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 چکیده
این مطالعه با هدف واکاوی و شــناخت تجربه ی زیســته ی زنان شاغل در شهرداری شهر تهران 
از ایفای هم زمان نقش های شــغلی و خانوادگی انجام شــد. رویکرد این پژوهش کیفی و روش آن 
پدیدارشناسی بود. افراد موردمطالعه شامل 27 زن دارای فرزند زیر 12 سال شاغل در شهرداری شهر 
تهران اســت که از طریق نمونه گیری هدفمند و با حداکثر تنوع به لحاظ ســن، تعداد فرزندان، نوع 
سمت و نوع قرارداد انتخاب و بر اساس سطح اشباع نظری تعیین شدند. شیوه ی گردآوری داده  های 
مصاحبه ی عمیق انفرادی و حضوری و روش تحلیل یافته  ها، تحلیل مضمون است که به سه شیوه ی 
کدگذاری باز، محوری و انتخابی استخراج شدند. یافته ها نشان داد، مادران شاغل در شهرداری در دو 
جهان متفاوت رفت و آمد دارند؛ یک جهان بر روابط صمیمی و همدلی و عشق و عالقه و جهان دیگر 
بر هدفمندی، بازدهی، نظم و سلسله مراتب اداری بناشده است. مادران شاغل دستیابی به فرصت های 
کاری و الگوی خانواده دو دســتمزدی را ضرورت اقتصادی و شــاخصی از شأن و هویت اجتماعی 
تفســیر می کنند. انتظارات نقشــی مضاعف و تعارض سه گانه ی زمانی، تنشی و رفتاری را با سختی 
تمام درک کردند. استرس پنهان ناشی از قضاوت های مکرر و انگ خوب نبودن در مادری به مقدار 
کافی و فرار از کار در وقت شیردهی از تجربه ی آنهاست. درنتیجه الزم است که درک پیچیده تری از 
نیازهای مختلف مادران شاغل وجود داشته باشد. تسهیل اشتغال زنان و کاهش تعارض کار - خانواده، 
در شرایطی که خانواده ها نیازمند مشارکت اقتصادی زنان هستند و زنان نیز تمایل زیادی به اشتغال 
دارند، نیازمند تغییرات اساسی در ساختار شغلی، قوانین و سیاست های حمایت از خانواده و تسهیل 

برون سپاری مسئولیت های خانگی و حمایت از افزایش مشارکت مردان در امور داخل خانه است.
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1- مقدمه و بیان مسئله
دو حوزه ی مهم زندگی افراد کار و خانواده است و تعادل بین کار و زندگی شخصی همیشه 
مسئله و نگرانی مهم جوامع بوده است. توانایی دستیابی به تعادل کار و زندگی یک مؤلفه ی اصلی 
زندگی شخصی و حرفه ای رضایت بخش است و موفق نبودن فرد در چنین اقداماتی با طیف 
وسیعی از پیامد ها همراه است که می تواند ضمن ایفا نشدن کامل نقش ها و وظایف در هریک از 
 Jones( دو عرصه ی خانواده و کار، در سالمت روانی و جسمی و کیفیت زندگی افراد تأثیر بگذارد

 .)& et al, 2006; Nohe & et al, 2015

در تعریف تعادل کار و خانواده/زندگی عموماً به رویکرد »ارزیابی کلی« استناد می شود، به 
عبارتی تعادل کار و زندگی به عنوان »ارزیابی کلی یک فرد در مورد کلیت وضعیت زندگی خود« 
مفهوم سازی می شود )Mauno & et al, 2011: 29(. این تعریف از تعادل کار- خانواده به ارزیابی 
افراد از توانایی شان برای دستیابی به تعادل بین جنبه های زندگی شخصی، خانوادگی و حرفه ای 
با در نظرگرفتن تمامی جوانب حوزه های زندگی اشاره دارد. این مفهوم سازی کلی اغلب در ادبیات 

مربوط به تعادل کار و زندگی استفاده می شود.
از سوی دیگر، تعارض کار ـ خانواده نوعي از تعارض بین نقشي است که در آن فشار پدید 
آمده از نقش های کاري و خانوادگي از هر سو ناهمساز است و چنانچه نقشـي بـراي فـرد اهمیـت 
بیشـتري داشته باشد، فرد وقت بیشتري براي آن گذاشته و تعهد بیشتري نسبت به آن دارد که 
 .)Greenhaus & Beutell, 1985: 73-88( ممکن است به تداخل در نقش های دیگر منجر  شود
تعارض نقش های شغلي و خانوادگي مي تواند نتیجه ی دو نوع مداخله یا تداخل باشد. تداخل از 
محیط کار به خانه و تداخل از محیط خانه به محیط کار. تداخل از کار بر خانواده زماني اتفاق 
می افتد که کیفیت زندگي خانوادگي تحت تأثیر فشارهاي کاري قرار گیرد و زماني تداخل از 
نوع خانواده بر کار به وجود مي آید که زندگي خانوادگي، شغل و کار فرد را دستخوش تغییر کند 

.)Greenhaus & Beutell, 1985: 73-88(

با تعهدات  ایجاد تعادل بین مسئولیت های کاری  بر  از جوامع  در سال های اخیر، بسیاری 
زندگی خانوادگی توجه کرده اند. در کشورهای درحال توسعه ـ که ساختارهای سنتی آنها از نظر 
سیاست گذاری برای حفظ تعادل بین مسئولیت های خانه و محل کار پاسخ گو کمتر منعطف است 
ـ حفظ تعادل کار- خانواده سخت تر است. در این جوامع ارزش های اجتماعی و فرهنگی نقش های 
متعددی را از زنان تقاضا می کنند )Grünenfelder 2013(. تقسیم نقش های جنسیتی به گونه ای 
است که مسئولیت  امور خانه و فرزندان بر عهده ی زنان است، زنان در این جوامع در تطبیق کارهای 
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مزدی و نقش های درون خانه با مشکالت فراوانی مواجه اند. این مشکالت می تواند هم باعث کاهش 
بهره وری شغلی شود و هم تعامالت فردی خانوادگی و اجتماعی آنها را دستخوش تغییراتی  کند.

طبق نتایج تحقیقات، تعارض کار و خانواده براي افراد، خانواده  ها و سازمان  ها آثار زیان بار 
بر جاي مي گذارد؛ به طوری که در غالب مدل هاي تعارض کار -خانواده، پرداختن  نامناسبي  و 
به پیامد های این نوع تعارض خواه در کار یا خانواده و یا هردو، بخش اساسی مطالعات در این 
حوزه است. دوکسبري و هیگینز بر این باورند که تعارض کار - خانواده در کیفیت زندگي کاري 
و زندگي خانوادگي تأثیر منفي دارد و این دو نیز به نوبه ی خود میزان رضایت فرد از زندگي را 
پایین مي آورند)Duxbury& Higgins, 1991(. آریه، فیلدز و الك نیز کاهش رضایت شغلي و 
رضایت خانوادگي را به ترتیب دو پیامد جداگانه ی تعارض خانواده با کار و تعارض کار با خانواده 
 Aryee&( می  دانند که در نهایت سطح رضایت فرد از زندگي را تحت تأثیر منفي قرار می  دهند

.)Fields Luk ,1991

طی دهه های اخیر تغییرات بزرگی در نحوه فعالیت زنان در دنیا به ویژه در بازار کار صورت 
گرفته است. این تحوالت عمیق در زمینه های مختلفی ازجمله تغییر در بازار کار و دستاوردهای 
آموزشی، کاهش باروری زنان، تغییرات در روابط خانوادگی و بهبود دسترسی به تصمیم گیری به 
وجود آمده است)علی نژاد و موسوی، ،154:1400(. در ایران نیز، افزایش سطح تحصیالت، افزایش 
مشارکت اجتماعي و تمایل برای ورود به عرصه های مختلف کسب وکار اقتصادی ازجمله تغییراتي 
است که بسیاری از زنان در سال هاي اخیر تجربه کرده اند. در ایران، نقش خانه داری و نگهداري از 
فرزندان از مسئولیت های اصلي زنان به شمار می رود. مسـئولیت و نقـش مهم زنـان در مدیریت 
امور منـزل، فرزنـدآوري و برآوردن نیازهاي عاطفي همسر و فرزندان موضوع مهمی برای زنان 
قلمداد می شود؛ بنابراین هنگامی که آنها زماني را به کارکردن در بیرون از منزل اختصاص مي دهند، 
عمده ی کارهای درون منزل را نیز انجام می دهند )رازقی نصرآباد و همکاران 1400، ربانی و همکاران1392: 
3(. در شرایط کنونی، انجام مطالعاتی که تجربه ی زنان را در ایفای هم زمان مسئولیت های شغلی 

و خانوادگی در گروه های مختلف نشان دهد، اهمیت می یابد. در این مطالعه، هدف اساسی بررسی 
تجربه ی زیسته ی زنان شاغل در شهرداری از تعادل کار و خانواده است. انتخاب این موضوع از 

چند حیث اهمیت دارد:
امروزه، مدیریت شهري در جهان تحول اساسي یافته است. شهر ها مدیریت مي شوند تا بتوانند 
رفاه و آسایش کارکنان خود را تأمین کنند. مدیریت شهري تشکیالت وسیعي دارد و نقش مهمي 
در موفقیت برنامه  ها و طرح های توسعه ی شهري و همچنین رفع نیاز جمعیت، جریان عبور و 
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مرور در شهر، رفاه عمومي، مسکن، کاربري زمین، تفریح، فرهنگ، اقتصاد، تأسیسات زیربنایي و 
امثال آنها را بر عهده دارد )شیعه، 1382(.

