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  1زنان دانشگاهي و تعارض كارـ زندگي
  2حميده دباغي

  چكيده
. بـه همـراه دارد   هايي دانشگاه براي بانوان دانشگاهي تعارضانباشتگي نقش و وظايف متعدد شغلي و خانوادگي در 

هـايي دارد؟ و بـانوان    علمـي در دانشـگاه چـه ويژگـي     شغل بانوان هيئت :اينكه دربارةبراي پاسخ به دو سؤال مهم 
 دادن از رويكـرد كيفـي، انجـام    ؟كننـد  جربـه مـي  را در تناسب ميـان كـار و خـانواده ت    هايي دانشگاهي چه تعارض

هـاي مختلـف دانشـگاهي و تحليـل      بانوان دانشگاهي در رشتهنفر از  26ساختاريافته با  هاي عميق و نيمه مصاحبه
از چـارچوب و   ،در اين مطالعه. استفاده شد 2018ورژن  Max Q.D.Aافزار  ها با كمك نرم تماتيك متون مصاحبه
ها حاكي از استخراج  يافته. شده است  زندگي استفاده ـب براي بانوان و نظريات تعارض كارمعيارهاي يك شغل خو

عبـارت   161هـا فقـط از    يـل تحلعبارت است كه در اين  282از مفهوم و بيش  25مقولة فرعي،  6 ،اصلي ةمقول 2
، دسـتمزد و حضـور   علمي مزايـايي ماننـد انعطـاف زمـان     ماهيت شغل اعضاي هيئت .مستقيم استفاده شد طور به

د بانوان دانشگاهي شو محوري، استمرار وظايف شغلي موجب مي اما مشكالتي مانند وظيفه ،اجتماعي به همراه دارد
رغم حضور در خانه، با احساساتي مانند تنش، فشار زماني، عذاب  بهو حتي  باشند روزي داشته شبانه ةهمواره دغدغ

ي در مناسبات كار و ياه بانوان دانشگاهي دچار تعارض ،درواقع. ه باشندوجدان مادري، فراموشي نقش و غيره مواج
هـاي   نقش مادري، نقش همسري، ارتباط با والدين و خويشان و هم اولويـت  ةشوند كه هم در حوز زندگي خود مي

  .شان ادامه دارد شخصي

  ها كليدواژه
   .تعارض كارـ زندگي، زنان دانشگاهي، تحليل تماتيك

   
                                                        

» زنان دانشگاهي از تعارض كـار و خـانواده   ةزيست تجربه ةمطالع«اين مقاله، مستخرج از طرح پژوهشي با عنوان  .1
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 بيان مسئلهمقدمه و 
توان بازتـابي از تحـوالت مـادي، غيرمـادي و      وضعيت زنان در جهان امروزي و در خانواده را مي

 ؛كـار خـانوادگي دانسـت    هـا، تحـول در نظـام معيشـتي و تقسـيم      ارزشي جامعه، ظهور فنـاوري 
هـاي   ها شـده و نقـش   روابط خانواده با ساير عرصه ةتغييراتي كه موجب تحوالت اساسي در حوز

 چـه بـه   ،هاي متعددي را در خانواده زنان همواره نقش. عددي را براي زنان تعريف كرده استمت
اقتصـادي،   ةويـژه در حـوز   به ،ها اين نقش. برعهده داشته و دارند ،صورت انتسابي و چه اكتسابي 

فقـط وابسـته و    ه امروزه زنـان نـه  شدها، پيش رفته و موجب  با سير تكويني و رو به استقالل آن
. آور خانواده نيـز قلمـداد شـوند    ذيل نقش سرپرست خانواده، بلكه در مواردي سرپرست و نان در

شـده و در مسـيري بـه     هاي خانوادگي در زندگي زنان آغـاز  بيشتر نقش ةسير تكاملي كه از غلب
هـا در   هـاي اكتسـابي آن   هاي متعددي را با توجـه بـه ويژگـي    سمت استقالل بيشتر زنان، نقش

هـا پيشـكش و    اشـتغال بـه آن   ةهـاي كـاربردي در حـوز    تحصيالت بيشتر و مهارتجامعه مانند 
اجتمـاعي چـه خودخواسـته و چـه      ةخروج زنان از خانه و ورودشان به عرصـ . محول كرده است

