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چکیده
مهم  تریــن نقــش زنــان در ســبک زندگــی اســامی نقــش مــادری و تربیــت فرزنــد اســت؛ امــا 
کنــار نقــش مــادری، بــه دلیــل اشــتغال، موظــف به ایفــای صحیح  امــروزه بســیاری از زنــان بــه در 
نقــش شــغلی نیــز هســتند و از ایــن  رو برقــراری تعــادل بیــن نقــش شــغلی و مــادری اهمیتــی ویــژه 
دارد. در ســال  های اخیــر تعــداد زنــان عضــو هیئــت علمــي دانشــگاه افزایــش یافتــه اســت و 
کــه بــر عهــده دارنــد، برقــراری تعــادل بیــن نقــش شــغلی  یــاد وظایــف شــغلی  بــه دلیــل حجــم ز
و خانوادگــی و بــه طــور خــاص مــادری   بــرای آن  هــا بــا دشــواری  های خاّصــی همــراه اســت. در 
ایــن راســتا هــدف پژوهــش حاضــر شناســایی راهبردهــای ایــن زنــان بــرای برقــراری تعــادل بیــن 
کیفــی بــوده اســت. بــه ایــن منظــور بــا مصاحبــه بــا 20  نقــش شــغلی و مــادری بــا اســتفاده از روش 
کیفــی مصاحبه  هــا بــه اســتخراج  نفــر از زنــان عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه و تحلیــل محتــوای 
ــغلی  ــش ش ــن نق ــادل بی ــراری تع ــای برق ــا راهبرده ــاس یافته  ه ــر اس ــت. ب ــه اس ــا پرداخت راهبرده
و مــادری شــامل هشــت مقولــۀ اصلــی »تــاش سخت  کوشــانه در راســتای اهــداف شــغلی«، 
اهــداف شــغلی«، »مدیریــت  »فروکاســتن  مــادری خــوب«، »خودفراموشــی«،  بــرای  »تــاش 
«، »تدابیــر فرزنــدآوری« و »بــرون ســپاری انجــام برخــی از امــور خانــواده«  کار زمــان«، »تقســیم 

بــوده اســت.
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مقدمه و بیان مسئله

ــه مجموعــه  ای از موضوعــات مــورد پذیــرش دیــن اســام در  ســبک زندگــی اســامی اشــاره ب
عرصــۀ زندگــی دارد کــه بــر اســاس آن رفتارهــای انســان در زندگــی بایــد مبتنــی بــر آموزه  هــای دیــن 
اســام باشــد. زنــان نقــش مهمــی در ایجــاد چنیــن ســبکی از زندگــی دارنــد؛ فعالیــت در محیــط 
ی  خانــواده بــه عنــوان همســر و مــادر و در عرصــۀ جامعــه بــه عنــوان زن شــاغل از مــوارد اثرگــذار
ی در خانــواده  زنــان بــر ســبک زندگــی اســت )جــوادی، ۱۴۰۰: 26(. زنــان بــا توجــه بــه نقــش مــادر
از اصلی  تریــن عوامــل جامعه  پذیــری و هویت  یابــی فرزنــدان بــه عنــوان نســل آینــده هســتند و 
ی و بــه عبارتــی ســبک زندگــی را از نســلی بــه نســل دیگــر  ارزش  هــا، باورهــا و شــیوه  های رفتــار
منتقــل می  کننــد )صفــری شــالی و حبیب  پــور گتابــی، ۱398: 9(. بنابرایــن می  تــوان مهم  تریــن 
ی و تربیــت فرزنــد دانســت. امــا امــروزه  نقــش زنــان در ســبک زندگــی اســامی را نقــش مــادر
ــش  ــح نق ــای صحی ــه ایف ــف ب ی، موظ ــادر ــش م ــار نق ــتغال، در کن ــل اش ــه دلی ــان ب ی از زن ــیار بس

شــغلی نیــز هســتند.

بــا طــرح مطالعــات توســعه در ایــران، آمــوزش و اشــتغال زنــان همســو بــا تحــوالت اقتصــادی و 
اجتماعــی از گفتمــان ســطح کان جامعــه عبــور کــرد و در ســطح میانــه و خــرد جامعــه بــه مثابــۀ 
، مطالبــات اجتماعــی نویــن موجــب شــد تــا  مطالبــه  ای اجتماعــی مطــرح شــد. بــه عبــارت دیگــر
ــی  ــر کنــد؛ ایــن در حال ــان تغیی ــه ســمت ضــرورت اشــتغال زن ــان، خانواده هــا و جامعــه ب ذائقــۀ زن
اســت کــه نگرش  هــای ســنتی و کلیشــه  ای غالــب در ارتبــاط بــا نقــش زنــان تغییــر چندانــی نیافتــه 
تی روبــرو نمــوده اســت. انجــام وظایــف نهادی  شــده  ای ماننــد مــادری،  و اشــتغال زنــان را بــا مشــکا
خانــه  داری و پرســتاری از اعضــای خانــواده، همچنــان بــر عهــدۀ زنــان اســت، بــه گونــه  ای کــه حتــی 
بــا فاصلــه گرفتــن زن از خانــه، دغدغــۀ انجــام ایــن وظایــف او را رهــا نمی  ســازد. البتــه این وضعیت، 
تجربــه یکســان زنــان را بــه تصویــر نمی کشــد، چــرا کــه نــوع شــغل، قلمــرو فرهنگــی و اجتماعــی 
یســت زنــان از مهم  تریــن عوامــل تأثیرگــذار بــر تجربــۀ اشــتغال زنــان اســت. پژوهش  هــای پیشــین  ز
نشــان داده اســت کــه زنــان شــاغل بــه واســطۀ شغلشــان بــا مشــکات خانوادگــی مواجــه می  شــوند 

کــه بــر میــزان و کیفیــت اشــتغال آنــان تأثیــر می  گــذارد )مقصــودی و بســتان، ۱383: ۱3۱(.

در دو دهــۀ اخیــر حضــور و فعالیــت زنــان در فعالیت  هــاي خــارج از خانــه از جملــه مشــارکت 
ــوده اســت. ایــن  ــی کشــور بســیار چشــمگیر ب ــز آمــوزش عال ک اقتصــادي و حضــور گســترده در مرا
تحــول در موقعیــت اقتصــادي و اجتماعــی زنــان، رفتارهــاي جمعیتــی آنــان از جملــه فرزنــدآوري را 
کن در مناطــق شــهري ایــران کم  تریــن  تحــت تأثیــر قــرار داده اســت؛ بــه طــوري کــه زنــان شــاغل و ســا
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ســطوح بــاروري را دارنــد )مشــفق، مــرادی ثانــی و حســین  خانی، ۱395: 3(. تجربــۀ جهانــي نشــان 
مي  دهــد در کشــورهایي کــه سیاســت  هاي حمایتــي خانــواده بــراي ترکیــب اشــتغال و فرزنــدآوری 
وجــود نــدارد، اشــتغال زنــان اثــر منفــي بــر بــاروري دارد و در کشــورهایي که سیاســت  ها و برنامه  هاي 
حمایتــي خانواده  محــور وجــود دارد، رابطــۀ اشــتغال زنــان و بــاروري مثبــت اســت )صادقــی، ۱395: 
233(. بــر اســاس مباحــث نظــري و تجربــي متعــدد نیــز در شــرایطي کــه زنــان خواهــان بهــره بــردن 
گــر سیاســت  هاي حمایتــي مراقبــت از کــودک از  از فرصت    هــاي اقتصــادي و آموزشــي بیشــترند، ا
قبیــل کار نیمه  وقــت و ســاعات کاري انعطاف  پذیــر بــراي مــادران شــاغل در دســترس نباشــند 
یــا تغییــري در نقش  هــاي جنســیتي در زندگــي خانوادگــي ایجــاد نشــود، بــا کاهــش تعــداد فرزنــدان 
روبــه  رو خواهیــم بــود. مطالعــات اخیــر دربــارۀ فرزنــدآوری، نشــان مي  دهنــد افــراد بــا تحصیــات 
عالــي و زنــان شــاغل بیــش از دیگــران از ایــن الگوهــاي بــاروري تــا رســیدن بــه ســازگاري بین نقش  ها 
پیــروي مي  کننــد. هم  چنیــن بــا توجــه بــه تأثیــري کــه ایــن گــروه از زنــان از جهــات روش  هــاي تنظیــم 
بــاروري و الگوهــاي تشــکیل خانــواده بــر ســایر گروه  هــاي اجتماعــي دارنــد، قادرنــد رفتــار بــاروري 
خــود را بــه ســایر اقشــار اجتماعــی تســری دهنــد )رازقــی نصرآبــاد و حســینی، ۱398: ۱۱۰-۱۱۱(. 
سیاســتگذاري و برنامه  ریــزي بــراي افزایــش ســطح بــاروري، نیازمنــد شــناخت همه  جانبــه و عمیــق 
یســتۀ آنــان اســت. بــر ایــن اســاس، انجــام مطالعــات کیفــی  کنش  هــاي بــاروري زنــان و تجربیــات ز
یســتۀ آنــان می  توانــد نقــش مهّمــی در  بــه منظــور فهــم تمایــات فرزنــدآوري زنــان شــاغل و تجربیــات ز
زمینــۀ سیاســت  گذاري جمعیتــی داشــته باشــد )حاجیــان و مکتوبیــان، ۱39۴: ۱۴(. عــاوه بــر ایــن 
تحقــق اهــداف سیاســت  هاي جمعیتــي و ارتقــاء بــاروري مســتلزم مجموعــه اقداماتــي اســت کــه 
همــۀ افــراد درگیــر در فراینــد بــاروري را دربربگیــرد )رازقــی نصرآبــاد و حســینی، ۱398: ۱۱۱(. یکــی از 
گروه  هایــی کــه در ســال  های اخیــر تعــداد افــراد آن افزایــش یافتــه اســت، زنــان عضــو هیئــت علمــي   
می  باشــند کــه عــاوه بــر انجــام دادن وظایــف شــغلی خویــش و درگیري  هــاي فکــري، آموزشــی، 
پژوهشــي و علمــي پردامنــه کــه بــه حیطــة جغرافیــاي محــل کار محــدود نمي  شــود، نقش  هــاي مهــم 
ــار ســنگین تربیــت انســاني را هــم در  ــر عهــده دارنــد و ب و پرمســئولیت مــادري و همســري را نیــز ب
محیــط خانــه و هــم در محیــط دانشــگاه بــر دوش دارنــد )باقــری و ســادات حســینی، ۱395: ۱۱8(. 
کشــورهای پیشــرفته دولت  هــا و دانشــگاه  ها سیاســت  هایی را در جهــت تســهیل  در برخــی از 
مدیریــت خانــواده و ارتقــاء زنــان بــه مراتــب علمــی ارشــد طراحــی و اجــرا کرده  انــد. اّمــا غالبــًا در 
کشــورهای درحــال توســعه ماننــد ایــران، در نبــود چنین سیاســت  هایی زنان بــرای مدیریت وظایف 
دوگانــه و کاهــش تداخــل کار حرفــه  ای و مســئولیت  های خانــواده از راهبردهــای متفاوتــی اســتفاده 
، ۱396: 9۱(. شناســایی ایــن راهبردهــا می  توانــد بــا کمــک  می  کننــد )شــادی  طلب و ابراهیم  پــور
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بــه شــناخت عمیق  تــر مســائل زنــان عضــو هیئــت علمــی، نقــش مهمــی در ایجــاد زمینه  هــاي الزم 
بــرای رفــع مشــکات و موانــع موجــود در مســیر برقــراری تعــادل میــان نقش  هــای شــغلی و مــادری 
داشــته باشــد و بــه ایــن ترتیــب بــه ایفــای هــر چــه بهتــر نقش  هــای شــغلی و مــادری کمــک نمایــد. 
یســتۀ زنــان عضــو هیئــت علمــی در زمینــۀ  از ایــن  رو پژوهــش حاضــر قصــد دارد بــه مطالعــۀ تجربــۀ ز