شهرداري مهم ترین عنصر مدیریت شهري است که در نظام سازمان هاي اداري کشور جایگاه 
خاصی دارد. درواقع، شهرداری  ها یک نهاد حیاتی در فرایند توسعه ي هر ملتی هستند، نهادي که 
می تواند توسعه ي اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را تسهیل کند. هدف اصلي شهرداري، 
تأمین تسهیالت شهري و رفاهي مردم شهر است و همچنین به منظور وضع و اجراي قوانین شهري 

و تأمین نیازمندي هاي مشترك محلي فعالیت مي کند )مسعودیفر، 1397: 37(.
 آمار ها نشان می دهد، در طول بیش از 10 سال گذشته سهم بانوان در بدنه ی شهرداری 
تهران همواره و به آرامی رو به افزایش بوده است. ماده 74 برنامه سوم توسعه شهر تهران و ماده 
74 برنامه 5 ساله سوم مصوب 97/10/30 نیز بر افزایش میزان حضور و ارتقای زنان در پست های 

مدیریتی شهرداری تأکید دارد.
موفقیت شهرداری های کشور بستگی به توانمندی، تعهد و دلبستگی شغلی اعضای شاغل 
خود دارد که خود متأثر از توانایی ایجاد تعادل بین وظایف شغلی و خانوادگی و رضایت کارمندان 
زن از زندگی شغلی است؛ بنابراین بهره گیري بیشتر از ظرفیت زنان برای مشارکت در فعالیت های 
اقتصادی و برنامه ریزی مدیریت شهری، نیازمند انعطاف پذیری سازمانی است و براي این منظور 
سازمان ها و شهرداری ها بایستی تالش کننـد تا فراینـد تعادل کار و خانواده را توسعه دهند و 
قابلیت تعادل کار خانواده و انعطاف پذیری سازمانی را که یک مزیت رقابتی است، امري حیاتی 
و مهم تلقی کنند. زنان شاغل در حوزه های مختلف شهرداری، هرچه بتوانند خدمات خود را با 
کیفیت و کمیت بهتري ارائه دهند، توسعه و پیشرفت آن نهاد شتاب بیشتري خواهد گرفت. مرور 
مطالعات انجام شده در کشور حاکی است که در دهه های اخیر، به موضوع تعادل کار- خانواده در 
تحقیقات متعددی توجه شده است. بااین حال، بیشتر مطالعات بین معلمین و پرستاران بوده است، 
حوزه هایی که تا حدودی به نقش های آنها در خانواده نزدیک است. در این مطالعات، به تعادل 
کار- خانواده در بین زنان شاغل در ادارات، سازمان ها و یا شهرداری هاـ  که نوع شغل، ساعات کار 
و محیط کاری متفاوتی دارند ـ کمتر پرداخته شده است و در این باره خأل تحقیقاتی وجود دارد؛ 
بنابراین در این مطالعه تالش می شود، تجربه ی زیسته ی زنان شاغل در شهرداری که فرزند زیر 

12 سال دارند از ایفای هم زمان مسئولیت های شغلی و خانوادگی شناسایی شود.
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2- پیشینه ی پژوهش
از تحقیقات اولیه در اواخر دهه ی 1970 به پژوهش هاي راپوپورت و راپوپورت1 )1969( کانتر2 
)1977( پلک )1977 به نقل از فرون و همکاران 1992( می توان اشاره کرد. نتایج این تحقیقات 
نشان می دهد که کار و خانواده به طرق مثبت و منفی در یکدیگر تأثیر می گذارند. فرون و همکاران 
)1992( فرضیه ی پلک در مورد تفاوت رابطه ی کار و زندگی را روي 631 کارمند )278 مرد و 
353 زن( بررسی کردند، نتایج آن ها نشان داد که بیشتر کار موجب اختالل در زندگی می شود تا 

اینکه زندگی در کار اختالل ایجاد کند.
ویدانف پژوهشی روي 757 مرد و 270 زن متأهل انجام داد و رابطه بین ویژگی هاي رفتاري 
شغل و تقاضاهاي ساختار خانواده و تضاد بین کار و زندگی را بررسی کرد و دریافت که بین زمان 
کار، تقاضاي شغل و تعداد فرزندان در خانه و تضاد بین کار و زندگی رابطه ی معناداري وجود 

.)Voydanoff, 2005(دارد
دوکس باري و هیگینز نیز تحقیقی روي 1989 خانواده تک والد داراي بچه هایی در گروه سنی 
6 تا 12 سال انجام دادند، یافته های این تحقیق نشان داد، افرادي که کنترل زیادي روي کار 
خود دارند، سطح پایینی از تعارض کار و زندگی را تجربه می کنند، همچنین خانواده های تک والد 

.)Duxbury,& Higgins, 1991( مشکالت بیشتري را در این باره نشان دادند
فین - دیویس و همکاران )2004( به نقل از ایگلی و همکاران در یک مطالعه ی مقایسه ای از 
چهار کشور اروپایی فنالند، دانمارك، ایتالیا و فرانسه دریافتند که بیشتر والدین شاغل می خواهند 
وقت بیشتری را در کنار خانواده خود بگذرانند، آنها دریافتند که زنان می خواستند شریک زندگی 
آنها وقت بیشتری را در خانواده بگذراند، زیرا آن ها بیشتر وقت خود را صرف کارهای مراقبت 
از کودکان و کارهای خانگی می کردند. عالوه بر این، برخی از مادران شاغل در کارهای خانگی 
کمک دریافت می کردند، ولی برخی دیگر هیچ کمکی دریافت نمی کردند. این نقش   ها که زن در 
خانه ایفا می کند، با دیدگاه جنسیتی که زنان را مسئول امور خانه تلقی می کند، مطابقت دارد 

.)Eagly & et al, 2004(

1. Rapoport
2. Kanter

https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Rapoport%2C+Rhona
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طبق مطالعه  ی استایر و سالدوتان، اگرچه مشارکت نیروي کار زنان، به خصوص مادران با 
فرزندان کوچک افزایش چشمگیری داشته است، زنان شاغل اولویت اول را به خانواده  مي دهند. 
محدودیت هاي زندگي خانوادگي که بر زنان شاغل تحمیل  مي شود، مانع از دستیابي زنان به مشاغل 
پرمنفعت همراه با مزایا و درآمد خوب  مي شود. بر این اساس، وقتی  زنان بچه دار می شوند، تمایل 
دارند که از مشاغل رسمي کناره گیري کرده و بیشتر به مشاغل پاره وقت و آسان تر روي آورند. 
بسیاري از مادران تحصیل کرده با درآمد باال نیز ترجیح  مي دهند، به مشاغلي که زمان کمتري را 
 مي طلبند و به آنها فرصت بیشتري براي تلفیق وظایف خانه و کار  مي دهد، بپردازند. آنها نسبت به 
زنان بدون فرزند و یا مردان تجربه ی کاري کمتري کسب  مي کنند و درآمد کمتري نیز به دست 
 مي آورند،  به همین دلیل زنان شاغل سعي  مي کنند یا فرزندآوری را به تأخیر بیاندازند و یا تعداد 

.)Stier & Sela-Dotan, 2007:25( کمتری فرزند به دنیا بیاورند
مطالعه ی کالرك روی زنان شاغل در غنا نشان داد، از نظر زنان شاغل، یک مادر خوب با بچه   ها 
در خانه نمی ماند، بلکه بیرون می رود و برای بچه   ها سخت کار می کند. چنین زنانی مسئولیت خود 
در قبال تأمین هزینه   ها ی تغذیه ی  فرزندانشان را به عنوان پیوند مادرانه در زندگی روزمره توضیح 
دادند. این مادران با درنظرداشتن آینده ی فرزندان خود سخت کار می کنند. فرزندان این زنان 
برای دریافت مراقبت، پخت وپز و همچنین آموزش به خانه ی بستگان خود می روند. از دیدگاه 
کالرك، پیوند مادرانه با تعامل مداوم با کودك حاصل می شود و این همان چیزی است که بیشتر 
.)Clark, 1997( زنان سعی در نمایش آن دارند و تالش زیادی برای محقق ساختن آن می کنند

یافته های مطالعه ی کارلســون روی 225 کارمنــد نیــز نشــان داد کــه تعــارض کار و 
زندگــی تأثیر بسـیار منفـی در زمـان، خسـتگی و رفتـار دارد )Carlson, 1999(. آلـن و همــکاران 
نیز نشــان دادنــد، تعــارض بیــن کار -زندگــی بـه کاهـش رضایـت شـغلی، تعهـد عاطفـی، 
عملکـرد شـغلی، رضایـت از زندگـی و افزایـش تـرك کار، نارضایتـی زناشـویی، سوءمصرف الــکل 
و اســترس منجــر می شــود و عموماً سالمت روانی را بــه مخاطــره انداختــه و افســردگی 
افزایــش می یابــد )Allen & et al, 2000(. جمــال نشــان داد، کارکنــان کانادایــی کــه 
تعطیالت آخــر هفتــه را درگیــر کار بودنــد، تعـادل کار - زندگـی شان پایین بـوده و فرسـودگی 
.)Jamal, 2004( هیجانــی، اســترس شــغلی و مشــکالت روان تنی بیشــتری نشــان دادنــد

در داخل کشور نیز مطالعات متعددی موضوع تعادل کار-خانواده را بررسی کرده اند؛ فتحی پور 
و رسول زاده اقدم رابطه ی بین اشتغال و تعارض کار- خانواده در بین زنان شاغل در نهادهاي 
دولتي شهر تبریزرا بررسی کرده اند. یافته های تحقیق نشان داد، تعارض کار- خانواده برحسب نوع 
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شغل و تحصیالت پاسخ گویان متفاوت است، به طوری که میانگین تعارض کار- خانواده در مشاغل 
خدماتي و تحصیالت زیر لیسانس بیشتر از سایر پاسخ گویان است. میزان همبستگي کنش تعارض 
کار- خانواده با سابقه ی شغلي افراد معنادار نیست، اما این میزان همبستگي با درآمد افراد معنادار 

است و این رابطه معکوس است )فتحی پور و رسول زاده اقدم، 1396(.
رستگار خالد در پژوهش خود به این نتیجه رسید که زنان شاغل در انجام دادن وظایف هم زمان 
نقش های دوگانه ی شغلي و خانوادگي به خصوص در امور مربوط به بچه داري تا حد زیادي احساس 
تعارض مي کنند.    ازجمله دالیل بروز تعارض کارـ  خانواده و انتخاب راه هاي مقابله با آن، از الگوي 
سنتي تقسیم کار جنسیتي متأثر است )رستگار خالد، 1383(. مقصودي و بستان در پژوهشي با عنوان 
بررسي مشکالت ناشي از هم زماني نقش های خانگي و اجتماعي زنان شاغل شهر کرمان به این 
نتیجه رسیدند که با افزایش همکاري همسر در امور منزل، مشکالت زنان کاهش فراوانی خواهد 