عواملي مانند مـرگ مـردان، يـا افـت ناگهـاني درآمـد        ةواسط به 1)2012(زعم كومار و سوندر  به
 اسـت؛  هـا بـه همـراه داشـته     هاي بيشتري را بـراي آن  مسئوليت ،بودن آن باشد كافيناخانواده و 
هايي كه نيازمنـدي بـه زمـان، انـرژي و تعهـد بيشـتر اسـت و در تناسـب بـا زنـدگي            مسئوليت

پـردازان پيشـگام ماننـد     محققان و نظريه. ]21[ها مشكالتي را به همراه دارد  خانوادگي براي آن
هاي خـانوادگي و وظـايف شـغلي بـانوان      ان نقشبر وجود تعارض در مناسبات مي) 1977(پلك 

زمـان   وجـود هـم   ةواسـط  بـه  ،)1964(زعم خان و همكارانش  به ،اه اين تعارض. اند صحه گذاشته
اين درگيري و تعـارض درونـي ميـان دو    . دو يا چند نقش و درنتيجه فشار بر فرد است ةمجموع

نظـر   ي كـه از ياهـ  تعارض .ته باشدتواند عواقب منفي بر كيفيت زندگي فرد در پي داش حوزه مي
زمـان   كند و از سوي ديگـر او را در ايفـاي هـم    ساماني مي سو فرد را دچار حالت بي كوئن، از يك

  ].6[د كن هاي متعددش ناتوان مي نقش
ميـداني  زعم بورديـو،   ميان زندگي و كار است و به ةهاي مقابل يكي از ميدان منزلة  دانشگاه به

نظـر بورديـو محـل     دانشـگاه از  يـدان م .]15[كند  را توليد و بازتوليد ميكه مناسبات جنسيتي 
ايـن   ].4[مراتب مشـروع اسـت    مبارزه براي تعيين شرايط و معيارهاي عضويت مشروع و سلسله

مراتـب   مانند هر ميدان ديگر، كانون كشمكش براي تعيين معيارهاي عضـويت و سلسـله   ،ميدان
هـا مناسـب و    ها و صـالحيت  كند كدام ويژگي ه تعيين ميمشروع است؛ يعني اين ميدان است ك

شـده بـراي ميـدان دانشـگاهي بـه همـراه        اند و سودهاي خاص تضمين قابل كاربرد براي سرمايه
عنـوان يـك گـروه در ميـدان دانشـگاه، ايـن كشـمكش،         به ،بانوان دانشگاهي نيز .]15[آورد  مي

                                                        
1. Kumar and Sundar  



  245  زنان دانشگاهي و تعارض كارـ زندگي

 

 ياهـ  هم مانند ساير بانوان شاغل با تعـارض  ها آن. كنند زماني و انباشتگي نقشي را تجربه مي هم
تـر   ها نيازمند زمان بيشتر و پيوسته اما نوع شغل آن ،اند هاي خانوادگي و شغلي مواجه ميان نقش

توان شغل يك كارمند را با يك استاد دانشگاه يكسـان   گاه نمي در طول روز است و بنابراين هيچ
رجـوع يـا دسـتور رئـيس      رغم حضور اربـاب  بهحتي  يك كارمند، با پايان ساعات كاري،. پنداشت

گـردد،   حتي وقتي وي بـه خانـه بـازمي   . روز بعد موكول كند اش را به كاري ةوظيف تواند انجام مي
اش  وظـايف خـانوادگي   دادن تواند با فراغت فكري بـه انجـام   گويي روز ديگري را آغاز كرده و مي

اي در وظـايف كـاري و    ي مضـاعف و پيوسـته  تنيـدگ  بپردازد؛ اما يك فـرد دانشـگاهي، بـا درهـم    
رسـد و   اش به اتمام نمـي  هاي فكري اش مواجه است كه حتي با پايان روز كاري دغدغه خانوادگي

پذيرش چند ماه تحقيق، مطالعه، تدريس و ارتباط و  ةمنزل ترم دانشگاهي را به توان شروع هر  مي
يـن واقعيـت در مـورد بـانوان دانشـگاهي،      ا. دانست انداتعامل مستمر با دانشجويان از سوي است

اسـت و  » معماي بغـرنج در درون يـك افسـانه   « ةمثاب گويد، به مي) 1997(طور كه كاپالن  همان
 ابـه ايـن معنـ   . موجب شده بانوان دانشگاهي با يك گره دوبل يا تضادهاي چندگانه مواجه شوند

طـرف و   رآمـد، متخصـص، بـي   كا(اي  طـرف حرفـه   يك رود از كه از يك زن دانشگاهي انتظار مي
گـر بـه دليـل برخـورداري از      مهربان، مراقب و حمايت(و از طرف ديگر يك زن باشد ) گرا عينيت
  .]10[ )هاي جنسيتي كليشه