راهبردهــای برقــراری تعــادل بیــن نقش  هــای شــغلی و مــادری بپــردازد.  

مالحظات مفهومی

ــا ســازمان  ها از  ــراد ی ی اســت کــه اف ــزار ــا اســتراتژی در گســترده  ترین معنــای خــود، اب راهبــرد ی
ی از کتاب  هــا و مقاله  هــای موجــود در ایــن  طریــق آن بــه اهــداف خــود دســت می  یابنــد. بســیار
ــوط  ــف مرب ی ــۀ تعار ــترک هم ــه مش ــد. وج ــه می  کنن ــرد را ارائ ــی از واژۀ راهب ــف مختلف ی ــوزه، تعار ح
بــه راهبــرد آن اســت کــه راهبــرد بــر دســتیابی بــه اهــداف خــاص تمرکــز دارد و شــامل تخصیــص 
منابــع اســت و چنــد تصمیــم یــا اقــدام درســت، منســجم یــا ســازگار را نشــان می  دهــد کــه بیــان 
کننــدۀ مســیر رســیدن بــه موفقیــت اســت )پایــگاه اینترنتــی شــریف اســتراتژی، ۱۴۰۰(. در پژوهــش 
و  برنامه  هــا  ی،  مــادر و  نقــش شــغلی  بیــن  تعــادل  ی  برقــرار راهبردهــای  از  نیــز منظــور  حاضــر 
ایفــای  بــه هــدف  راســتای رســیدن  بــرای تخصیــص منابــع در  اقدامــات مشــارکت  کنندگان 

ی اســت. متعــادل نقش  هــای شــغلی و مــادر

، زنــي اســت کــه هــم کــودك را بــه دنیــا مــي  آورد  ي مفهومــی دوپهلــو اســت؛ مــادر اصطــاح مــادر
ي معمــوًال یــك مفهــوم  یــف مــادر و هــم مراقبــت و پــرورش او را بــه عهــده مي  گیــرد؛ ولــي تعار
کلیــدي را در بــردارد و ناظــر بــه عملــی اجتماعــي اســت کــه وظیفــۀ مراقبــت و پــرورش کــودکان را 
ي بــه عنــوان یــك ســاخت اجتماعــي تعریــف  در برمي  گیــرد. در دیــدگاه برخــي از محققــان مــادر
می  شــود کــه شــامل فعالیت  هــاي مرتبــط بــا مراقبــت و پــرورش کــودك اســت )رفعــت جــاه، ۱396: 
۱3۴(. در پژوهــش حاضــر منظــور از مــادر زنــی اســت کــه هــم کــودک را بــه دنیــا مــی  آورد و هــم 

وظایــف مربــوط بــه پــرورش او را بــر عهــده دارد.

ی اطــاق می شــود کــه دیگــران از فــردی کــه پایــگاه معینــی را احــراز کــرده   نقــش بــه رفتــار
اســت، انتظــار دارنــد )کوئــن، ۱387: 8۰(. بــه ایــن ترتیــب در پژوهــش حاضــر منظــور از ایفــای 
ی، رفتارهایــی اســت کــه انتظــار مــی  رود مــادر بــرای مراقبــت و پــرورش فرزنــدان انجــام  نقــش مــادر
دهــد. هم  چنیــن منظــور از ایفــای نقــش شــغلی، فعالیت  هــای حرفــه  ای اســت کــه انتظــار مــی  رود 

فــرد بــه عنــوان عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه انجــام دهــد.



13تجربۀ زیستۀ زنان از راهبردهای برقراری تعادل بین نقش شغلی و مادری

- خانــواده مفهومــی گســترده اســت کــه تعریــف آن از فــردی بــه فــرد دیگــر متفــاوت  تعــادل کار
کــه فــرد و  - خانــواده برقــرار اســت  کار گفــت زمانــی تعــادل  کلــی می  تــوان  اســت، امــا بــه طــور 
ی و خانوادگــی از نحــوۀ ایفــای نقــش رضایــت  شــرکای نقشــی او در هــر یــک از حوزه  هــای کار
کاونــدی چقاســفید، ۱399: 8(. در پژوهــش حاضــر  داشــته باشــند )اســمعیلی، کاظمیــان و کا
ی، وضعیتــی اســت کــه مشــارکت  کننده  ی تعــادل بیــن نقــش شــغلی و مــادر نیــز منظــور از برقــرار
ی رضایــت داشــته باشــند و هم  چنیــن مشــارکت  کننده  و فرزنــدان او از نحــوۀ ایفــای نقــش مــادر

و دانشــگاه محــل اشــتغال، از نحــوۀ ایفــای نقــش شــغلی توســط او رضایــت داشــته باشــند.

پیشینۀ پژوهش

- خانــواده پژوهش  هــای متعــددی در داخــل و خــارج کشــور انجــام شــده اســت  در زمینــۀ کار
- خانــواده اختصــاص یافتــه  کــه بخــش قابــل توجهــی از ایــن پژوهش  هــا بــه موضــوع تعــارض کار
ــز پیامدهــای ایــن تعــارض  ــر تعــارض بیــن نقش  هــای شــغلی و خانوادگــی و نی ــر ب و عوامــل مؤث
را مــورد بررســی قــرار داده  انــد. هلواچــي۱ و همــکاران )2۰۱7(، در مطالعــه  اي بــا عنــوان »تعــادل 
- زندگــی دانشــگاهیان« نشــان دادنــد کــه بیــن دانشــگاهیان زن و مــرد در رابطــه بــا تعــادل  کار
ی وجــود دارد، ولــی تعــادل کار و زندگــی بــر اســاس متغیرهــای  کار و زندگــی تفــاوت معنــادار
رتبــۀ علمــی و رشــته تفاوتــی نــدارد. »مــادران دانشــگاهی« ویراســتۀ کاســتندا و ایزگــرو2 )2۰۱3( 
 ، یســتۀ مــادران را در ســطوح مختلــف دانشــگاهی بــه عنــوان دانشــجو تــاش کــرده تــا تجربــۀ ز
ی را بــه نحــو تمــام و کمــال  کارمنــد و اســتاد بــه تصویــر بکشــد. تجربــه ای کــه تــاش دارد هــم مــادر
ی های محیــط کار و نقش هــای شــغلی را آزمــوده اســت.  انجــام دهــد و هــم ضرورت هــا و دشــوار
ی و فرهنگــی حیــات علمــی و  کــه تحــوالت ســاختار علی رغــم اینکــه نویســندگان معتقدنــد 
یــان داشــته اســت، امــا  آموزشــی زنــان را متحــول کــرده و تــا ســطح خانــواده نیــز ایــن تحــوالت جر
کادمیکــی ارائــه می دهنــد، از  راهبردهایــی کــه بــرای ســهیم شــدن بیشــتر زنــان در فضــای علمــی آ
ی و فرهنگــی در افزایــش حضــور علمــی زنــان حکایــت می کنــد.  کافــی بــودن تحــوالت ســاختار نا
کتــاب هم  چنیــن تفاوت هــای زنــان در مواجهــه بــا نقش هــای شــغلی و خانوادگــی را نیــز مــورد 
بررســی قــرار داده اســت. »چالش هــای زنــان هیئــت علمــی: موفقیــت و ازخودگذشــتگی« نوشــتۀ 
فیلیپســن و بوســتیک3 )2۰۰8(، در مصاحبــه بــا زنــان عضــو هیئــت علمــی، بــه دنبــال پاســخ ایــن 
ســؤال بــوده اســت کــه »زنــان چگونــه می تواننــد میــان شــغلی علمــی و زندگــی شــخصی تعــادل 