داشت )مقصودی و بستان، 1383(.
رفعت جاه و ربیعی در مطالعه ای تجربه ی ایفاي هم زمان نقش شغلي - خانوادگي در زنان 
سرپرست خانوار با تأکید بر زنان دست فروش مترو را بررسی کردند. بر اساس این تحقیق، نقش های 
مختلف زنان دست فروش مترو )نقش اقتصادي، نقش مادري، نقش خانه داري( مجموعه اي از 
فرصت ها و محدودیت ها را در اختیارشان می  گذارد. داشتن شغل با رشد مهارت ها یک چهارچوب 
زمان بندی شده ی منظم براي زندگي را ایجاد کرده و حتي فشارهاي رواني ناشي از برخورد نقش ها 
در آنها را به حداقل رسانده است. درواقع، یافته  ها داللت بر این مسئله دارند که تعدد نقش تأثیر 
مخربي بر این زنان نداشته است. گرچه رویکردهایي مانند تکثر نقش و فشار بار اضافي نقش 
باعث شده که این افراد از نظر اختالالت رواني مثل اضطراب، خستگي و افسردگي نسبت به زناني 
که فقط به نقش های سنتي می  پردازند، در وضعیت نامطلوبي قرار گیرند. در مقابل، با توجه به 
نظریه ی اعتالي نقش، اشتغال به عنوان نقشي جدید موجب عزت نفس، استقالل مالي و کسب 

حمایت اجتماعي گسترده تري شده است.
مرور مطالعات نشان داد، در ایران مانند بسیاری از جوامع، زنان شاغل در شرایط یا موقعیت های 
شغلي مختلف  مستقیم و غیرمستقیم و به درجات مختلف با تعارض کار- خانواده مواجه هستند 
و این امر پیشرفت شغلي و ایفای مسئولیت های خانوادگی آنها را با محدودیت هایي مواجه ساخته 
است. تحقیقات گاتل نشان می دهد که مدیریت زندگی خانوادگی و کاری برای زنان دارای فرزند 
خردسال در مقایسه با پدران یا زنان بی فرزند پیچیده تر است. همچنین سن فرزندان نیز هنگام 
مطالعه ی تعادل کاری و زندگی خانوادگی مهم است )Gatrell , 2007؛Gatrell , 2008(، زیرا 

https://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Frefahj.uswr.ac.ir%2Fbrowse.php%3Fa_code%3DA-10-817-296%26slc_lang%3Dfa%26sid%3Dfa&type=0&id=1530866
https://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Frefahj.uswr.ac.ir%2Fbrowse.php%3Fa_code%3DA-10-817-296%26slc_lang%3Dfa%26sid%3Dfa&type=0&id=1530866
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کودکان خردسال نسبت به فرزندان بزرگ تر، خواسته  ها و چالش های متفاوتی را برای والدین ایجاد 
می کنند. در این مطالعه تالش می شود، تجربه ی زیسته ی زنان شاغل در شهرداری که فرزند زیر 

12 سال دارند، از ایفای هم زمان مسئولیت های شغلی و خانوادگی شناسایی شود.

3- چهارچوب مفهومی
در تحقیقات اخیر، با سیستم های کار و خانواده به گونه ای رفتار می کنند که رویکرد سیستم باز 
را بازتاب می کنند. در این رویکرد ها محققان فرض می کنند، وقایعی که در محیط کار رخ می دهد، 
وقایع داخل خانه را تحت تأثیر قرار می دهد و برعکس؛ برای  مثال تئوری سرریز شدن1 بیان 
می کند، برخالف مرزهای فیزیکی و موقتی بین کار و خانواده، احساسات و رفتار ها در یک محیط 
به دیگری وارد می شود )Grzywaz & et al, 2005: 28(. مکمل نظریه  ی سرریز شدن، نظریه ی 
جبران2 است که فرض می کند رابطه ی معکوسی بین کار و خانواده وجود دارد، به گونه ای  که افراد 
برای جبران آنچه یکی در دیگری از دست می دهد، در هر یک سرمایه گذاری مختلفی می کنند؛ 
برای مثال افرادی که در زندگی خانوادگی ناراضی هستند، سعی خواهند کرد تا فعالیت های شغلی 
را تعقیب کنند و تمرکز زیادی بر این حوزه داشته باشند که برای آنها رضایت بیاورد و برعکس 
)Staines, 1980(. این نظریه  ها و شواهد تجربی که آنها را پشتیبانی می کنند، یک نکته ی مهم را 

بیان کردند که کار و زندگی خانوادگی در همدیگر تأثیر می گذارند و بنابراین کارفرمایان، جوامع 
و افراد، نمی توانند یک حوزه را بدون مخاطرات بالقوه حوزه ی دیگری نادیده بگیرند.

یکی از نظریه  های مربوط به موضوع تعادل کار- خانواده که تحقیقات اخیر زیادی در چهارچوب 
آن انجام شده است، نظریه ی مرز کار- خانواده3 است )Clark, 2000(. بر اساس این نظریه ارتباط 
بین نظام کار و خانواده عاطفی نیست، بلکه انسانی است. افراد مرزنشینانی هستند که روزانه بین 
دو محیط )محیط کار و محیط خانواده( رفت وآمد دارند. افراد این محیط ها را شکل می دهند، 
مرزهای بین آنها را قالب بندی می کنند و رابطه ی بین مرزنشینان با آن محیط و اعضایش را مشخص 
می کند. اگرچه افراد محیط خود را شکل می دهند، به نوبه ی خود شکل آنها را نیز می گیرند. همین 
تناقض تعیین شده از سوی محیط های کار و خانه است که تعادل کار ـ خانواده را به یکی از 
مفاهیم چالش برانگیز در مطالعه ی کار و خانواده تبدیل می کند. نظریه ی مرز کار- خانواده تالشی 

1. Spillover
2. Compensation
3. work-family border
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برای توضیح این تعامل پیچیده بین مرزنشینان و زندگی شغلی و خانوادگی آنهاست تا زمانی که 
تعارض رخ خواهد داد را پیش بینی و چهارچوبی برای رسیدن به تعادل ارائه کند. این نظریه نشان 
می دهد، چگونه ادغام و تقسیم بندی حوزه، مدیریت و ایجاد مرز، مشارکت مرزبانان و ارتباط بین 

مرزنشینان و سایر افراد در محل کار و خانه در تعادل خانواده - کار تأثیر می گذارد.
طبق این نظریه، مرز جایی است که رفتارهای مرتبط با یک حوزه شروع یا تمام می شود. 
مرز  ها سه نوع فیزیکی، زمانی و روانی هستند؛ مرز فیزیکی نظیر دیوارهای خانه و دیوارهای محیط 
کار مکان مربوط به هر حوزه را مشخص می کند، مرز زمانی ساعت های کاری اختصاص داده به 
هرکدام است و زمان را بین مسئولیت های کاری و مسئولیت های خانگی تقسیم می کند، مرزهای 
روانی قوانینی هستند که به وسیله ی افراد ایجاد می شوند و مشخص می کنند چه الگوهای فکری، 
رفتاری و احساساتی برای هر حوزه مناسب و یا نامناسب است. مرز  ها به وسیله ی نفوذپذیری1، 

انعطاف پذیری2 و آمیختگی3 مشخص می شوند.
منطقه ی مرزی زمانی خطرناك می شود که حوزه   ها خیلی اختالف دارند. تحت این شرایط، 
منطقه ی مرزی مکانی است که مرزبانان به طور ناخوشایندی تقاضا های متناقضی دارند و تعارض 
ایجاد می کنند. آنها مکان هایی هستند که افراد به راحتی در مورد هویت و هدف خود به نوعی 
اسکیزوفرنی دچار می شوند، اما هنگامی که حوزه   ها مشابه هستند، آمیختگی می تواند به ادغام و 
احساس کامل بودن منجر شود. ترکیب نفوذپذیری، انعطاف پذیری و آمیختگی قدرت مرز را تعیین 
می کند. مرزهایی که خیلی نفوذناپذیر و انعطاف ناپذیرند و اجازه ی آمیختگی نمی دهند بسیار قوی 

هستند. مرزهایی که نفوذپذیر و انعطاف پذیرند و به راحتی آمیخته می شوند، ضعیف هستند.
گرین هاوس و بیوتل در توضیح این مفهوم و اثر آن در تعارض خانواده/ کار بیان می کنند، 
زمانی که هویت  های شغلی یا خانوادگی فرد برایش مهم تر یا برجسته تر می شود، وی به آن نقش 
تعلق بیشتری می یابد و ممکن است نسبت به ایفای آن سطوح باالتری از انگیزه را داشته باشد. در 
این حالت، فرد نسبت به فشار های محیطی در آن نقش حساس تر و موفقیت  ها و پاداش مربوط به 
آن نقش برایش مهم می شود و درنتیجه به آن نقش تعهد زمانی بیشتر پیدا می کند و این وضع 
روی هم رفته سبب فشارهایی می شود که می تواند باعث برخورد آن نقش با نقش  های دیگر فرد شود. 
بدین ترتیب، مرزهای کارـ خانواده آنها به هزینه ی نقشی که با آن درگیری کمتری دارند، نفوذپذیر 

1. Permeability
2. Flexibility
3. Blending
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می شود، یعنی شخص اجازه می دهد که خواسته های یک نقش به حوزه ی نقش دیگر وارد شود 
 .)Greenhaus & Beutell, 1985( و این تجاوزها به افزایش تعارض خانواده با کار منجر می شود
گرینهاوس و بیوتل در مدل تأثیرگذار خود، تعارضات زمان محور )فشار زماني، کمبـود زمان 
براي خانواده و استراحت( را یکي از منابع اصلي تعارض بین کار و زندگي بیان کردند. منابع دیگر، 
تعارضات رواني محور )اضطراب، خستگي، تنش( و تعارضات رفتارمحور )انتظـارات رفتـاري ناسازگار 