  تاكنون تحقيقات متعدد خارجي و داخلي پيرامون تعارض كارـ زندگي بـانوان شـاغل انجـام   
تحقيقـات  در . ]20؛ 19[ گرينهـاوس و  فريـدمن آثار بـارت، بارنـت، اسـتوارت،    مانند  :است شده

به تعارض شغلي بـانوان شـاغل   ] 7[) 1396( نيا و رحماني طيبيمانند  ييها پژوهشهم،  داخلي
هـا و مشـكالت و تعارضـي كـه بـانوان دانشـگاهي در ميـدان         يك به دغدغه اما هيچ ؛اند پرداخته

  .اند كنند نپرداخته دانشگاه، تجربه مي
هاي اندك در اين حوزه اشاره  توان به پژوهش اين تحقيق هم مي دادن از منظر ضرورت انجام

ايـن آمـار   . ها كه هرساله رو به افزايش است علمي دانشگاه كرد و هم به تعداد كل زنان در هيئت
هـا را   برابـر آن  5، )نفـر  156هزار و  31(نفر بوده كه مردان  36هزار و  60برابر با  1394تا سال 

علمي در همين رتبه كمتـر   برابر از مردان هيئت 16 استادي ةعداد زنان با رتبت. ددهن تشكيل مي
 ةهـاي علمـي، شـكاف و فاصـل     از منظر تعداد و درصد حضور زنان در رتبـه  ،؛ بنابراين]13[است 

توانـد   اگرچه مي اين شواهد آماري .شغلي وجود دارد ةها با مردان در همين عرص زيادي ميان آن
توانـد   نهادي در تحرك شغلي صعودي زنـان دانشـگاهي باشـد، مـي    ـ  ختاريبيانگر مشكالتي سا

 ؛هاي خـانوادگي و وظـايف شـغل نيـز بـه شـمار آيـد        بياني از مشكالت زنان در هماهنگي نقش
كـه نيازمنـد زمـان و     ،وقـت  هـاي دانشـگاهي پـاره    بـه نقـش   كند ميها را وادار  مشكالتي كه آن

محقق و ضرورت تحقيـق ذكرشـده،    ةبا توجه به دغدغ ،نبنابراي .مسئوليت كمترند، بسنده كنند
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علمـي چگونـه اسـت؟     اصوالً ماهيت كار هيئت: اين مقاله در پي پاسخ به دو سؤال مهم است كه
هـاي   ميان وظايف شـغلي و نقـش  ) علمي عضو هيئت( يي كه زنان دانشگاهياه ترين تعارض مهم

  كنند چيست؟ خانوادگي خود تجربه مي

  ة پژوهشپيشين
مروري بر مطالعات و تحقيقات داخلي و خارجي با تمركز بر تعارض زندگي و كـار   ،اين بخش در
 عنـوان  بـا كمـي   اي در مطالعـه ) 2018(رحمـان و همكـارانش    :دانشگاه خواهيم داشت اندااست

» هاي خصوصي بـنگالدش  خانواده بر رضايت شغلي دانشگاهيان در دانشگاهـ رات تضاد كاريثتأ«
پاسـخگويان   توجه بـر رضـايت شـغلي   درخور منفي و  يتأثير خانوادهـ تضاد كاركه  نشان دادند

هـا در بـنگالدش بـراي اطمينـان از      كند كه مقامات بـاالتر دانشـگاه   اين مطالعه توصيه مي. دارد
از ابتكارات الزم براي به حداقل رساندن اين تعارض ميان كـار و   درضايت شغلي دانشگاهيان، باي

تعـادل  «ان اي بـا عنـو   ، در مطالعه)2016(هلواسي و همكارانش اكيف  ].22[د خانواده بهره ببرن
نظر تعادل بين زندگي شغلي و زنـدگي خـانوادگي    كه از نشان دادند، »دانشگاهيان كارـ زندگي

وي ديگر، مشخص شـد  از س. بين دانشگاهيان زن و دانشگاهيان مرد تفاوت معناداري وجود دارد
نشگاهيان با توجه به موقعيت علمي، رشته و متغيرهاي تصدي تفاوتي كه تعادل كار و زندگي دا

زنـان دانشـگاهي و تعـادل    «ن اي كيفي با عنوا ، در مطالعه)2016(توفولتي و استار  ].14[ندارد 
كـه در آن   كردنـد ، بـه چهـار روش اشـاره    »گفتمان جنسـيتي از كـار و مراقبـت   : كار و زندگي