1. Helvaci
2. Castaneda & Isgro
3. Philipsen & Bostic
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گــون بــه مســئلۀ پرداختــه اســت. در واقــع  ایجــاد کننــد؟« و طــی فصــول مختلــف از زوایــای گونا
فیلیپســن تــاش کــرده تــا نشــان دهــد آنچــه زنــان از شــغل خــود می خواهنــد و آنچــه از زنــان انتظــار 
ی قــرار دارنــد کــه گاه افــراد بــه ناچــار  مــی رود در شــغل خــود بــه آن بپردازنــد، در یــک مســیر مــواز
یکردهــای جنســیتی در نقش هــای  بیــن ایــن دو دســت بــه انتخــاب می زننــد. »قانــون تعــادل: رو
کــن، آلــن و دیــن۱ )2۰۰6( در صــدد پاســخ بــه ســؤاالتی  دانشــگاهی و زندگــی شــغلی« ویراســت برا
اســت کــه می تواننــد زندگــی شــغلی را بــه شــکل دیگــری ســامان دهنــد. »چــرا زنــان متناســب بــا 
مــدارک تحصیلــی خــود نمی تواننــد وارد مشــاغل دانشــگاهی شــوند؟«، »چــرا بــه انــدازه مــردان 
یکردهــای مختلــف بــه زنــان دانشــگاهی و تجربــۀ  امــکان ارتقــاء ندارنــد؟«، »درک عمیق تــر از رو
آنــان، چگونــه می توانــد در ترســیم سیاســت ها و موقعیت هــای کارآمــد مؤثــر باشــد؟«، بخشــی از 
ــه روش کیفــی یافته هــای  ــوده و ب ســؤاالتی هســتند کــه در ایــن کتــاب مــورد توجــه نویســندگان ب

ــد.  خــود را تحلیــل کرده ان

حســن  پور و همــکاران )۱۴۰۰(، در مطالعــه  ای بــا فراتحلیــل ۴9 پژوهــش، اســتراتژی  های تعــادل 
، مراقبت  کار و خانــواده را متعهــد بــودن، مدیریــت زمــان، توانایــی مدیریتــی، داشــتن مربــی یــا منتــور
ــرای نگهــداری از  از خــود، اســتفاده از حمایت  هــای اجتماعــی ماننــد کمــک گرفتــن از دیگــران ب
کتیک  هــای  فرزنــد و انجــام کارهــای منــزل، مرزبنــدی فعالیت  هــای کاری و غیــرکاری شــامل تا
و  دورکاری  شــغلی،  اشــتراک  نقش  هــا،  اولویت  بنــدی  ارتباطــی،  و  جســمانی  رفتــاری،  زمانــی، 
مدیریــت زندگــی، بیــان کردنــد. دهقانــی  زاده، فــاح و وزیــری )۱399(، در مطالعــه  ای بــر روی زنــان 
ــاه مــادری«  ــوان »احســاس گن ــۀ کلــی مــادران شــاغل را تحــت عن شــاغل متأهــل شــهر یــزد، تجرب
کفایــت«، »تأخیــر در تصمیــم بــرای  بیــان کردنــد کــه زنــان در مواجهــه بــا آن اســتراتژی  های »مــادر با
فرزنــددار شــدن« و »اتــکاء عاطفــی« را اتخــاذ می  کننــد. رازقــی و حســینی )۱398( بــه مطالعــۀ تجربۀ 
یســتۀ زنــان شــاغل دارای فرزنــد زیــر ده ســال از ترکیــب نقش  هــای شــغلی- خانوادگــی در تهــران  ز
پرداخته  انــد. یافته هــا نشــان داد جوهــرۀ مشــترک تجربــۀ ایــن زنــان تعــارض درک شــدۀ کار و خانواده 
اســت و اقداماتــی کــه بــرای کاهــش تعــارض انجــام داده انــد، عمدتــا فــردی بــوده که نتیجــۀ آن نوعی 
ســازگاری اجبــاری نامطلــوب بــا زیرطبقــات احســاس قربانی شــدن خــود و یا همســر و فرزند، تاش 
مضاعــف بــرای جبــران کم کاری  هــا، کاهــش بــاروری و کاهــش کنــش اجتماعــی مســئوالنه اســت. 
هاشــمیان و همــکاران )۱398(، در پژوهشــی بــا هــدف شناســایي راهبردهــاي رفتــاري بازآفرینــي 
-زندگــي در میــان اعضــاي هیئــت علمــي دانشــگاه  هاي دولتــي شــمال شــرق ایــران  تعــادل کار
ــر شــانزده مؤلفــۀ رفتــاري  -زندگــي مشــتمل ب نشــان دادنــد کــه فعالیت  هــاي بازآفرینــي تعــادل کار

1. Bracken, Allen & Dean 
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بــوده و دو راهبــرد فــردي بــا عناویــن »فروکاســت مطالبــات نقش« و »پاســخگویي دوســوگراي نقش« 
را در برداشــته اســت. »فروکاســت مطالبــات نقــش« در ســطح فــردی شــامل تعویــق برنامه  هــای 
شــخصی، در ســطح خانوادگــی شــامل برون  ســپاری وظایــف خانه  دارانــه، تعویــق زمان  بنــدی 
، در  کــرۀ نقــش بــا همســر تشــکیل خانــواده، ایفــای حداقلــی مطالبــات نقش  هــای خانوادگــی و مذا
ســطح حرفــه  ای پرهیــز از بســط مطالبــات کاری، ایفــای حداقلــی مطالبــات نقش  هــای کاری، 
، تحدیــد روابــط غیرضــرور بوده اســت. »پاســخگویی  مکــث یــا توقــف ارتقــای رتبــه، تفویــض اختیــار
دوســوگرای نقــش« در ســطح فــردی شــامل مدیریــت زمــان اســتراحت و غنی  ســازی اوقــات فراغــت 
 ، ، در ســطح خانوادگــی شــامل ایفــای نقش  هــای متــوازن زندگــی و کســب حمایــت همســر از کار
ــوده اســت.  ، کار تیمــی و شبکه  ســازی ب در ســطح حرفــه  ای شــامل ایفــای متــوازن نقش  هــای کار
در مطالعــۀ کاوه  ای    ســرچقا و همــکاران )۱397( بــا هــدف شــناخت پیامدهــای خانوادگــی اشــتغال 
زنــان در شــهر یــزد، »گرانبــاری نقــش« بــه عنــوان مقولۀ هســته و »مدیریت زمــان«، »مدیریت وظایف 
شــغلی« و »حمایت گــری« بــه عنــوان راهبردهــای زنــان بــرای کاهــش گرانبــاری نقــش اســتخراج 
شــد. اســحاقی و همــکاران )۱393( در مطالعــۀ چالش هــای پیــش روی زنــان شــاغل در فرزنــد آوری 
یافتنــد زنــان شــاغل بــا چالش هــای برون شــغلی و درون شــغلی در زمینــۀ فرزنــدآوری مواجهنــد  در
ــه  ای  ــه گون ــۀ ســبک زندگــی ســوق می دهــد؛ ب ــه ســمت کم فرزنــدی به مثاب ــان را ب کــه کنش هــای آن
کــه کم فرزنــدی را جــزء تفکیک ناپذیــری از رفتــار اجتماعــی و ســبک زندگــی کنونــی محســوب 
- خانــواده را مــورد  می کننــد. در مجمــوع پژوهش  هــای پیشــین جنبه  هــای مختلــف تلفیــق کار
توجــه قــرار داده  انــد؛ امــا وجــه تمایــز پژوهــش حاضــر تمرکــز بــر زنــان عضــو هیئــت علمــی بــا توجــه 
کیــد بــر نقــش مــادری آنــان اســت.  بــه شــرایط و مســئولیت  های شــغلی خــاص ایــن گــروه و نیــز تأ