.)Greenhaus & Beutell, 1985( هستند )بین کار و زندگي در خانه
یکی دیگر از نظریه های مطرح در این باره نظریه ی نقش است. نقش، معانی مختلفی را به 
ذهن متبادر می کند. یکی از متداول ترین مفاهیم آن مرتبط با اعمالی است که هر فرد به مناسبت 
پایگاه هایی که در جامعه دارد، انجام می دهد. ازنظر والتر کوتو نقش معرف رفتاری است که هر کس 
با توجه به مقام و پایگاه اجتماعی فرد حق دارد از او انتظار داشته باشد )توسلی، 1386: 302(. بروس 
کوئن می نویسد: »نقش به رفتاری اطالق می شود که دیگران از فردی که پایگاه معینی را احراز 
کرده است، انتظار دارند« )کوئن، 1387: 70(. از نظر مید شخصیت اجتماعی فرد با ایفای نقش های 
اجتماعی تکوین می یابد )توسلی، 1386: 309(. فرد در طول زندگی خود، نقش های گوناگون را در 
مراحلی پی درپی یا هم زمان ایفا می کند و ترکیب مجموعه نقش هایی که از تولد تا مرگ ایفا کرده 
است شخصیت او را شکل می دهد )کوزر، 1385: 298(. برخی نظریه پردازان در چهارچوب نظریه ی 
اعتالی نقش و تکثر نقش بر جنبه های مثبت اشتغال زنان و اثراتی که روی جایگاه زنان و احساس 
رضایت مندی زنان از حضور در جامعه تأکید می کنند، در نقطه ی مقابل رویکردهایی که بر تعارض 
نقش تأکید دارند بر مسائل و مشکالتی که زنان در انجام نقش های متعدد مواجه هستند تأکید 
می کنند. نظریه ی نقش به وضوح توضیح مي دهد که حوزه هاي مختلف زندگي اجتماعي نظیر کار 
و خانواده، چگونه تقاضاهاي نقشي متعددي از هر فرد را مطرح مي کنند. این جریان در نهایت 
.)Michale, 2009:200مي تواند به ایجاد تعارض در زندگي انسان منجر شود )گروسي، 1389 به نقل از

ماهیت جامع نظریه ی نقش آن را به چهارچوبی ارزشمند برای استفاده در جهت مطالعه 
موضوع کارـ خانواده تبدیل کرده است. مطابق نظریه ی نقش، نهادهایی )مانند کار و یا خانواده( 
را می توان به عنوان سیستمی در نظر گرفت که ارتباطات میان افراد به وسیله ی انتظاراتی حفظ 
می شوند که نقش  ها آن را ایجاد می کنند. مدل فرایند نقشی بر مبنای این فرض است که میان 
انجام دهنده ی نقش )شخص کانونی و شخص دیگری که انتظاراتی در رابطه با نقش دارد( و 
تعیین کننده ی نقش فعل و انفعالی وجود دارد. انتظارات نقش از سوی تعیین کننده ی نقش به 
شخص کانونی فرستاده می شود، شخص کانونی نقش را دریافت می کند و سپس تا حدودی در 
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واکنش به تعیین کننده ی نقش رفتار می کند. در نهایت تعیین کننده ی نقش آن رفتار را دریافت 
می کند و با برخی استانداردهای تنظیم شده ی خود مقایسه می کند. نقش  ها تعیین می کنند که 
انتظار چه رفتارهایی وجود دارد. وقتی انتظارات میان نقش  ها ناسازگار باشند، ممکن است مشکالت 
کاری یا خانوادگی بروز کند )نبوی و شهریاری 1391:  35(. انجام دادن یک یا چند نقش که مستلزم 
رفتارهای متناقض یا متعارض است را تعارض نقش می گویند. در جوامع جدید صنعتی ـ که 
عضویت در گروه های متعدد از ویژگی های آن است ـ از بیشتر افراد انتظار می رود که به الزامات 
بیش از یک نقش پاسخ گویند و بسیار پیش می آید که برای انجام دادن چنین نقش هایی که باهم 
در تعارض اند، فرد دچار اختالل فکری و بی نظمی شود. حتی در مورد یک نقش نیز ممکن است 

فرد دچار تعارض شود.
طبق نظریه ی تأثیرپذیري نامتقارن نقش های کاري و خانوادگي که پلک آن را مطرح کرد، 
نقش های زنان در خانه نقش های آنها در محیط کار را تحت الشعاع قرار مي دهد، زیرا زنان به طور 
سنتي و برحسب تقسیم کار مسئولیت اصلي اداره ی امور و خواسته های خانواده را دارند. در مقابل، 
در میان مردان نقش های مربوط به کار، نقش های خانوادگي را تحت تأثیر قرار مي دهند، به دلیل 
آنکه آنها بیشتر بیرون از خانه مشغول اند و تمایل بیشتري دارند تا از اوقات خود در خانه براي 
رهایي از فشارهاي محیط کار استفاده کنند. مطابق نظریه ی پلک احتمال بیشتري وجود دارد که 
مردان در مقایسه با زنان، اجازه دهند تعارض کاري به حوزه ی نقش های خانوادگي ریزش پیدا کند 
و درنتیجه آنها تعارض را از کار به خانواده تجربه مي کنند. درحالی که براي زنان احتمال بیشتري 
دارد که مسئولیت هاي خانوادگي وارد زندگي کاري و نقش شغلي آنها شده و در آن تأثیر گذارد، 
درنتیجه زنان تعارض را از خانواده به کار تجربه می  کنند )فتحی پور و رسول زاده اقدم، 1396: 36 به 

.)Duxbury & Higgins, 1991 نقل از

4- روش پژوهش
هدف اصلِی این مطالعه شناخت تجربه ی زیسته ی زنان شاغل در شهرداری در برقراری توازن 
میان نقش های شغلی و خانوادگی است؛ بنابراین رویکرد این پژوهش کیفی است که یک رویکرد 
طبیعت گرایانه است و روش تحقیق پدیدارشناسی است. با توجه به اهداف مطالعه بر اساس سه 
مالك مهم شاغل بودن در مناطق 22 گانه شهرداری و یا ادارات تابعه شهرداری تهران، متأهل 

بودن و سن فرزندان )زیر 12 سال( افراد نمونه انتخاب شدند.
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افراد موردمطالعه شامل 27 زن شاغل در شهرداری شهر تهران بودند که از طریق نمونه گیری 
هدفمند و با حداکثر تنوعSandelowski, 1995:181( 1(. به لحاظ سن زنان، سمت شغلی، سن 
آخرین فرزند، تعداد فرزندان، نوع قرارداد و وضعیت خانوادگی انتخاب و بر اساس سطح اشباع 
نظری تعیین شدند. در این مطالعه دو مورد در ِسَمت مسئول دفتری هستند و چند مورد فرزند 
شیرخوار دارند که به تازگی از مرخصی زایمان برگشته اند. یکی از این افراد فرزند دیگری در مقطع 
دبستان نیز دارد و پس از برگشت از مرخصی پست خود را ازدست داده است. یکی از مدیران 
فردی است که یک فرزند 7 ساله دارد و دقیقاً زمانی که قصد آوردن فرزند دوم را داشته، پیشنهاد 
پست مدیریتی به وی داده شده است، بنابراین فرزندآوری خود را به زمان دیگری که شرایط کار 
مناسب و از حجم کار ها کاسته شود، موکول کرده است. دو تن از افراد فرزند دوقلو داشتند، فرد 
دیگری فرزندانی با بیماری اوتیسم و بیش فعالی داشت. یکی از افراد نمونه، زنی بدسرپرست با 
همسری معتاد بود. چند مورد از افراد نمونه به دلیل مشکالت در برقراری تعادل مسئولیت های 
شغلی و خانوادگی از پذیرش پست اجتناب کردند. مصاحبه  ها برحسب سن زنان و سن فرزندان 
متفاوت بودند. بدین ترتیب، نمونه تنوع زیادی از پاسخ گویان با شرایط شغلی و خانوادگی متفاوت 

است که توانست اطالعات مهمی را فراهم کند.
مصاحبه  ها بطور متوسط 45 دقیقه طول کشید. حین مصاحبه از شرکت کنندگان خواسته 
شد خود را در یک یا چند جمله تعریف کنند و یک روز کاری خود را از زمانی که از خواب بیدار 
می شوند تا زمانی که در پایان برای استراحت به خواب می روند، شرح دهند. پس ازآن از پاسخ گویان 
خواسته شد، محیط کار و محیط خانه ی خود را توصیف کنند. در خالل این مباحث بر نوع کار، 

روابط افراد با دیگران، مسائل و مشکالت و چالش  ها تمرکز شده است.
برای تجزیه  و تحلیل یافته ها از تحلیل مضمون2 استفاده شد که روشی مناسب برای داده های 
متنی است. مراحل تجزیه  و تحلیل داده  ها مطابق با نظر براون و کالرك انجام شد. واحد تحلیل 
کل مصاحبه  ها بود. یافته ها نیز به سه شیوه ی کدگذاری باز، محوری و انتخابی استخراج شدند. 
برای تعیین اعتبار داده  ها از روش های مشارکت کافي و تعامل نزدیک با مشارکت کنندگان، تنوع 
مشارکت کنندگان تحقیق از نظر سن، جنس، سابقه ي کار، تنوع بخشی محل خدمت و رده های 

مختلف کاري، تلفیق داده  ها و مرور و بازنگري مکرر داده  ها استفاده شد.

