیریت میکنند .همچنین با سبکسازی شجغل از طریجق بجه تجأخیر
انداختن شغل ،تعوی

شغل  ،مدیریت شغل از طریق هماهنگ کردن شیفت کاری بجا فرزنجد ،

تنظیم شیفت کاری با همسر و ...وظایف شغلی خود را مدیریت میکنند .این نتجایج ،بجا نتجایج
پژوهش آنور ( ، )2014همچنین با رویکرد انباشتگی نقش که معتقد به منشأ احساس موفقیت و
رضایت بودن نقشهای مختلف در صجورت وججود توانجایی بجرای ادغجام هماهنجگ الزامجات
نقشهای مختلف است  ،و نیز با نظر مارکز همسو است.
باتوجه به یافتههای پژوهش ،توان مدیریت درآمدی زنان شجاغل را مجیتجوان در دو مقولجه
نحوه هزینهکرد درآمد و تخصیص مشترک درآمد  ،بررسی کجرد .نحجوه هزینجهکجرد درآمجد را
میتوان به صورت استقالل مالی ،مدیریت مالی زن ،وحدت مالی ،وابستگی مالی و ...دستهبندی
کرد .که با توجه به گفتههای مصاحبهشوندگان  ،زنان شاغل اکثراً در هزینهکرد درآمد و مدیریت
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آن مستقل هستند .درمورد تخصیص مشترک درآمد نیز  ،درآمجد زنجان شجاغل معمجوالً صجرف
هزینههای زندگی مشترک ازجمله هزینههای خانه ،فرزندان و ...میشود و بخشی از درآمد نیز
صرف رفع نیازها و مخارج شخصی خود زنان شاغل میشجود .بایجد توججه داشجت کجه تجوان
مدیریتی زنان شاغل متفاوت است و عالوه بر اشتغال زن به شرایط دیگر  ،ازجمله دید همسجر
به آزادی زنان ،خانوادههایشان و ...بستگی دارد .این بخش از نتایج پژوهشرا میتوان تا حدودی
همسو با پژوهش آربر  )1991( 1دانست .در ارتباط با توان درآمدی زنان شاغل  ،پژوهشی یافت
نشد .اما در پژوهش های مختلف و بهعنوانمثال در پژوهش ترکاشجوند و همکجاران ( )1395و
پژوهش ذوالفقاری و تبریجزی ( ،)1390معمجوالً تجوان درآمجدی زنجان در قالجب اسجتقالل ،در
دسترس بودن منبع مالی جهت تأم ین نیازهای فرزند و کمک به معاش خانواده و ...سجخن بجه
میان آمده است.
نتایج پژوهش حاکی از پیامدهای متناق