روش

ــال  ــه دنب ــش، ب ــؤال پژوه ــه س ــخ ب ــراي پاس ــق ب ــر محق ــش حاض ــه در پژوه ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ب
ی تعــادل  توصیــف و درك کامــل و عمیــق تجربــة زنــان عضــو هیئــت علمــی از راهبردهــای برقــرار
ی بــوده اســت، از روش کیفــی اســتفاده نمــوده اســت. جامعــۀ  بیــن نقش  هــای شــغلی و مــادر
و  ی  مــادر کــه تجربــۀ  بوده  انــد  زنــان عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه   ، هــدف پژوهــش حاضــر
بــا در  و  بــا روش نمونه گیــری هدفمنــد  انتخــاب مشــارکت  کنندگان  اشــتغال هم  زمــان دارنــد. 
کثــر تنــوع انجــام شــده اســت. شــرایط ورود بــه مطالعــه شــاغل بــودن بــه عنــوان  نظــر گرفتــن حدا
ی بــه طــور  عضــو هیئــت علمــی تمــام وقــت، داشــتن حداقــل یــک فرزنــد، تجربــۀ اشــتغال و مــادر
ــا اســتفاده از مصاحبــۀ  ــوده اســت. اطاعــات ب ــه شــرکت در پژوهــش ب هم  زمــان و عاقمنــدی ب
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ی شــده اســت. مصاحبه  هــا بــر حســب شــرایط و انتخــاب  یافته، جمــع  آور عمیــق و نیمه  ســاختار
ی و تلفنــی انجــام شــده اســت و مــدت زمــان مصاحبه  هــا  مشــارکت  کنندگان بــه صــورت حضــور
ــا زمــان رســیدن بــه اشــباع  بیــن ۴5 تــا 9۰ دقیقــه بــوده اســت. نمونه  گیــری و انجــام مصاحبه  هــا ت
ــرای تحلیــل محتــوای  ــا 2۰ نفــر مصاحبــه شــده اســت. ب ــر ایــن اســاس ب داده  هــا ادامــه یافتــه و ب
کیفــی مصاحبه  هــا پــس از هــر مصاحبــه، فایــل صوتــی بــه فایــل متنــی تبدیــل شــده و ســپس 
ی شــده اســت. در ایــن تکنیــک  بــا به  کارگیــری تکنیــک تحلیــل محتــوای تلخیصــی کدگــذار
تــاش می  شــود متــن بــه گونــه  ای تلخیــص شــود کــه نــه تنهــا محتــوای اصلــی و معنایــی آن حفــظ 
شــود و یــک چهارچــوب معنایــی و بیانگــر از متــن باقــی بمانــد، بلکــه مــواد حشــو و هم  پــوش 
یه  هــای تقلیــل، نقــل معنایــی، و تعمیــم،  کنــار گذاشــته شــوند. بــرای ایــن منظــور از طریــق رو
یــاد و  عبارت  هایــی کــه در یــک ســطح تحلیلــی بــا یکدیگــر هم  پوشــانی دارنــد، توضیح  هــای ز
حتــی نمونه  هــای مــازاد و هم  پــوش کنــار گذاشــته می  شــود تــا امــکان ایجــاد مقوله  هــای اســتقرایی 
فراهــم شــود. بــه ایــن ترتیــب در ایــن فراینــد مقوله  هــای فرعــی هم  پــوش در یــک ســطح تحلیلــی 
در قالــب مقوله  هــای اصلــی جمــع می  شــوند و حتــی بــا بازتعریــف مقوله  هــای اصلــی و بازنگــری 
ــه  ــرای انجــام تلخیــص ابتــدا داده  هــا ب ــوان فراینــد تقلیــل را هم  چنــان ادامــه داد. ب در آن  هــا می  ت
گزاره  هــا، بندهــا یــا عبارت  هــا تبدیــل می  شــوند و ســپس بخش  هــای بی  ارتبــاط بــه پرســش  های 
گذاشــته  کنــار  بــا ســایر بخش  هــا  یــا دارای معنــای مشــابه  یــا بخش  هــای هم  پــوش  پژوهــش 
می  شــوند و پــس از آن بخش  هــای هم  قالــب یــا دارای تعبیرهــای مشــابه در یــک مجموعــه جمــع 
و خاصــه می  شــوند )میرزایــی، ۱395: ۱۱22(. بــه ایــن ترتیــب حاصــل تحلیــل داده  هــا اســتخراج 
ی ایــن تعــادل اســت.  مقوالتــی بــوده کــه بیانگــر راهبردهــای زنــان عضــو هیئــت علمــی بــرای برقــرار

یافته  ها

ســن مشــارکت  کنندگان 35 تــا 55 ســال بــوده اســت و 2 تــا 2۱ ســال ســابقۀ کار بــه عنــوان 
ــن  ــد. س ــتادیار بوده  ان ــرا اس کث ــته  اند و ا ــران داش ــهر ته ــگاه  های ش ــی در دانش ــت علم ــو هیئ عض
ازدواج آنــان بیــن ۱8 تــا 3۴ ســال بــوده و ۱ تــا ۴ فرزنــد در ســنین زیــر ۱ ســال تــا 32 ســال داشــتند. 
ی در  ی تعــادل بیــن نقــش شــغلی و مــادر بــر اســاس تحلیــل انجــام شــده، راهبردهــای برقــرار
ی خــوب«،  8 مقولــۀ »تــاش سخت  کوشــانه در راســتای اهــداف شــغلی«، »تــاش بــرای مــادر
»تدابیــر   ،» کار »تقســیم  زمــان«،  یــت  »مدیر شــغلی«،  اهــداف  »فروکاســتن  »خودفراموشــی«، 
ی انجــام برخــی از امــور خانــواده« قــرار گرفتــه اســت. مقــوالت مربــوط  ی« و »بــرون ســپار فرزنــدآور
ی در جــدول ۱ آمــده اســت و در ادامــه  ی تعــادل بیــن نقــش شــغلی و مــادر بــه راهبردهــای برقــرار



17تجربۀ زیستۀ زنان از راهبردهای برقراری تعادل بین نقش شغلی و مادری

راهبردهــا همــراه بــا نمونه  هایــی از صحبت  هــای مشــارکت  کنندگان بیــان شــده اســت.
جدول 1- مقوالت مربوط به راهبردهای برقراری تعادل بین نقش شغلی و مادری

زیرمقولهمقوله

تاش سخت کوشانه در راستای اهداف شغلی
سخت  کوشی و تاش مضاعف

کار کردن مستمر و بدون تعطیلی

ی خوب تاش برای مادر
ی تاش برای افزایش کیفیت مادر

تاش برای افزایش کمیت حضور در منزل

خود فراموشی
نپرداختن به نیازهای خود

وارد آوردن فشار بر خود

فروکاستن اهداف شغلی
ی بسنده کردن به فعالیت  های شغلی ضرور

کاهش انتظارات کمال  گرایانۀ شغلی در خود

تقسیم کار در خانواده
تقسیم کار بین زن و شوهر

ی فرزندان برای مشارکت در کارها توانمندساز

مدیریت زمان

استفادۀ بهینه از زمان با انجام چند کار در زمان واحد

استفاده از زمان  های مرده با نظم و برنامه  ریزی

ی انعطاف در برنامه کار

ی انجام برخی از امور خانواده برون سپار

استفاده از خدمتکار

استفاده از پرستار

استفاده از مهدکودک

ی تدابیر فرزندآور

ی متناسب با برنامه شغلی تنظیم زمان فرزندآور

تنظیم فاصله سنی فرزندان

کاهش تعداد فرزندان
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تالش سخت  کوشانه در راستای اهداف شغلی

ی تعــادل بیــن  »سخت  کوشــی و تــاش مضاعــف« از راهبردهــای اصلــی زنــان بــرای برقــرار
یــاد، ســختی کشــیدن، ســرعت بخشــیدن بــه کارهــا،  ی بــوده اســت. تــاش ز نقــش شــغلی و مــادر
ی از مــواردی بــوده کــه زنــان  ســخت کوشــی و تــاش مضاعــف بــرای مدیریــت امــور شــغلی و مــادر
بــه آن اشــاره کرده  انــد. "خانمــی کــه انتخــاب می  کنــه شــاغل باشــه، در واقــع بایــد انتخــاب   کنــه 
گــر کــه مــن مــادر  منظم تــر و ســخت کوش تر با شــه. مــن بــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه تــو کشــور مــا ا
ــرای مــن  ــرار نیســت دلــش ب بخــوام از ظرفیت هــای علمــی خــودم اســتفاده کنــم، هیــچ  کســی ق
بســوزه، هیــچ حمایتــی قــرار نیســت از طــرف ســازمان از مــن مــادر بشــه و فقــط خــودم هســتم کــه 
ی رو بــا هــم پیــش ببــرم." )شــماره 2(. زنــان  بایــد تــاش مضاعــف بکنــم تــا بتونــم اشــتغال و مــادر
ی  های  ی، پابه  پــای همــکاران مــرد تــاش کرده  انــد و دشــوار بــرای موفقیــت شــغلی در کنــار مــادر
ــد خــودم یــک هیئت علمــی  ــه دی ــد. "خوشــبختانه مــن ب ایــن تــاش مضاعــف را تحمــل کرده  ان
موفــق هســتم و جــزء دانشــمندان یــک درصــد برتــر آی  اس آی هســتم و برنــدۀ جوایــز مختلــف و 
جــزء ســرآمدان علمــی کشــور هســتم. می خــوام ایــن رو بگــم کــه بــا وجــود ایــن  کــه دو تــا بچــه پشــت 
ــا تحصیــل کردنــم، امــا هیــچ کــدوم مانــع  ســر هــم داشــتم و شــروع مــادر شــدنم مصــادف شــد ب
کارکــردن مــن نشــد و تــا حــاال ســعی کــردم کــه پابه پــای همــکاران مــردم کارم رو انجــام بــدم و کــم 
نیــارم. بــرای رســیدن بــه هــدف خیلــی تــاش کــردم و خــوب قطعــا خیلــی ســخت بــوده، امــا ایــن 

ســختی  ها رو تحمــل کــردم." )شــماره ۱(.