1.Variation Sampling Maximum.
2. Thematic analysis
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جدول شماره ی )1( ویژگی های جمعیتی و اجتماعی مشارکت کنندگان در پژوهش را نشان 
می دهد. چنان که مالحظه می شود، میانگین طول مدت ازدواج 12 سال و میانگین تعداد فرزندان 
1/51 است. متوسط سن کوچک ترین فرزند خانواده 5/7 است. به لحاظ وضعیت استخدامی، 11 
نفر از شرکت کنندگان قراردادی )3 نفر آنها خدمات اداری و 16 نفر رسمی هستند. به لحاظ سطح 
تحصیالت 12 نفر لیسانس، 14 نفر فوق لیسانس و یک نفر فوق دیپلم بودند. میانگین سابقه ی 

کاری نیز 13/8 سال است.
جدول 1. ویژگی های جمعیتی و اجتماعی مشارکت کنندگان در پژوهش

ف
دی

ر

سن
طول 
مدت

ازدواج
تحصیالتتحصیالت

همسر
تعداد

فرزندان

سن
آخرین 

فرزند

سن 
همسر

سابقه 
نوع قراردادشغلی

رسمی133815فوق لیسانسفوق لیسانس13811

قراردادی113710لیسانسفوق لیسانس2372

رسمی224014فوق لیسانسفوق لیسانس33812

رسمی144015دیپلملیسانس43610

سوم فوق دیپلم54016
رسمی284518راهنمایی

رسمی174215فوق لیسانسلیسانس63611

قراردادى 274010لیسانسفوق لیسانس73915

قراردادی25408فوق لیسانسفوق لیسانس83512

قراردادی154314فوق لیسانسفوق لیسانس93712

رسمی296020دیپلملیسانس104317

رسمی234018لیسانسلیسانس113515

رسمی193916لیسانسفوق لیسانس123914

رسمی284518فوق لیسانسلیسانس134115

قراردادی14348لیسانسلیسانس14347
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ف
دی

ر

سن
طول 
مدت

ازدواج
تحصیالتتحصیالت

همسر
تعداد

فرزندان

سن
آخرین 

فرزند

سن 
همسر

سابقه 
نوع قراردادشغلی

قراردادی16409فوق لیسانسفوق لیسانس153410

قراردادی33714 ماه1فوق لیسانسلیسانس16388

رسمی1104716فوق دیپلمفوق لیسانس174311

قراردادی14409دکتریلیسانس18338

 قراردادی133810فوق لیسانسفوق لیسانس19375

رسمی214012فوق لیسانسفوق لیسانس204012

رسمی1114115فوق لیسانسفوق لیسانس214014

رسمی294423لیسانسلیسانس224319

رسمی3104520دیپلملیسانس234220

قراردادی15409فوق لیسانسلیسانس243611

قراردادی23388فوق لیسانسفوق لیسانس25358

رسمی224411فوق لیسانسفوق لیسانس263916

رسمی264520فوق لیسانسلیسانس274218

5- یافته های پژوهش
در این مطالعه، بر اساس روش شناختی براون و کالرك1 )2006( در مرحله ی اول و دوم تحلیل 
214 مفهوم استخراج شد. بخشی از یافته  هاـ  که محور اساسی این مقاله استـ  به تجربه ی زنان 
از ایفای هم زمان کار و خانواده و تأثیراتی که این هم زمانی نقش ها در زندگی فردی، خانوادگی 

1. Braun   Clarke
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و اجتماعی آنها به جا گذاشته بود، اشاره داشتند. بخشی از تجارب و صحبت های پاسخ گویان به 
زمینه های تعارض کار و خانواده و راهبردهای برقراری تعادل اشاره می کرد که به دلیل طوالنی 

شدن مطالب در مقاله ی دیگری )رازقی نصرآباد 1401( آمده است.

5-1- درک زنان شاغل از تجربه ی هم زمان کار خانواده
در این بخش، تجربه ی زنان شاغل از محیط کار و محیط خانواده و چالش های مرتبط با این 
دو حوزه تحلیل  شده است. تحلیل گفت وگوهایی که با شرکت کنندگان انجام شد، حاکی است که 
زنان تجارب مختلفی از ایفای هم زمان کارـ  خانواده  دارند. آنها دو محیط کار- خانواده را متفاوت 
از یکدیگر دریافتند و ضمن اینکه به جنبه های مثبت اشتغال و حضور در فعالیت های دستمزدی 
اشاره کردند، فشار ها و احساسات منفی زیادیدر محیط کار و یا خانواده تجربه کردند. تجربه ی زنان 
از ایفای نقش های شغلی و خانوادگی در 12 خرده مضمون و 4 مضمون اصلی شامل »اشتغال 
زنان ضرورت اقتصادی، شأن اجتماعی«، »رفت وآمد در دو جهان مختلف«، »استرس پنهان« و 

»تعارض سه گانه« قرار می گیرد.
جدول 2. مفاهیم، خرده مضمون  ها و مضمون های اصلی مرتبط با تجربه ی هم زمان کار- خانواده

مضمون اصلیخرده  مضمونمفاهیم

نیاز اقتصادي، مسائل مالی، استقالل اقتصادی، اقتدار، پشتوانه ی 
مالی

ضرورت اشتغال به دلیل 
اشتغال زنان مسائل اقتصادی

ضرورت 
اقتصادی، شأن 

اجتماعی
جایگاه اجتماعی، احساس ارزشمندی، خدمت به جامعه، 
بین مردم بودن، اطالع از وضعیت جامعه، آگاه از زمانه، 

مسئولیت پذیری بیشتر

اشتغال عامل ارتقای جایگاه 
خانوادگی و اجتماعی

اهمیت بازدهی کار، تبعیض در کار، روابط سرد با همکاران، 
سلیقه ای بودن،

دقت در آداب معاشرت، اهمیت احترام متقابل، حریم شخصی، 
هدفمند،

واقع گرا، سلیقه ای بودن، زیر ذره بین نگاه دیگران، پذیرش 
بی چون وچرا،

تبعیت صرف از دستورات مافوق، تغییر تحوالت زیاد مسئولین

قانونمندی و بازدهی در 
محیط کار

رفت وآمد در 
دوجهان متفاوت

عشق و محبت به فرزند و همسر، دوست داشتن فرزندان، ابراز 
محبت فرزندان،

عشق همسر، دوستی و محبت به فرزندان عشق به فرزند و همسر، 
دور از هیاهوی کار، آرامش و فداکاری درک متقابل

اهمیت صمیمت و محبت 
در خانواده
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مضمون اصلیخرده  مضمونمفاهیم

نیاز اقتصادي، مسائل مالی، استقالل اقتصادی، اقتدار، پشتوانه ی 
مالی

ضرورت اشتغال به دلیل 
اشتغال زنان مسائل اقتصادی

ضرورت 
اقتصادی، شأن 

اجتماعی
جایگاه اجتماعی، احساس ارزشمندی، خدمت به جامعه، 
بین مردم بودن، اطالع از وضعیت جامعه، آگاه از زمانه، 

مسئولیت پذیری بیشتر

اشتغال عامل ارتقای جایگاه 
خانوادگی و اجتماعی

اضطراب، ترس از نادیده گرفته شدن زحمات، تغییر نوع کار 
بعد از برگشت از مرخصی، قضاوت منفی و بدبینی در زمان 
دورکاری، برگشت به کار بالفاصله بعد از زایمان، ترس از 

اخراج، ترس از کم کار تلقی شدن از سوی مدیر

احساس ناامنی شغلی

استرس پنهان

ترس از قضاوت شدن به خاطر کم کاری در مادری،
ترس از کنایه ی اقوام در مورد ضعف خانه داری،

ترس از ارزیابی منفی از 
عملکرد مادری از سوی 

دیگران

عدم پیشرفت شغلی پس از مادر شدن، اضافه کاری کمتر،
توقف تحصیالت، پایین آمدن کیفیت کار

تنزل مقطعی کیفیت شغلی 
مادران نسبت به زنان مجرد 

یا بدون فرزند

تعارض سه گانه
)زمانی ـ تنشی ـ 

رفتاری(

حس دور شدن از مادر خوب، مقصر بیماری فرزند، مادر بد،
احساس گناهکم گذاشتن برای همسر و فرزند،

بیماری جسمانی، خستگی مضاعف، سنگ زیرین آسیاب،
ضعف جسمانیخستگی مداوم، ضعف جسمی، فرسودگی

افسردگی مادر، افسردگی فرزند، نگرانی از آینده به دلیل 
وضعیت جسمی شادی کم، نشاط کمتر، دور شدن از خود، 

نادیده گرفتن آرزوها، کاهش آستانه ی تحمل، نگرانی فرزندان 
برای مادر

آشفتگی

مخالفت شدید همسر باکار، اختالف با همسر، پریشانی همسر 
به دلیل مشکالت کاری زن، عصبانیت همسر از کار زن به دلیل 

مسائل محیط کار، دعوای خانوادگی،
قهر و آشتی های مکرر، ساعت های کمتر با همسر

تعارض زناشویی

احساس کم کاری در محیط خانه، وقت کم با فرزندان،
کمبود وقتسرگرم شدن فرزندان با وسایل مجازی، کار در نیمه های شب
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5-2-اشتغال زنان ضرورت اقتصادی، شأن اجتماعی

در نمونه ی این مطالعه به جز موارد اندکی، بیشتر زنان خانواده های دو دستمزدی دارند. همه ی 
پاسخ گویان به شرایط اقتصادي حاکم بر جامعه، گرانی و تورم موجود اشاره کردند. از نظرآن ها در 
شرایط کنونی اشتغال زنان یک ضرورت برای تأمین معاش خانواده است. بسیاری قبل از ازدواج 
شاغل بودند و تشویق پدر و مادر خود را برای حضور در بازار کار و استقالل اقتصادی پررنگ 
می دانستند. بسیاری حین اشتغال به تحصیل ادامه داده و از این طریق جایگاه شغلی خود را 
ارتقا بخشیدند. ازآنجاکه خانواده  ها به طور فزاینده  ای به دو منبع درآمد ـ  برای اجاره ی  مسکن و 
پرداخت هزینه  های زندگی احتیاج داشتند، اشتغال زنان برایشان اهمیت دارد. بسیاری از آنها به 
نقش حقوق و دستمزدشان در تأمین هزینه های خانواده و پرداخت اقساط، تهیه ی وسایل ضروری 

فرزندان ازجمله پوشاك و اوقات فراغت اشاره می کردند.
شرکت کننده شماره 26 می گوید:

حقوق یک نفر فقط به اجاره خونه و یا اقساط می رسد. ما چون دو نفریم می توانیم سالی 
یک یا دو بار لباس نو برای بچه  ها بخریم، شهربازی ببریم گاهی رستوران برویم، اینها االن 
دیگه جزء ضروریات زندگی شده. بچه  ها همه اینها را هر روز تو تلویزیون می بینند، نمیشه 

گفت پول  نداریم، نباید برویم. بچه این حرف  ها را نمی فهمه.

در این مطالعه، زنان عالوه بر جنبه های اقتصادی به ارزش اجتماعی کار زنان اشاره کردند. به 
نظر آنها در حال حاضر اقبال عمومی به اشتغال زنان است. بسیاری از خانواده  ها فرزندان خود را به 
امید دستیابی به فرصت های شغلی ترغیب به تحصیل می کنند، گاه هزینه های هنگفتی را متحمل 
می شوند تا در آینده با ورود زنان به بازار کار این هزینه  ها جبران شود. به نظر آنها اکنون خانه داری 
محترم شمرده نمی شود و تنها زمانی افراد خانه دار می شوند که از دسترسی به شغل ناامید شده 
و جست وجوی شغلی را ر ها می کنند یا در صورت اشتغال، دستمزدهای ناچیزی کسب می کنند. 
به عقیده ی زنان مشارکت کننده در این مطالعه، شاغل شدن اولویت اول زنان امروزی است و آنها 

از اینکه توانسته اند به فرصت های شغلی دست یابند ابراز خرسندی می کردند.
یکی از شرکت کنندگان در این باره می گوید:

من قبل از اینکه ازدواج کنم شاغل شدم، تایپیست بودم بعد خودمو باال کشیدم، االن 
کارشناس مسئولم از 17 سالگی مشغولم، پدر مادرم آرزوشان بود سرکار برم. دانشگاه برای 
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خودم کسی باشم. دستم تو جیب خودم باشه. مادرم می گفت زن باید از عهده ی خودش 
بر بیاد تا اگر شوهر خوبی هم گیرش نیومد آویزون دیگران نباشد.