اشتغال زنان  ،هم در سطح فردی و هم در سطح

خانوادگی است .اشتغال زنان در کنار پیامدهای فردی مثبت مانند استقالل ،آرامش و رضایت،
ارتقای توان همکاری و( ...همسو با پژوهش ذوالفقاری و تبریجزی ( ))1390پیامجدهای فجردی
منفی نیز مانند فشار مضاعف و محدودیت زمان و فراغت در پی دارد ؛ که این پیامدها  ،به نوبه
خود  ،بر خانواده تأثیر میگذارند .ازجمله پیامدهای خانوادگی مثبت آن  ،کمک بجه همسجر در
هزینهکرد و رفاه خانواده است  ،و ازجمله پیامدهای خانوادگی منفی نیز تضعیف نقش مادری و
تضعیف نقش همسری ،خانه داری و کدبانوگری است که میتوان آن را مهمترین پیامد اشتغال
زنان در عصر حاضر دانست .نتایج این بخش از پژوهش را میتوان با نتایج پژوهشهای هجال
( ،)1996بیانچی ( )2000و ت یچمن ( )2010همسو دانست.
نکته ای که نباید از آن غافل شد  ،رفتارهای باروری زنان شاغل است ،بر اساس اطالعجاتی
ازجمله تعداد فرزندان ،فاصله زمانی فرزندان و تعداد ایدهآل فرزند کجه از البجهالی گفتگوهجا
گردآوری شد  ،می توان چنین نتیوه گرفت که اشتغال زنان ،کاهش فرزندآوری زنان شجاغل را
در پی داشته است و یکی ا ز علل این کاهش است .چراکه تعداد فرزندان اکثجر زنجان شجاغل ،
معموالً کمتر از تعداد فرزندان ایدهآل بیانشده از سوی آنها بود .زنان شاغل مشارکتکننده در
پژوهش ،شغل شان را یکی از دالیل کاهش فرزند آوریشان بیان مجیکردنجد و دالیلجی دیگجر
1 Arber
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همچون شرایط اقتصادی ،تغییر ارزشها و از همه مهمتر  ،تغییر نگرش در مورد فرزند و توجه
به کیفیت تربیت فرزند را دلیل این کاهش بیان میکردند.
در نهایت ،از یافتههای این پژوهش میتوان چنین نتیوه گرفت که اشتغال زنان مانند سایر
پدیده ها با پیامدهای مثبت و منفی همراه است ؛ اما باید توجه داشت که  ،این عوامل و شجرایط
مختلف هستند که این پیامدها را جهت می دهند و باعث کاهش و افزایش جنبههجای مثبجت و
منفی آن میشوند .یافتههای پژوهش نشان می دهد که زنان شاغل با مدیریت وظجایف شجغلی و
زمان خود می توانند تعادلی نسبی را در حیطه شغلی و خانوادگی ایواد کنند و این مدیریت اگر
با همکاری و حمایت خانواده و سازمانهای حمایتی و اجتماعی همراه شود ،زمینههای کاهش
پیامدهای منفی اشتغال زنان فراهم شود و درنتیوه  ،میتوان انتظجار داشجت کجه اشجتغال زنجان
پیامدهای مثبتتری برای فرد و خانواده به همراه داشته باشد.
از آنوا که خانواده  ،رکن اساسی هر جامعه است و مادر  ،رکن اساسی خانواده اسجت و بجا
توجه به شرایط کنونی و ورود اجتناب ناپذیر زنان به بازار کار و اشتغال  ،نیاز است که دولت با
بازنگری قوانین ،مقررات و آییننامجههجای اشجتغال زنجان ،ازجملجه فجراهم آوردن زمینجههجای
دورکاری برای زنان شاغل  ،موجبات بهرهمندی بیشتر مادران شاغل از سیاسجتهجای حمجایتی
شده تا بتوانند در راستای ایفای بهتر نقشهجای خجانوادگی و نقجش اجتمجاعی گجام بردارنجد.
همچنین پیشنهاد میشود پژوهشهای این حوزه به پرسشنامههای اسجتاندارد متکجی نباشجند و
شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه مورد مطالعه نیز درنظر گرفته شجود تجا اینکجه پجژوهشهجا
برمبنای نیازمندی های حقیقی زنان در حوزه اشتغال و مسایل دوگانگی نقش انوام شود .برای
فهم و درک تأثیر اشتغال مادر بر تربیت فرزند  ،نیاز است که پژوهشهایی در راستای واکجاوی
اشتغال زنان و تربیت فرزندان از دید فرزندان انوام شود و سپس شیوههای تربیتی که مادران
شاغل بهکار می برند را با رفتارها و ویژگیهای فرزندان این دسته از مادران تطبیق داد؛ کجه در
این پژوهش زمان الزم برای انوام این پژوهش نبود .پیشجنهاد آخجر اینکجه ؛ پجژوهشهجایی در
راستای بررسی برنامهها و سیاستهجای دولجت در مجورد اشجتغال زنجان و میجزان کارآمجدی و
سودمندی این برنامهها و سیاستها در راستای رفع مشکالت زنان شاغل انوام شود.
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