»کار کــردن مســتمر و بــدون تعطیلــی« نیــز از مصادیــق تــاش سخت  کوشــانه در راســتای 
ی کــه زنــان عضــو هیئــت علمــی بــه بی  معنــا بــودن تعطیات  اهــداف شــغلی بــوده اســت، بــه طــور
در ایــن شــغل اشــاره کرده  انــد. "بــرای مــن اصــا تعطیلــی معنــا نــداره تــو شــغلم، یعنــی پنجشــنبه و 
ی بیشــتری برســونن، مــن  جمعــه  ای نــدارم و اتفاقــًا پنجشــنبه جمعه هــا کــه پدرشــون می تونــن یــار
ــرای خــودم برنامه ریــزی می کنــم. چــون مدیــر گــروه هــم هســتم،  کار شــغلی خیلــی بیشــتری رو ب
خیلــی از پنجشــنبه  ها رو اســتفاده می کنــم و میــام دانشــکده تــا یــک ســری از کارهــا را انجــام بــدم 
و نظــم بــدم. هیچ کــس تــو دانشــکده نیســت ولــی مــن مجبــورم بیــام، چــون پنجشــنبه ها خیالــم 

راحتــه کــه فرزنــدم پیــش پدرشــون هســت." )شــماره 5(.

تالش برای مادری خوب

ی تعــادل بیــن  ی« از راهبردهــای زنــان در راســتای برقــرار »تــاش بــرای افزایــش کیفیــت مــادر
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ی بــوده اســت. زنــان از تــاش بــرای بــاال بــردن کیفیــت رابطــه بــا فرزنــدان و  نقــش شــغلی و مــادر
ی بــرای جبــران کمیــت، ســخن گفته  انــد. "فکــر می کنــم وقتایــی کــه صبــح  افزایــش کیفیــت مــادر
ی پایین  تــری دارم نســبت بــه وقتایــی  تــا شــب بــا بچه  هــا تــو خونــه هســتم، حقیقتــًا کیفیــت مــادر
کــه میــام دانشــگاه و از بچه هــا دورم. چــون وقتــی مــی  رم خونــه ســعی می کنــم اون روز باهاشــون 
ی از بچه  هــا باعــث می شــه کــه  ی بکنــم یــا بیشــتر براشــون وقــت بگــذارم و در واقــع ایــن دور بــاز
اون میــزان عشــق و عاقــه  ای کــه آدم می خــواد بــه بچــه  اش برســونه، تــو اون ســاعت هایی کــه آدم 
ی بیشــتر می شــه ایــن فــراق، وصــال شــیرین تری رو رقــم می زنــه."  بــا بچه  هــاش هســت یــه مقــدار
ی دیگــر راهبــرد زنــان بــرای افزایــش کیفیــت  )شــماره ۱3(. کســب دانــش و مهــارت بــرای فرزندپــرور
ی بــوده اســت. "ســعی کــردم کــه یــک مقــدار از لحــاظ دانشــی ســطح خــودم را در خصــوص  مــادر
ی یــک  ی و بعــد هــم مــادر ی بــاال ببــرم، یعنــی مــن فکــر می کنــم کــه در درجــه اول همســردار مــادر
واجبــی هســت کــه مقدمــه اون هــم واجبــه، یعنــی یــه دختــر وقتــی می خــواد ازدواج کنــه واقعــًا بایــد 
ی رو یــاد بگیــره و قتــی قــراره مــادر بشــه یــک ســری مهارت هــای  یــک ســری مهارت هــای همســردار
ی مهارت هــای حتــی تغذیــه  ی را یــاد بگیــره حــال ایــن مهارت هــا اعــم از مهارت هــای رفتــار مــادر
حتــی پزشــکی، این هــا رو در حــد وســعم خصوصــًا ســر فرزنــد اولم کــه ایــن اســترس رو داشــتم کــه 
یــادی  خــوب ناشــی هــم بــودم و چیــزی بلــد نبــودم ســعی کــردم یــاد بگیــرم. کتاب هــای خیلــی ز
ی حتــی بعــدش کــه بچــه بــه دنیــا اومــد، ســعی می کــردم کــه  رو خونــدم و همــون دوران بــاردار
اطاعــات کســب کنــم کــه چــی کار بایــد بکنــم و خاصــه بتونــم تــا حــدی گلیــم خودمــو از آب 

بکشــم بیــرون" )شــماره 7(.

» تــاش بــرای افزایــش کمّیــت حضــور در منــزل« راهبــرد دیگــر بــرای ایجــاد تعــادل بیــن نقــش 
ی بــوده اســت. زنــان تــاش کرده  انــد بــا کاســتن از ســاعات حضــور در دانشــگاه  شــغلی و مــادر
تــا حــد امــکان، انجــام فعالیت  هــای شــغلی در دانشــگاه و کار نکــردن در خانــه، تنهــا نگذاشــتن 
کثــری در خانــه برنامه  ریزی  فرزنــدان در خانــه و صــرف وقــت بیشــتر بــا فرزنــدان، بــرای حضــور حدا
یــم کــم بکنــم، حــاال تــا جایــی کــه  کننــد. "مــن ســعی می کنــم تــا جایــی  کــه بتونــم از ســاعت کار
امکانــش بــرای مــن وجــود داره و کارهــام رو تــو دانشــگاه انجــام بــدم تــا وقتــی میــام خونــه دیگــه 
کنــار بچه هــا باشــم و زمانــی  کــه  ی بــرای انجــام دادن نداشــته باشــم و ســاعات بیشــتری  کار
ی کــردن و صحبــت کــردن و ارتبــاط بــا بچه هــا  بــه خونــه می رســم بیشــترین وقتــم رو بــرای بــاز
بگــذارم، تــا جایی کــه بتونــم بچه هــا رو ببــرم بیــرون و پــارک و خاصــه بیشــترین وقــت ممکــن رو 

کنــار همدیگــه  باشــیم." )شــماره 3(.
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خودفراموشی

ی  ی تعــادل بیــن نقــش شــغلی و مــادر »نپرداختــن بــه نیازهــای خــود« راهبــرد دیگــر بــرای برقــرار
، گذشــتن از نیازهــای  ی، بــه ناچــار بــوده اســت. زنــان بــرای مدیریــت امــور شــغلی و وظایــف مــادر
خــود و محــدود کــردن برنامه  هــای غیرشــغلی را برگزیده  انــد. "از یــک ســری نیازهــای مهــم خــودم 
یــح، مســافرت، رســیدگی بــه  گذشــتم تــا بتونــم کارهــا رو پیــش ببــرم، مثــًا خــواب و اســتراحت، تفر
ی برنامه هــای غیــر از برنامه هــای شــغلی را اون قــدر محــدود  ســامت جســمی، آدم بایــد یــه جــور
گــر نــه بــه نظــر مــن محالــه بتونــه برســه  یــش رو انجــام بــده، ا بکنــه تــا بتونــه وظایــف شــغلی و مادر
گــر تــو کارش موفقــه، حتمــا از یــه  ی کــه عضــو هیئــت علمیــه ا و کارهــاش انجــام بــده. یــه مــادر
ی نیســت کــه خیلــی زندگــی گل  ســری از چیــزاش زده کــه تونســته کارهاشــو پیــش ببــره و اینطــور
ی نمی  تونــن بــا هــم  و بلبلــی داشــته باشــه، چــون اساســا بــه نظــر مــن هیئــت علمــی بــودن و مــادر
در تعــادل پیــش بــرن و فــرد حتمــا از یــه چیــزی تــو زندگیــش داره می  زنــه تــا بتونــه هــر دو رو بــا هــم 

داشــته باشــه." )شــماره ۴(

»وارد آوردن فشــار بــر خــود« راهبــرد دیگــر زنــان بــوده اســت. زنــان بــا اولویــت بخشــیدن بــه 
ــرای  ــود، ب ــر خ ــی ب ــمی و روان ــف جس ــار مضاع ــردن فش ــا وارد ک ــتغال، ب ــدان و اش ــواده و فرزن خان
"بــرا اینکــه بتونــم هــر دو نقــش رو  گذاشــته  اند.  از خــود مایــه  ی  تعــادل بیــن اشــتغال و مــادر
ــارم، فشــار مضاعــف جســمی و روحــی،  ــه خــودم فشــار بی ــم ب ــا بکنــم، ســعی می  کن متعــادل ایف
یــه کــه می  تونــم انجــام بــدم. مــن تحــت هیــچ شــرایطی حاضــر نبــودم کــه  و ایــن تنهــا اقــدام مؤثر
زندگــی خانوادگــی خــودم رو قربانــی شــغلم بکنــم، از طــرف دیگــه هــم همیشــه بــه درس خونــدن 
و ادامــه تحصیــل و کارهــای پژوهشــی عاقه منــد بــودم و حاضــر نبــودم کــه اون رو هــم قربانــی 
خانــواده بکنــم. می  خواســتم یــک تعادلــی را برقــرار بکنــم و بــرای برقــرار کــردن ایــن تعــادل از خــودم 
مایــه گذاشــتم. یعنــی مــن بــه رســیدگی بــه فرزنــدم رو داشــتم، بــه زندگیــم رو داشــتم، امــا مثــل 
کافــی می  خوابنــد، اســتراحت می کننــد، بیــرون می رونــد،  کــه بــه انــدازۀ  خیلــی از خانم هایــی 
کثــر اوقــات تــا ســاعت ســه و چهــار شــب نشســتم و بــه  یــح می کننــد، مــن اینــا رو نداشــتم. ا تفر
ــه کارهــای پژوهشــیم رســیدم و خیلــی واضــح و روشــن بگــم کــه  کارهــای دانشــگاهم رســیدم، ب
ایــن تعــادل رو بــا مایــه گذاشــتن از وجــود خــودم و از بیــن بــردن خــودم حفــظ کــردم." )شــماره ۱2(.