پاسخ گوی شماره ی 21 به اهمیت اشتغال زنان در توسعه ی خانواده و جامعه اشاره و شاغل 
بودن را فرصتی برای ارتقای توانمندسازی خود توصیف می کند، زیرا عالوه بر امکان به دست آوردن 
منافع مالی بسیار و دستیابی به استقالل فردی و اجتماعی، ارتقای منزلت اجتماعی و احساس 

عزت نفس را برای او فراهم کرده است.
من خودم با کارم احساس برتری می کنم نه اینکه بخوام پز بدهم، اما احساس می کنم فرق 
دارم. به جای اینکه صبح تا شب پای فیلم و نمایش خانگی و اینستا باشم، دارم خدمت 
می کنم. بقیه هم همین را می گویند. وقتی وارد جایی می شوم با احترام رفتار می کنند، 
خودم تو جمع فامیل و دوستان اینو می بینم، به خاطر کارم همیشه در حال مطالعه هستم 

کار از من آدم متفاوتی ساخته.

دستیابی به اطالعات و کسب تعالی از مواردی است که زنان شاغل بدان اشاره کردند. در این 
مطالعه، زنان اذعان داشتند که به خاطر حضور در بازار کار و عرصه های اقتصادی و کسب توانایی 
مالی و همچنین آگاهی  ها و اطالعاتی که در محیط کار و در مواجهه با افراد مختلف کسب می کنند، 
اعتمادبه نفس بیشتر و در تصمیم گیری های خانوادگی بیشتر مشارکت دارند. یکی از پاسخ گویان 

که در بخش شهرسازی مشغول است می گوید:
پدر من می خواهد جایی زمین بخره یا خونه بخره با من مشورت می کند. 

پاسخگوی شماره 15 می گوید: 
شوهرم نمی تواند ریسک کند، برنامه ریزی های اقتصادی با خودم هست. خرید خانه، ماشین 
همه با خودم هست و این اعتماد به نفس را من تو کار به خصوص تو شهرداری به دست آوردم.

بسیاری از افراد حاضر در مطالعهـ  به خاطر خدماتی که به جامعه ارائه می دهندـ  نقش خود را 
در پیشبرد اهداف توسعه ای کشور مهم می دانند؛ بنابراین فراهم شدن فرصت های کاری برای خود 
را نتیجه ی تالش فردی و پذیرش خانواده و جامعه می دانند. اشتغال برای زنان اهمیتی فراتر از 
کسب استقالل مالی و دستیابی به امنیت اقتصادی دارد و آنها از این طریق می خواهند با استفاده 
از توانایی هایشان از نقش های خانگی خود فراتر روند و به شأن و منزلت اجتماعی و اعتمادبه نفس 
بیشتری دست یابند. پاسخ گویان این مطالعه به  دلیل حضور در محیط کار به هویت اجتماعی 
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دست یافته اند که عالوه بر نقش های خانوادگی نقش هایی نظیر کارمند، همکار، مدیر و... را نیز ایفا 
می کردند؛ بنابراین هم هویت خانوادگی )مادر و همسر بودن( و هم هویت کاری دارند.

5-3-رفت وآمد در دوجهان متفاوت
در نمونه ی این مطالعه، افراد هر روز در دو جهان متفاوت با رفتار ها و هنجارهای متفاوتی 
حرکت می کنند. کار و خانه برای آنها دو حوزه ی جداگانه است. معموالً ساعات روز به محیط کار 
و ساعات بعدازظهر و به ویژه شب به فضای خانه اختصاص دارد. آورده های هر دو جهان متفاوت 
است. در یکی افراد در جست وجوی مداوم افزایش سطح درآمد و موفقیت و در دیگری به دنبال 
حس رضایت و داشتن روابط صمیمی و شادی و نشاط بین اعضای خانواده هستند. در محیط کار 
بازدهی شغلی و مسئولیت پذیری اهمیت دارد و در خانه اعضای خانواده در جست وجوی عشق، 
آرامش و محبت هستند. محیط کار از منظر پاسخ گویان چنین توصیف می شود: »حضور فعاالنه و 
توّجه کافی به کار، سلسله مراتبی، رسمی و غیر صمیمی، غیرقابل اعتماد، تابع مقررات و تبعیض در 
احراز پست ها و مناصب شغلی، هدفمند و واقع گرا«. برای نمونه پاسخ گوی شماره ی 17 می گوید:

من کاری به کسی ندارم با کسی دوست نیستم، نیازهای روحی ام تو خونه برآورده می شود، 
اینجا فقط کار هست و منتظرم هر روز زود تمام شود و بروم خونه.

در مقابل، ازنظر بسیاری از شرکت کنندگان در این مطالعه خانواده محیطی است که در آن 
روابط صمیمی، توجه به همدیگر، گوش دادن به حرف های بچه ها اهمیت دارد و پاسخ گویان به 
مواردی نظیر چایی خوردن با همسر، بازی کردن با بچه  ها، سر زدن و دلجویی از پدر و مادر 

به عنوان اوقات لذت بخش زندگی خود یاد می کنند.
پاسخ گوی شماره ی 9 می گوید:

اینجا باید حواسم را جمع کنم خیلی با کسی صمیمی نشوم. نظم و سلسله مراتب را بدونم، 
خونه دیگه راحتم چه به لحاظ لباس و پوشش، چه ارتباط با بقیه. واقعاً هر کی گفته هیچ جا 

خونه نمی شه حرفش طال است.

پاسخ گوی دیگری در همین ارتباط می گوید: 
کار می کنیم که لحظاتی که خونه هستیم خوش باشیم، یک چایی خوردن کنار همسر 
و بچه  ها لذت زیادی دارد. درحالی که همین چایی را از صبح تا شب چند بار آقای...برایم 

میاره اما لذتی ندارد.
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بر اساس یافته های فوق به نظر می رسد، در نظر بسیاری از پاسخ گویان، خانواده و محیط کار 
با یکدیگر تفاوت اساسی دارد. آن ها محیط کار را منضبط، خشک و با نظم کسالت آور و در مقابل 
خانواده را فضایی آکنده از احساسات مشترك، آرامش، محیطی انسانی و محبت می دانند. البته 
این تفاوت  ها در مقایسه ی محیط خانواده با محیط کار است و در موارد زیادی به خصوص زمانی 
که افراد روابط صمیمی با همکاران و یا مدیران مافوق داشتند، به روابط و شبکه های غیررسمی 
که شکل داده اند، نیز اشاره می کردند. هرچند به دلیل تغییرات و تحوالت زیادی که در شهرداری 

به وقوع می پیوندد، آنها را گذرا و موقتی می دانستند.

5-4-تعارض سه گانه
مصاحبه با زنان شاغل نشان داد، مسئله ی عمده ای که در اثر اشتغال زنان بروز می کند، فشارهای 
چندگانه است که کارهای خانگی، مادری و وظایف شغلی بر جسم زنان و تضادهای نقشی ناشی 
از آن، بر روان آنها وارد می کند. خستگی های ناشی از کار و مسئولیت های گوناگون باعث شده 
است که آنها از توجه به جسم و روح خود غافل شوند و برای رفاه افراد خانواده از نیازهای مهم 

خود چشم پوشی کنند. پاسخ گوی زیر درباره ی شرایط خودش چنین بیان می کند:
به خودم نمی رسم، دکتر گفته حتماً باید شنا کنی، دو روز دیگه عیده وقت آرایشگاه ندارم، 
وقتی می رسم خونه اصاًل بیرون نمی یام. نیاز به فیزیوتراپی داشتم گذاشتم برای بعد از عید.

پاسخ گویان زیادی به کمبود وقت برای رسیدگی به امور فرزندان و خانه و ضرورت رسیدگی 
به امور منزل تا پاسی از شب و خستگی مضاعف ناشی از آن اشاره کردند.

چنانچه می بینیم تعارض کار - خانواده که از فشار نقش های شغلی نشئت  گرفته است، در 
عملکرد فردی در محیط خانه اثر گذاشته است؛ به نحوی که افراد برای تکمیل و ایفای نقش های 
خود در خانواده با مشکالتی مواجه شده اند و فشار و خستگی، اضطراب و آشفتگی خود و اعضای 

خانواده را موجب شده است.
بسیاری از پاسخ گویان این مطالعه در برخی زمان  ها تحت فشار نقش زیادی بودند. میزان تجربه ی 
فشار مضاعف و چگونگی تلفیق کار و زندگی متأثر از وضعیت زنان و فرزندان و برخورداری از 
حمایت های غیرسازمانی بود. زنانی که فرزند زیر 6 سال داشتند-به خصوص آنها که به دلیل دوری 
مسافت و یا بیماری و ناتوانی والدین از حمایت آنها برخوردار نبودندـ  در ترکیب هم زمان زندگی 
شغلی و خانوادگی احساس ناتوانی می کردند. احساسات و تأثیر منفی ناشی از فشار نقش، برای سایر 
اعضای خانواده نیز پیامدهایی را به وجود آورده است. برای نمونه پاسخ گوی شماره ی 26 می گوید:



125

رازقی نصرآباد ، برقراری توازن میان نقش های شغلی و خانوادگی

قبل کرونا دخترم همیشه پیش مادر و مادر شوهرم بود. هفته ای یک بار خونه ی خودمان 
بود. چهارشنبه  ها می آوردم تا جمعه. کل هفته پیش بقیه بود... افسردگی گرفت کلی دکتر 

و روانشناس بردم.