فروکاستن اهداف شغلی

ی  ــرار ــرای برق ــان ب ی« از دیگــر راهبردهــای زن ــه فعالیت  هــای شــغلی ضــرور »بســنده کــردن ب
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ی بــوده اســت. اولویت  بنــدی فعالیت  هــا و کاســتن از فعالیت  هــای  تعــادل بیــن اشــتغال و مــادر
ی نقــش نقــش مهمــی در ایــن زمینــه داشــته اســت. "مــن ســعی می  کنــم کــه کارهــای  کمتــر ضــرور
دانشــگاه رو اولویــت بنــدی کنــم و در درجــۀ اول بــه اون کارهــای واجــب بپــردازم، بــه عبارتــی 
گــر فرصــت بشــه فعالیت  هــای دیگــه هــم انجــام مــی  دم  فعالیت  هایــی کــه امتیــاز وتویــی دارنــد. ا
ی رو انجــام دادم و  کارهــای ضــرور گــر هــم فرصــت نشــه خــوب نگــران نیســتم، چــون اون  و ا

مشــکلی از جهــت امتیــازات وتویــی نــدارم." )شــماره ۱9(.

ی تعــادل  »کاهــش انتظــارات کمال  گرایانــۀ شــغلی در خــود« راهبــرد دیگــری بــوده کــه در برقــرار
ی رو بــا هــم پیــش ببــرم، کمال  گرایــی  بــه زنــان کمــک کــرده اســت. "بــرای ایــن کــه بتونــم کار و مــادر
شــغلی رو کنــار گذاشــتم و انتظاراتــم از خــودم رو کــم کــردم. در حــدی کــه بتونــم و بــه خــودم فشــار 
یــف می  کنــم. چــون وقتــم کمــه  ی تعر نیــاد و بچه  هــام آســیب نبینــن بــرای خــودم اهــداف کار
ــه ســری از فعالیت  هــا، کــه اتفاقــا در ارتقــاء شــغلی هــم خیلــی  ــه بچه  هــا برســم، ســراغ ی ــد ب و بای

مؤثــره، نمــی  رم." )شــماره ۱8(.

کار در خانواده تقسیم 

ی تعــادل بیــن نقــش  « از راهبردهــای مهــم زنــان بــرای برقــرار »تقســیم کار بیــن زن و شــوهر
ی بــوده اســت. در مــواردی زنــان بــه تقســیم کار تحــت تأثیــر الگوگیــری از خانــواده  شــغلی و مــادر
ــزرگ  ــواده ای ب ــو خان ــن ت ــد. "م ــد کرده  ان کی ــش آن تأ ــت نق ــر اهمی ــد و ب ــاره کرده  ان ــاب اش جهت  ی
شــدم کــه پــدر و مــادرم هــر دو معلــم بودنــد و مــن از بچگــی یــاد گرفتــه بــودم کــه چگونــه تقســیم کار 
ی مــادرش و بعــد از آن پدرشــان خیلــی بایــد بــه خانواده  شــون  بکنیــم، مــن مــادرم به خاطــر بیمــار
مــی رســیدند و برنامــۀ مراقبــت از والدینشــون را داشــتند. بــرای همیــن مــا یــاد گرفتــه بودیــم کــه از 
اول صبــح کــه از خــواب پــا می شــیم تقســیم کار داشــته باشــیم، یکــی وظیفــۀ صبحونــه آمــاده 
کــردن داشــت، یکــی وظیفــۀ نظافــت خونــه رو داشــت، مــادرم وظیفــۀ ناهــار آمــاده کــردن داشــت، 
ی  کــه مــا صبــح کــه از خونــه می رفتیــم بیــرون حتــی میــز ناهارمــون رو هــم آمــاده کــرده  بــه  طــور
بودیــم. ایــن یــک روال بــود تــوی زندگــی مــا کــه تقســیم کار داشــته باشــیم و ایــن بهتریــن الگــو بــرای 
مــن بــود کــه تــو زندگــی خــودم هــم بتونــم ایــن تقســیم کار را در درجــۀ اول بیــن خــودم و همســرم و 
ی تعــادل." )شــماره ۱(. بعــد بــا بچه  هــا داشــته باشــم و ایــن خیلــی بــه مــن کمــک کــرده بــرای برقــرار

ی فرزنــدان بــرای مشــارکت در کارهــا« راهبــرد دیگــر بــرای تقســیم کار در خانــواده  »توانمندســاز
، آمــوزش  بــوده اســت. صحبــت کــردن بــا فرزنــد و توجیــه کــردن او دربــارۀ شــرایط شــغلی مــادر
انجــام امــور شــخصی و کارهــای منــزل بــه فرزنــد و توانمنــد کــردن فرزنــدان بــرای انجــام امــور خــود 
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و خانــواده از اقدامــات زنــان در راســتای تقســیم کار بیــن والدیــن و فرزنــدان بــوده اســت. "مــورد 
دیگــه کــه خیلــی مؤثــر بــوده و بــه شــدت فشــار کار منــو کــم کــرده، توانمنــد کــردن بچه  هــا از کودکــی 
بــوده بــرای ایــن  کــه بتونــن خیلــی از کارهــا را خودشــون از پســش بــر بیــان و امــورات خودشــون رو 
ی  انجــام بــدن و مســتقل بــار بیــان. عــاوه بــر کارهــای شــخصی، کارهــای خونــه و حتــی بچــه  دار
رو هــم می  تونــن انجــام بــدن. االن وظایــف هــر کــس مشــخصه و طبــق برنامــۀ روزانــه کارهــای خونــه 
یــادی از کارهــای بچــۀ کوچیــک  مثــل آشــپزی و ظــرف شســتن و نظافــت تقســیم شــده. بخــش ز
ــت  ــی  ای باب ــچ نگران ــتم هی ــم نیس ــه ه ــی خون ــن وقت ــی  دن و م ــام م ــرم انج ــای بزرگت ــم بچه  ه رو ه

ی بچــۀ کوچیکــم نــدارم." )شــماره 2۰(. نگهــدار

مدیریت زمان

کار در زمــان واحــد« از راهبردهــای زنــان بــرای  بــا انجــام چنــد  »اســتفادۀ بهینــه از زمــان 
ــان ســعی  ــوده اســت. زن ی از طریــق مدیریــت زمــان ب ی تعــادل بیــن نقــش شــغلی و مــادر برقــرار
ی و تعامــل بــا  کرده  انــد هم  زمــان بــا کار منــزل بــه انجــام برخــی از امــور شــغلی و هم  چنیــن بــاز
فرزنــدان بپردازنــد. "یکــی دیگــه از مــواردی کــه مــن خــودم همیشــه ازش اســتفاده می کنــم اینــه کــه 
ــن کار  ــم، در حی ــد بکن ــه بای ــی ک ــا و کارهای ــجویان، برنامه ریزی ه ــا دانش ــام ب ــی ازصحبت ه خیل
 ، منــزل انجــام مــی  دم. یــا خیلــی وقت هــا مثــًا بخــوام غــذا درســت کنــم یــا کارهــای دیگــۀ خونــه رو
ی  ــه بچه  هــا محــول می  کنــم و اینطــور ی ب ــاز ــه عنــوان ب ــه قســمت کار رو ب مثــل ظــرف شســتن، ی
ــردم  ــول ک ــون کار مح ــم بهش ــل دارم، ه ــت و تعام ــا صحب ــا بچه  ه ــم ب ــه ه ــای خون ــن کاره در حی
و اثــر تربیتــی داره و هــم کار خــودم کــم شــده، یعنــی بــا یــه ترکیــب اینچنینــی چنــد کار از زمــان  

می  تونیــم بهتریــن اســتفاده را بکنیــم." )شــماره ۱5(.

»اســتفاده از زمان  هــای مــرده بــا نظــم و برنامه  ریــزی« راهبــرد دیگــر زنــان بــرای مدیریــت زمــان 
بــوده اســت. "خــوب نظــم و برنامه  ریــزی خیلــی اهمیــت داره. این کــه آدم بدونــه کــه قــراره کــه پنــج 
تــا کار رو فــردا انجــام بــده و حتمــا بایــد انجــام بــده، بــرای ایــن کار برنامه ریــزی می کنــه و ســعی 
می کنــه بــرای همــۀ کارهــاش یــه زمــان خالــی پیــدا کنــه و اختصــاص بــده. بــرای همیــن مــن اومــدم 
و زمان  هــای مــرده رو تــو زندگیــم پیــدا کــردم و همیشــه از بــرای اســتفاده از ایــن زمان  هــای مــرده 
ی رو بــرای خــودم تعریــف می  کنــم و ایــن خیلــی کمکــم می  کنــه و بعــد  برنامه  ریــزی می  کنــم و کار
از مدتــی می  بینــم کــه تــو همــون زمان  هــای مــرده چقــدر کار مفیــد انجــام دادم. خیلــی هــم مقیــد 
ی رو کــه بــرای یــک روز خاصــی برنامه  ریــزی کــردم حتمــا تــو همــون روز انجامــش  هســتم کــه کار

بــدم و بــه روزهــای بعــد موکولــش نکنــم و اینــا خیلــی اثــر مثبتــی داشــته." )شــماره 7(.
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ی« راهبــرد دیگــر در راســتای مدیریــت زمــان بــوده کــه شــرایط شــغلی  »انعطــاف در برنامــه کار
اعضــای هیئــت علمــی امــکان آن را بــرای آنــان فراهــم آورده اســت. "خــوب دانشــگاه از مــا مثــل 
یــک کارمنــد کــه ســر ســاعت بایــد کارت بزنــه انتظــار نــداره و برنامــۀ حضورمــون در دانشــگاه رو 
می  تونیــم خودمــون بــا حفــظ میــزان ســاعت موظفمــون بــر اســاس شــرایط زندگــی خانوادگی  مــون 
ــم  ــه، می  تونی ــزل می  مون ــکلی داره و من ــا مش ــه ی ــض می  ش ــه مری ــه روز بچ ــره ی ــم. باالخ ــم کنی تنظی
خونــه بمونیــم و کارمــون رو تــو خونــه انجــام بدیــم و عــدم حضورمــون رو در یــک روز دیگــه جبــران 
ی منعطــف بــا ایجــاد امــکان تنظیــم روزهــا و ســاعات برنامــۀ  کنیــم." )شــماره ۱3(. برنامــۀ کار
ی تعــادل از طریــق مدیریــت زمــان داشــته  دانشــگاه بــا برنامه  هــای فرزنــدان نقــش مهمــی در برقــرار
اســت. "مــن برنامه  هــای شــغلیم و زمــان جلســات و ســاعات برنامه  هــای کاس  هــای دانشــگاهم 
کاس پســرم و برنامه  هــای اون و زمان  هــای حضــورش در  و همــۀ اینهــا رو براســاس ســاعات 

خونــه تنظیــم می  کنــم و ایــن خیلــی کمکــم کــرده." )شــماره ۱2(.

برون سپاری انجام برخی از امور خانواده

کاســتن از وظایــف خانوادگــی و  « یکــی از راهبردهــای زنــان بــرای  »اســتفاده از خدمتــکار
ی بــوده اســت. "هــر هفتــه یــه خانمــی میــاد و نظافــت  ی تعــادل بیــن نقــش شــغلی و مــادر برقــرار
ی مــن دیگــه وقتــی بــرای ایــن  خونــه و یــه ســری کارهــای دیگــه رو انجــام میــده و خــوب اینجــور
کارهــا الزم نیســت بگــذارم و بیشــتر می  تونــم بــه بچه  هــا و کارهــای دانشــگاه برســم." )شــماره ۱6(.

ی از فرزنــدان نقــش  « نیــز از راهبردهایــی بــوده کــه بــا رفــع دغدغــۀ نگهــدار »اســتفاده از پرســتار
ی تعــادل داشــته اســت. "باالخــره ایــن  کــه خــدا خــودش لطــف کــرد و همیشــه  مهمــی در برقــرار
پرســتارهای خــوب و مــورد اعتمــادی داشــتم خیلــی مؤثــر بــوده. چیــزی کــه بــرای گرفتــن پرســتار 
ی کنــه و از وقتشــون  مدنظــرم بــوده ایــن بــوده کــه آدم درس خونــده  ای باشــه کــه بتونــه بــا بچه هــا بــاز
اســتفاده بکنــه. عــاوه بــر ایــن بــرای ایــن کــه بچه هــا بــدون مــن بی تابــی نکننــد و شــرایط خوبــی 
ی کــه میــاد هــم بچــه دار باشــه و هــم بــا بچه هــای  را تجربــه بکننــد همیشــه ســعی کــردم کــه پرســتار
خــودش بیــاد منــزل مــا، چــون هــم شــرایط بچه  هــا رو بهتــر درک کنــه و هــم باالخــره وقتــی کــه بچــۀ 
ی براشــون  ی کنــه یــا هــر کار گــر وقــت بگــذاره و بــا بچه  هــا بــاز خــودش هــم هســت، می  دونــه کــه ا
انجــام بــده، بچــۀ خــودش هــم منتفــع می  شــه و ایــن باعــث می  شــه بــا رغبــت و انگیــزه کار کنــه و 

ی بــرای بچه  هــای منــم خیلــی بهتــره." )شــماره ۱3(. اینطــور

»اســتفاده از مهدکــودک« راهبــرد دیگــری بــوده کــه بــه زنــان بــرای ایفــای متعــادل نقــش شــغلی 
کــه یــه مقــدار بزرگتــر شــدن، ســه چهــار ســاله شــدن،  کــرده اســت. "بچه  هــا  ی کمــک  و مــادر
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گذاشتمشــون مهدکــودک. دانشــگاه مهــد خوبــی داشــت کــه خــوب مطمئــن بــودم از مربیانــش، 
جــّوش و محیطــش. اونجــا هــم بــرای خــود بچه  هــا خــوب بــود و باالخــره حــاال تــو ایــن شــرایط 
بــودن،  بــا هــم ســن و ســال  های خودشــون  ایــن  کــه  تک فرزنــدی و خاصــه تنهایــی بچه هــا، 
خیلــی براشــون خــوب بــود و خــود منــم باالخــره یــک آرامــش خاطــری داشــتم و خیالــم راحــت بــود 
ــاد  کــه بچه هــا جــای مطمئنــی هســتند و یــک ســری مهارت هــای اجتماعــی و جمعــی را هــم ی

می گیرنــد." )شــماره 7(.

تدابیر فرزندآوری

ی  ی بــرای برقرار ی متناســب بــا برنامــۀ شــغلی« یکــی از تدابیر فرزنــدآور »تنظیــم زمــان فرزنــدآور
ــا  ــا فرزنــدم ب ــوده اســت. "خــوب خــدا را شــکر مــن چهــار ت ی ب تعــادل بیــن نقــش شــغلی و مــادر
ی برنامه ریــزی کــردم کــه بــه دنیــا اومدنشــون بیفتــه تــو  برنامه ریــزی کامــل بــوده و همشــون رو طــور
تابســتون تــا بتونــم یک ســال، یعنــی دو تــرم متوالــی مرخصــی بگیــرم و عــاوه بــر ایــن زمان هایــی 

ی هســت ســر کاس نباشــم." )شــماره 2۰(. کــه واقعــًا مشــکله و ماه هــای آخــر بــاردار

ــرم  ــوده اســت. "یکــی از مهم تریــن تدابی ــان ب ــر دیگــر زن ــدان« تدبی ــۀ ســنی فرزن »تنظیــم فاصل
یــاد نباشــه کــه آدم بتونــه وقتــی می  خــواد برنامه ریــزی کنــه  ایــن بــوده کــه اختــاف ســنی بچه هــا ز
گــه  کثــر دو رده ســنی برنامه ریــزی کنــه. ایــن باعــث می شــه کــه مثــا ا بــرای یــک رده ســنی یــا حدا
ی کننــد یــا هــر فعالیــت دیگــه  ای، بتونــی بــر اســاس رده ســنی ایــن  فیلــم قــرار باشــد ببیننــد یــا بــاز
ــو ایــن نظــم  ــاد باشــه، ت ی کارهــا رو براشــون برنامه  ریــزی بکنــی. ایــن کــه اختــاف ســنی بچه هــا ز
دادن و حــاال رســیدگی بــه دو ســه تــا بچــه بــا ســنین متفــاوت و نیازهــای متفــاوت خیلــی ســخت 
و وقت  گیــر می  شــه. مــن خــودم همیشــه هــم بــه دوســتان و اقــوام و حتــی بــه دانشــجوهام میگــم 
ــا دو ســال باشــه و  ــه بچه  هــا  یک ونیــم ســال ت ــد ســعی کنیــد فاصل ی وقتــی میخواهیــد بچــه بیار
گــر یــک بــازه  ای هــم می خــواد در کار و  ی ا یــد، چــون اینطــور ســه تــا چهــار تــا پشــت ســر هــم بیار
فعالیــت اجتماعــی آدم محدودیــت ایجــاد بشــه، ایــن بــازۀ زمانــی کوتاه  تــر می  شــه و عــاوه بــر 
ــا دو رده ســنی پشــت هــم خیلــی  ــرای یــک رده ســنی، ی ایــن برنامه ریــزی واســه تربیــت بچه هــا ب
راحت تــر از وقتــی هســت کــه رده  هــای ســنی فاصلــه دارنــد. غیــر از اینهــا باعــث میشــه بهتــر بــا 

ی باشــن و مشــغول بشــن." )شــماره ۱5(. هــم تعامــل کنــن و همبــاز

»کاهــش تعــداد فرزنــدان« نیــز راهبــر دیگــری بــوده کــه توســط زنــان اتخــاذ شــده اســت. "خــوب 
ــه  ــه ب ــم ک ــم گرفت ــا االن تصمی ــم، ام ــته باش ــه داش ــا بچ ــار ت ــه چه ــود ک ــن ب ــه  م ای ــه برنام ــن همیش م
ی تعــادل بیــن اشــتغال و  همیــن دو تــا بســنده کنــم، چــون حقیقتــا توانایــی و امکانــات برقــرار
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ی رو بــا داشــتن بچه  هــای بیشــتر نــدارم و وجــود بچــۀ جدیــد تــو ایــن وضعیــت، واقعــا  مــادر
زندگــی شــغلیم رو دچــار بحــران می  کنــه." )شــماره ۱۰(.