بسیاری به دلیل کمبود وقت و زمان که با اعضای خانواده و به ویژه فرزندان سپری می کردند، 
انواعی از احساسات منفی را تجربه کردند. آنها متأثر از فرهنگ جامعه و نگرش های شکل گرفته 
از  اینکه بسیاری  از  بنابراین  را نقش های مادری و همسری می دانستند؛  وظیفه ی اصلی خود 
ساعت های روز را به دور از خانه و فرزندان هستند، نسبت به اعضای خانواده احساس کم کاری 
داشتند و در موارد زیادی عذاب وجدان و احساس گناه می کردند. برخی با یادآوری اتفاقاتی که 
برای فرزندانشان به دلیل تنهایی در خانه و یا در مهدکودك افتاده است و یا بیماری هایی که بدان 

مبتال شدند، بسیار اندوهگین و حتی گریه می کردند. پاسخ گوی شماره ی 1 می گوید:
وقتی مریض میشه خیلی حالم بده خودم را مقصر می دانم، این جور مواقع همسرم هم 

فکر می کند من کم کاری کردم.

با وجود اینکه مادران حاضر در مطالعه نسبت به فرزندان خود احساس گناه ناشی از کم کاری 
داشتند و گاه نیز در سطح جامعه نسبت به مادران شاغل انتقادهایی را شنیده بودند و عناوینی 
نظیر »مادری بد« یا »مادری نکردن« را بازگو می کردند، معتقد بودند اشتغال آنها نه تنها زندگی 

شخصی و هویت آنها را تغییر داده است، بلکه توانسته زندگی  فرزندانشان را نیز غنی تر کند.
پاسخ گویان به مشکالتی که در رابطه با فرزندان و اعضای خانواده و همسر خود داشتند، اشاره 
کرده و برخی از آنها دلیل اصلی بحث  ها و اختالفاتی که با همسر دارند را ناشی از کمبود وقت و 
فشاری می دانند که باعث شده آنها نتوانند آرامش خود را حفظ کنند و آستانه ی تحملشان پایین 

باشد. پاسخ گوی شماره ی 9 می گوید:
تو شبکه ی مجازی هستم. باید اخبار را تو سایت های منطقه بارگذاری کنم. تو خونه تا 
وقتی همسرم نیست، می توانم کار کنم، اما بعدش مطلقاً ممنوع است. سر همین موضوع 

شوهرم راضی نیست کار کنم، اختالف زیادی داریم.

عالوه بر موارد فوق، پاسخ گویان داشتن فرزند خردسال را دلیل پیشرفت نکردن در شغل و یا 
در موارد زیادی نپذیرفتن پست های باالتر ذکر کردند. پاسخ گوی شماره ی 8 می گوید:
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 من خیلی برای کارم حساسم و واقعاً هیچی کم نمی گذارم. مدیرم هم از من راضی است، 
اما خودم می دانم با پتانسیلی که دارم اگر بچه کوچیک نداشتم و این مرخصی و زایمان و 
حاال هم بچه کوچیک نبود خوب باید خیلی جلوتر بودم همین ها ذهنم را درگیر می کنه.

پاسخ گویان این مطالعه محیط کار و خانه را از هم جدا می دانستند، لیکن به اثرگذاری آنها 
به خصوص تأثیر محیط کار در احساسات و تعامالتشان با اعضای خانواده توجه داشتند، آنها اذعان 
داشتند که احساسات و رفتارهایی که در محیط کار دارند، به محیط خانه وارد می شود. آنها یادآور 
روز ها و شرایطی بودند که یا با همکاران و یا مدیر خود بر سر موضوعی دچار مشکل شده و یا 
تبعیض هایی که در مسیر ارتقای شغلی خود یا دریافت اضافه کاری تجربه کرده بودند، آشفتگی  ها، 
غم  ها و اندوه هایی بدان  ها وارد کرده که در محیط خانه نیز با آنها همراه بوده و نتوانسته اند خود 
را فارغ از این مسائل ببینند. از سوی دیگر، پاسخ گویان این مطالعه محیط کار را برای فراموشی 
مسائل خانواده محیط مناسبی می دانستند و اظهار داشتند که به دلیل مشغله ی زیاد در محیط کار، 
زمان فکر کردن به مسائل داخل خانه فراهم نیست و گاه حتی فراموش می کنند که چه مشکالتی 
در خانه داشتند. درواقع، تعارض کار خانواده به گونه ای تجربه شده است که گویی بیشتر مسائل و 

فشار  ها از محیط کار به خانه سرریز می شود و حالت عکس آن کمتر رخ  داده است.

5-5- استرس پنهان
یکی از تجاربی که بسیاری از مادران شرکت کننده در این مطالعه بدان اشاره کردند، ترس  ها 
و نگرانی هایی است که در محیط خانه، محیط کار، خانواده های پیرامونی )خانواده ی همسر و 
خانواده ی خود( تجربه کرده اند. درواقع، هر یک از آنها در موقعیت های مختلف به نوعی با اضطراب 

و استرس مواجه اند. پاسخ گوی شماره ی 18 می گوید:
دل مشغولی همیشه هست، خونه ام فکرم سرکار است، سرکارم فکرم پیش خونه است. وقتی 
میام، خونه به هم ریخته است تمام و کمال انجام نمی شود تو خونه به فکر کار فردایم، مدام 
مضطربم چون همیشه مورد بازخواست هستیم هم از سمت خانواده هم همسر و هم رئیس.

 این پاسخ گو در ادامه می گوید:
مجبورم زودتر از بقیه بروم از دورکاری هم استفاده می کنم، نگران این هستم که بگویند دیگر 
نیایید. اینجا نگاه منفی روی دورکاری است همین که اضافه کاری قطع میشه درحالی که 

تو خونه کار می کنیم یعنی کار در خانه به چشم آنها نمی آید.
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افرادی که فرزند خردسال داشتند و برای شیردهی محل کار را زودتر ترك می کردند، به ویژه 
افرادی که وضعیت استخدامی آنها قراردادی بود و یا سابقه ی شغلی کمتری داشتند، ترس از 
اخراج، استرس نادیده گرفته شدن، استرس گرفتن برخی پست ها و یا کار ها از فرد، استرس مورد 

بازخواست قرار گرفتن و کم کار تلقی شدن را داشتند.
پاسخ گوی شماره ی 14 می گوید:

من قراردادی هستم. همش نگرانم تعدیل کنند. اینجا تو این اداره کار خیلی زیاده، اما 
سکوت می کنم سعی می کنم خیلی سخت و دقیق کارکنم. شده تا ساعت هفت گاهی کار 

می کنم چون نگرانم بیرونم نکنند.

از سوی دیگر، پاسخ گویان شرکت کننده در مطالعه با انواعی از استرس  ها و اضطراب ها در 
خارج از محیط کار مواجه اند. استرس فاصله گرفتن از الگوی مادری و همسری بهنجار، استرس 
انگ مادر بد بودن، خوب مادری نکردن به مقدار کافی، ارزیابی در خصوص چگونگی خانه داری و 
تربیت فرزندان و... از مفاهیمی است که بیانگر استرس هایی است که از نظر پاسخ گویان همیشه 

در پس فکر و ذهن آنها نهفته است.
با توجه به یافته های فوق تجربه ی ترکیب کار و خانواده در بین زنان دارای فرزند زیر 12 سال 

در قالب روایت زیر می گنجد:
مادران شاغل در دو جهان متفاوت رفت وآمد می کنند، یک جهان که بر روابط صمیمی و 
همدلی و عشق و عالقه و جهان دیگر بر هدفمندی، بازدهی، نظم و سلسله مراتب اداری بناشده. 
آنها دستیابی به فرصت های کاری و الگوی خانواده ی دودستمزدی را ضرورت اقتصادی و شاخصی 
از شأن و هویت اجتماعی تفسیر می کنند. بااین حال انتظارات نقشی مضاعف و تعارض سه گانه 
زمانی، تنشی و رفتاری را با سختی تمام درك کردند. آنها تعارض کار ـ خانواده و تالش برای 
ایجاد تعادل را به عنوان یک روند مداوم تجربه می کنند و مدام در مورد مرزهای کار و خانواده فکر 
و مذاکره می کنند. استرس پنهان ناشی از قضاوت های مکرر، انگ خوب نبودن در مادری به مقدار 

کافی و فرار از کار در وقت شیردهی تجربه ی دیروز نزدیک آنهاست.
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بحث و نتیجه گیری

این مطالعه با هدف واکاوی و شناخت تجربه ی زیسته ی زنان شاغل در شهرداری از ایفای 
هم زمان نقش های شغلی و خانوادگی انجام شد. یافته  ها نشان داد، زنان تجارب مختلفی از ایفای 
هم زمان کار ـ خانواده  دارند. آنها دو محیط کار و خانواده را متفاوت و منفک از یکدیگر توصیف 
کردند و ضمن اینکه به جنبه های مثبت اشتغال و حضور در فعالیت های دستمزدی اشاره می کردند، 
برخی فشار ها و احساسات منفی در محیط کار و یا خانواده را تجربه کردند. تجربه ی زنان از ایفای 
نقش های شغلی و خانوادگی در چهار مضمون اصلی شامل »اشتغال زنان ضرورت اقتصادی، شأن 

اجتماعی، رفت وآمد در دو جهان مختلف، استرس پنهان و تعارض سه گانه« قرار گرفت.
در جامعه ی ایرانی، گرچه الگوی حاکم الگوی مرد نان آور خانواده است، با توجه به افزایش 
سطح تحصیالت زنان، توانایی هاي آنها به فعالیت هاي خانگی محدود نمی شود و زنان این توانایی 
را دارند که در عرصه های اقتصادی و اجتماعی نیز فعالیت کنند. در مطالعات متعددی، تمایل زنان 
برای ورود به بازار کار بعد از اتمام تحصیالت نشان داده  شده است. همسو با مطالعه ی رفعت جاه 
و خیرخواه )1392( یافته  های این مطالعه مؤید این نکته است که اشتغال براي زنان صرف نظر از 
استقالل مالی، اهمیت اجتماعی و روان شناختی دارد. در این مطالعه، زنان هویت های جاافتاده و 
سنتی خود را بازاندیشی کرده، آگاهانه تالش کردند  هویتی بیش از زندگی خانگی و خانوادگی 
داشته باشند. آنها با حضور در محیط کار نه تنها دایره ی روابط و تعامالتشان را گسترش داده، به 
طیف متنوعی از اطالعات دست یافته اند که توانسته این بستر را برای آنها آماده کند تا نگرش  ها 
و نقش های خود را در خانواده و جامعه ارزیابی و بازبینی کنند. آنها شاغل بودن خود را بخشی از 
هویت اجتماعی می دانند که نقش زیادی در رسیدن به خودباوری، ارتقا، تحرك و شأن اجتماعی 