نتیجه  گیری

پژوهــش حاضــر بــا هــدف شناســایی راهبردهــای اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاه بــرای 
ی  ی انجــام شــد. بــر اســاس یافته  هــا، زنــان بــرای برقــرار ی تعــادل بیــن نقــش شــغلی و مــادر برقــرار
ی از راهبردهــای »تــاش سخت  کوشــانه در راســتای اهــداف  تعــادل بیــن نقــش شــغلی و مــادر
ی خــوب«، »خودفراموشــی«، »فروکاســتن اهداف شــغلی«، »مدیریت  شــغلی«، »تــاش بــرای مــادر
ی انجــام برخــی از امــور خانــواده«  ی« و »بــرون ســپار «، »تدابیــر فرزنــدآور کار زمــان«، »تقســیم 
اســتفاده می  کننــد و در پژوهش  هــای پیشــین نیــز بــه برخــی از ایــن راهبردهــا اشــاره شــده اســت. 
کــه در  ی تعــادل در پژوهــش حاضــر بــوده اســت  یــت زمــان« یکــی از راهبردهــای برقــرار »مدیر
و  کاوه  ای    ســرچقا  و   )۱398( همــکاران  و  هاشــمیان   ،)۱۴۰۰( همــکاران  و  حســن  پور  مطالعــۀ 
ی انجــام برخــی از امــور خانــواده«  همــکاران )۱397( نیــز بــه آن اشــاره شــده اســت. »بــرون ســپار
بــه   )۱۴۰۰( همــکاران  و  حســن  پور  یافته  هــای  زمینــه  ایــن  در  کــه  اســت  بــوده  دیگــری  راهبــرد 
ــد  ی از فرزن ــدار ــرای نگه ــران ب ــن از دیگ ــک گرفت ــد کم ــی مانن ــای اجتماع ــتفاده از حمایت  ه اس
ی وظایــف خانه  دارانــه  و انجــام کارهــای منــزل، هاشــمیان و همــکاران )۱398( بــه برون  ســپار
ی« راهبــرد دیگــری بــوده اســت کــه همســو بــا آن دهقانــی  زاده،  اشــاره کرده  انــد. »تدابیــر فرزنــدآور
فــاح و وزیــری )۱399( تأخیــر در تصمیــم بــرای فرزنــددار شــدن، رازقــی و حســینی )۱398( 
ی، و اســحاقی و همــکاران )۱393( نیــز کم  فرزنــدی را بیــان کرده  انــد. »تــاش بــرای  کاهــش بــارور
ــوده اســت کــه در ایــن راســتا دهقانــی  زاده، فــاح و وزیــری  ــان ب ی خــوب« راهبــرد دیگــر زن مــادر
بــرای  کرده  انــد. »تــاش سخت  کوشــانه  کفایــت اشــاره  با بــه اســتراتژی  های مــادر  نیــز   )۱399(
رســیدن بــه اهــداف شــغلی« راهبــرد دیگــری بــوده اســت کــه در مطالعــۀ هاشــمیان و همــکاران 
ی اوقــات فراغــت از کار بــه نوعــی بــه آن اشــاره شــده اســت. »فروکاســتن  )۱398( نیــز بــا غنی  ســاز
ی بــوده  ی تعــادل بیــن نقــش شــغلی و مــادر اهــداف شــغلی« دیگــر راهبــرد زنــان بــرای برقــرار
ی،  ــات کار ــط مطالب ــز از بس ــز پرهی ــکاران )۱398( نی ــمیان و هم ــه هاش ــن زمین ــه در ای ــت ک اس
ی و مکــث یــا توقــف ارتقــای رتبــه را از راهبردهــای  ایفــای حداقلــی مطالبــات نقش  هــای کار
اعضــای هیئــت علمــی بــرای تعــادل بیــن نقــش شــغلی و خانوادگــی بیــان کرده  انــد. برخــی از 
راهبردهــا نیــز در تضــاد بــا راهبردهــای شناســایی شــده در پژوهش  هــای پیشــین بــوده اســت. 
ــش  ــن نق ــادل بی ی تع ــرار ــرای برق ــی ب ــت علم ــای هیئ ــای اعض ــی از راهبرده ــی« یک »خودفراموش
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ی بــوده اســت، در حالــی کــه در مطالعــۀ حســن  پور و همــکاران )۱۴۰۰( کــه حاصــل  شــغلی و مــادر
ی  ــرای برقــرار ــراد ب فراتحلیــل ۴9 پژوهــش اســت، »مراقبــت از خــود« یکــی از راهبردهــای مهــم اف
یــاد وظایــف شــغلی اعضــای هیئــت  - خانــواده بــوده اســت. بــه نظــر می  رســد حجــم ز تعــادل کار
یــاد بــرای ایفــای نقــش شــغلی اســت و در نتیجــه آنــان بــرای ایفــای  علمــی، مســتلزم صــرف وقــت ز
ی بــه نحــو احســن، بــه دلیــل کمبــود وقــت ناچــار هســتند از پرداختــن بــه  نقــش شــغلی و مــادر
ی از نیازهــای خــود صر  ف  نظــر کننــد؛ در واقــع ایــن زنــان در مواجهــه بــا ســه  گانۀ خــود،  بســیار
ی و شــغلی، پرداختــن بــه خــود را در آخریــن اولویــت قــرار  ی، اشــتغال، بــه دلیــل تعهــد مــادر مــادر

می  دهنــد.

در مجمــوع راهبردهــا را بــر اســاس نتایــج و پیامدهــای آن  هــا می  تــوان بــه دو دســتۀ راهبردهای 
ی خــوب«، »مدیریــت  مثبــت و منفــی تقســیم کــرد. بــر ایــن اســاس راهبردهــای »تــاش بــرای مــادر
ی انجــام برخــی از امــور خانــواده« از  ی« و »بــرون ســپار «، »تدابیــر فرزنــدآور زمــان«، »تقســیم کار
ی  ی تعــادل بیــن نقــش شــغلی و مــادر راهبردهــای مثبــت بــوده اســت کــه بــا کمــک بــه برقــرار
ی« و »توانمنــدی روحــی« داشــته اســت.  نتایــج مثبتــی شــامل شــامل »موفقیــت در فرزندپــرور
در مقابــل راهبردهــای »خودفراموشــی« و »تــاش سخت  کوشــانه در راســتای اهــداف شــغلی« 
ی«، »اختــال در  ــوده اســت کــه پیامدهــای منفــی »کاســتی  های فرزندپــرور راهبردهــای منفــی ب
رابطــۀ همســری«، »فشــارهای جســمی و روانــی« را در پــی داشــته و راهبــرد منفــی »فروکاســتن 
اهــداف شــغلی« نیــز پیامــد منفــی »اختــال در رشــد و ارتقــاء شــغلی« را بــه دنبــال داشــته اســت.

انتخــاب برخــی از راهبردهــا توســط زنــان تحــت تأثیــر محدودیت  هــا و جبــر شــرایط بــوده 
گاهــی از پیامدهــای  ی، علی  رغــم آ اســت و زنــان بــرای ایفــای هم  زمــان نقــش شــغلی و مــادر
یــاد وظایــف شــغلی  منفــی برخــی راهبردهــا، چــاره  ای جــز اتخــاذ آن راهبردهــا نداشــته  اند. حجــم ز
اعضــای هیئــت علمــی، هم  زمانــی ســال  های ابتدایــی اشــتغال بــا بــازۀ زمانــی مناســب بــرای 
ی و دوران خردســالی فرزنــدان، عــدم حمایــت و همراهــی همســر و عــدم حمایــت  فرزنــدآور
کــه زنــان را مجبــور  ی از مهم  تریــن محدودیت  هــا و شــرایطی بــوده  قوانیــن دانشــگاهی از مــادر
بــه اتخــاذ راهبردهــای آســیب  زا نمــوده اســت. بنابرایــن پیشــنهاد می  شــود در پژوهش  هــای آتــی 
شــرایط اثرگــذار بــر اتخــاذ راهبردهــای مختلــف توســط زنــان بــه طــور دقیــق مــورد مطالعــه قــرار گیرد 
تــا بتــوان راهکارهایــی مؤثــر بــرای رفــع محدودیت  هــا و کمــک بــه زنــان عضــو هیئــت علمــی بــرای 
ی بــا کم  تریــن پیامدهــای منفــی ارائــه نمــود. هم  چنیــن  ی تعــادل بیــن نقــش شــغلی و مــادر برقــرار
ی توســط زنــان عضــو هیئــت علمــی  ی تعــادل بیــن نقــش شــغلی و مــادر بــرای تســهیل برقــرار
ی زنــان در قوانیــن اســتخدامی و ارتقــاء اعضــای هیئــت علمــی در  ضــرورت دارد نقــش مــادر
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نظــر گرفتــه شــود و قوانیــن حمایتــی بــه گونــه  ای تنظیــم شــوند کــه مــادران عضــو هیئــت علمــی 
ی مجبــور بــه اتخــاذ راهبردهــای آســیب  زا بــرای ایفــای  دانشــگاه بــرای ایفــای نقــش شــغلی و مــادر
ــرای  ــواده ب ی تعــادل بیــن کار و خان نقش  هــای چندگانــه نباشــند و بــه ایــن ترتیــب زمینــۀ برقــرار

آنــان فراهــم آیــد.
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