آنان داشته و در ابعاد مختلف زندگی آنها تغییر ایجاد کرده است.
افراد هرروز در دو جهان متفاوت با رفتار ها و هنجارهای متفاوتی حرکت می کردند. کار و خانه 
دو حوزه ی جداگانه است؛ معموالً ساعات روز به محیط کار و ساعات بعدازظهر و به ویژه شب به 
فضای خانه اختصاص دارد. آورده های هر دوجهان متفاوت است؛ در یکی افراد در جست وجوی 
مداوم افزایش سطح درآمد و موفقیت و در دیگری افراد به دنبال حس رضایت و داشتن روابط 
صمیمی و شادی و نشاط بین اعضای خانواده هستند. در محیط کار بازدهی شغلی و مسئولیت پذیری 
اهمیت دارد و در خانه اعضای خانواده در جست وجوی عشق، آرامش و محبت هستند. این یافته ها 

در مطالعات کالرك و نظریه ی مرز کار و خانواده نیز  مشاهده می شود.
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یافته  ها در این مطالعه نشان داد، ضمن نتایج مثبت اشتغال زنان در بیرون از منزل، آنها تجربه ی 
تعارض سه گانه، زمانی، تنشی و رفتاری داشته اند. برخی به دلیل حضور در محیط کار، فرصت 
رسیدگی به تمام امور داخل خانه و نگهداری از فرزندان را ندارند. بسیاری از آنها به ویژه افرادی 
که فرزند خردسال زیر شش سال یا کودك وابسته داشتند تا ساعات پایانی شب به کارهای خانه 
رسیدگی می کردند؛ بنابراین زمان استراحت آنها محدود بود. از سوی دیگر، به دلیل تعدد نقش  ها 
و تعارض زمانی با انواعی از تنش ها و استرس  ها مواجه بودند. همه ی این شرایط باعث شده بود، 
آنها احساس نشاط و رضایتمندی کمتری داشته باشند. در این مطالعه، هر سه نوع تعارضی که 
گرینهاوس و بیوتل )2003، 2005( بدان اشاره می کنند، دیده شد. درواقع، به دلیل تعدد انتظارات 
شغلی و خانوادگی و ناتوانی در رسیدگی و ایفای کامل نقش ها در محیط خانواده، تنش های روحی، 

فشار و اضطراب زیادی را تحمل می کنند.
تعارض کار ـ خانواده ـ که از فشار نقش های شغلی نشئت گرفته است ـ در عملکرد فردی در 
محیط خانه اثر گذاشته است؛ به گونه ای  که افراد برای تکمیل و ایفای نقش های خود در خانواده 
دچار مشکالتی شده اند و فشار و خستگی، اضطراب و آشفتگی خود و اعضای خانواده را موجب 
شده است. یافته های مطالعه با نتایج فرون و همکاران همسو است. این محققان نیز در مطالعه ی 
خود روی کارمندان زن و مرد نشان دادند که بیشتر کار موجب اختالل در زندگی می شود تا 
اینکه زندگی در کار اختالل ایجاد کند. طبق نظریه ی سرریزشدن می توان گفت، تعارض کاري 
به حوزه ی نقش های خانوادگي ریزش پیدا کرده است و درنتیجه آنها تعارض را از کار به خانواده 
تجربه مي کنند. این یافته در مطالعات پیشین نیز حاصل شده است )رازقی نصرآباد و همکاران1394، 

صادقی و شهابی1398، رازقی نصرآباد1398 (.

پاسخ گویان این مطالعه اذعان داشتند که احساسات و رفتارهایی که در محیط کار دارند، به 
محیط خانه وارد می شود. در مقابل، محیط کار را برای فراموشی مسائل خانواده محیط مناسبی 
می دانند و اظهار داشتند که به دلیل مشغله ی زیاد در محیط کار، زمان فکر کردن به مسائل 
داخل خانه فراهم نیست و گاه حتی فراموش می کنند که چه مشکالتی در خانه داشتند. آنها 
عملکرد خود را در محیط کار مثبت ارزیابی می کردند و به تالش های مضاعف برای انجام کار بدون 
نقص و به صورت کامل اشاره داشتند. البته ازآنجاکه آنها تا پاسی از شب به کار های داخل خانه 
رسیدگی می کنند، نمی توان اثرات این فشار نقش را بر کار نادیده گرفت. همچنان که زونکوویچ 
)Zvonkovic, 2006( و همکاران نیز در مطالعه ای اشاره کردند، به دلیل اینکه مادران در خانه 

مدتی را در کار خانگی سپری می کنند و فعالیت های شبانه خود را انجام می دهند و با ایفای این 
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نقش های متعدد، وقت و انرژی آنها به پایان می رسد و ـ این امر ـ ممکن است، تأثیرات زیادی 
در محیط کار داشته باشد. پاسخ گویان در این مطالعه این تأثیرپذیری را اندك می دانستند و به 

نظرشان معموالً کار را دقیق و کامل انجام می دهند.
بنابراین این یافته که در نظریه ی سرریز شدن نیز بر آن تأکید شده است، در این مطالعه به 
این صورت بیشتر جلوه می کند که مسائل و استرس  ها از محیط کار به خانه سرریز می شود و 
حالت عکس آن کمتر رخ داده است. یافته های این مطالعه همسویی چندانی با نظریه ی پلک و 
نتایج مطالعه ی داکس بوری و هیگیرنز ندارد. پلک در طرح نظریه ی تأثیرپذیري نامتقارن نقش های 
کاري و خانوادگي مطرح مي کند که نقش های زنان در خانه، نقش های آنها در محیط کار را 
تحت الشعاع قرار مي دهد، زیرا زنان به طور سنتي و برحسب تقسیم کار، مسئولیت اصلي در اداره ی 

امور و خواسته های خانواده را دارند. درنتیجه، آنها تعارض را از خانواده به کار تجربه می  کنند.
درمجموع، یافته های این مطالعه نشان داد، کارکنان شاغل که فرزند زیر 12 سال دارند، 
تعارض کار ـ خانواده و تالش برای ایجاد تعادل را به عنوان یک روند مداوم تجربه می کنند و مدام 
در مورد مرزهای کار و خانواده فکر و مذاکره می کنند؛ بنابراین لذا الزم است، درك پیچیده تری 
از نیازهای مختلف مادران شاغل وجود داشته باشد. در کشور ما نیز همانند بسیاری از کشورهای 
توسعه یافته، دستیابی به تحصیالت خوب و مشارکت در بازار کار به ویژگی های اصلی برنامه های 
زندگی بسیاری از زنان تبدیل  شده است. تسهیل اشتغال زنان و کاهش تعارض کار - خانواده، در 
شرایطی که خانواده ها نیازمند مشارکت اقتصادی زنان هستند و زنان نیز تمایل زیادی به اشتغال 
دارند، نیازمند تغییرات اساسی در ساختار شغلی، قوانین و سیاست های حمایت از خانواده و تسهیل 
برون سپاری مسئولیت های خانگی و حمایت از افزایش مشارکت مردان در امور داخل خانه است.

اجرای شماری از سازوکارهای حمایتی به منظور تعادل کار - خانواده می تواند، هزینه ی فرصت 
شغلی زن را ـ که ناشی از فرزندآوری است ـ کاهش  دهد. برقراری سیستم های متنوع حمایتی 
که منابع تکمیلی را برای والدین در شکل های مختلف نظیر کمک هزینه های نقدی، گزینه های 
مختلف مراقبت از کودك، انعطاف روز ها و ساعات کاری و ارائه ی خدمات ضروری برای تربیت 
فرزندان فراهم می کند، باعث  می شود که مادران شاغل مانند سایر زنان تعارض کمتری را احساس 
کنند. اجرای برنامه های حمایت از خانواده می تواند به کیفیت خانواده، کاهش تعارضات خانوادگی 
و بهبود روابط زوجین و اعضای خانواده منجر شود. همچنین می تواند در ارتقای کیفی اشتغال 
زنان، بازدهی باالتر در محیط کار و درنهایت توسعه ی اقتصادی کشور مؤثر باشد. بر اساس نظرات 
پاسخ گویان این مطالعه و تحلیل های نهادی، برخی پیشنهادهای این مطالعه به شرح زیر است: 



131

رازقی نصرآباد ، برقراری توازن میان نقش های شغلی و خانوادگی

از حیث  انعطاف پذیری کار  از خانواده؛  برای اجرای سیاست های حمایت  تخصیص بودجه 
ساعت کاری؛ نوع کار و مکان؛ ارتقای نظام مراقبت از کودك؛ گسترش مراکز روزانه ی مراقبت از 
کودك؛ گسترش مراکز یارانه ای مراقبت از کودك؛ افزایش سقف حمایت مالی برای مهدکودك؛ 
حمایت از مادران دارای فرزند در سن مدرسه؛ وجود مکان هایی با برنامه های مناسب برای بعد از 
ساعات مدرسه؛ تنوع در اشکال مرخصی مرتبط با فرزندآوری؛ تداوم و توسعه طرح های والدگری 

مشارکتی و ...
مطالعه ی حاضر با رویکرد کیفی و با نمونه ی کوچکی از مادران دارای فرزند خردسال در برخی 
ادارات و مناطق شهرداری شهر تهران انجام شد که به همه شهرداری های کشور و یا کلیه ی زنان 
شاغل تعمیم پذیر نیست؛ بنابراین انجام دادن مطالعه ی پیمایشی که بتواند یافته  های حاصل شده 
در این مطالعه را در جامعه ی بزرگ تری آزمون کند، پیشنهاد می شود. همچنین تعارض کار ـ 
خانواده به مادران شاغل منحصر نمی شود، بلکه مردان و به ویژه پدران دارای فرزند خردسال نیز با 
فشار نقش و تعارض نقش مواجه اند. مطالعات انجام شده در کشور ما عمدتاً بر زنان تمرکز داشتند؛ 

بنابراین انجام دادن مطالعات کیفی و پیمایشی که مردان را در نظر بگیرد، پیشنهاد می شود.
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