ايـن چهـار روش بـه    . كننـد  ميادل بين زندگي و كار برقرار خود را در تع ةكنندگان رابط شركت
آور بـراي   روش زيـان . 3 روش ايـدئال غيـرممكن؛   .2 روش مديريت شخصي؛ .1: استذيل شرح 

هـاي زنـان دانشـگاهي     دهد كه شـيوه  ها نشان مي يافته. روش غيرقابل ذكر در كار .4شغلشان و 
هـاي جنسـيتي پيرامـون كـار      ي بـر نگـرش  براي صحبت پيرامون تعادل بين كار و زندگي مبتنـ 

  ].23[مزد بوده است  هاي بي دستمزدي و مراقبت
هاي دانشـجويي و   زمان نقش هاي ايفاي هم واكاوي كيفي چالش«عنوان  با كيفي اي در مقاله

هايي مانند عملكرد نامتناسب نظام آموزشـي،   كه چالشنيز نشان داده شده ) 1396( »خانوادگي
ت زناشـويي و كـاهش   يفرزندپروري، فرسودگي تحصـيلي، تضـعيف صـميم    فشار نقش مادري و

شـوندگان از دو   مصـاحبه . هـاي مهـم تعـارض كـار و زنـدگي اسـت       ظرفيت رواني زنان از چالش
اصـلي و   ةآنكـه يافتـ    حال. كنند استراتژي سازگاري مثبت و منفي براي رفع تعارض استفاده مي

زنـان در   ةام آموزش از نهاد خانواده يك چالش عمـد دهد كه غفلت نظ نهايي اين مقاله نشان مي
عنـوان  با موردي دانشگاه اصفهان  ةدر مطالع ].2[تعارض كار و زندگي در تالقي با آموزش است 

دهـد كـه    ها نشـان مـي   ، يافته)1387( »اي زنان دانشگاهي شناختي جايگاه حرفه تبيين جامعه«
اگرچـه از منظـر موقعيـت علمـي ميـان زنـان و       دهم تعداد مردان است و  حضور زنان تقريباً يك
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. شـود  ها ديـده مـي   نظر سازماني اختالف بارزي ميان آن از ،مردان دانشگاهي تفاوتي وجود ندارد
امـل  وع هاي سازماني و مديريتي دانشگاه حضور دارنـد و از  زنان دانشگاهي بسيار كمتر در پست

  ].3[است  ها وجود تبعيض جنسيتي و تعارض نقشي نظر آن از  مهم

 مروري بر مفاهيم حساس نظري

 مفهوم شغل مناسب و مطلوب براي بانوان

علمي، طـرح ايـن پرسـش     ها و ماهيت شغل هيئت مهم در اينجا و قبل از طرح ويژگي ةيك نكت
  اصوالً يك كار مناسب از منظر زنان چه شغلي است؟: كلي است كه

اختصـار   اين معيارها به. عنوان كرد وبتوان چند معيار مهم را براي يك شغل مطل به نظر مي
  :شده است  ترسيم 1شكل در 

 

  
 معيارهاي شغل خوب براي بانوان .1شكل 

  
از  زيـاد  ةبهينه از وقت به دليل مشـغل  ةمستمر و طوالني بودن زمان كار و استفاد :زمان كار

هرچند اين دو شاخص پيامدهاي منفي مانند استهالك جسمي و  ؛دو شاخص اين مؤلفه هستند
هـا زمـان كمتـري را بـراي      آن ،همچنـين . رواني و تحميل فشار مضاعف را در پي خواهد داشت

ت روابط با يبلكه بر صميم ،تنها بر تربيت فرزندان دارند كه نه ارتباط با اعضاي خانواده در اختيار
پـذيري هـم    انعطـاف . دشـو د باعث بـروز كمبودهـاي عـاطفي    توان همسران هم اثر گذاشته و مي

شاخص مهم ديگري است كه در شغل بانوان حـائز اهميـت اسـت و بـه دليـل عـدم تناسـب بـا         
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هـاي شـغلي و    ها ذاتي زنان، باعث عدم رضايت شـغلي و اخـتالل در كيفيـت مسـئوليت     ويژگي
  .]7[شود  ها مي خانوادگي آن
دسته مشاغل متناسب با خصوصيات زنان  ان مشاغل را به دوتو از منظر نوع كار مي :نوع كار

به ايـن معنـا كـه هرچقـدر شـغلي بـا       . بندي كرد و مشاغل نامتناسب با خصوصيات زنان تقسيم
  .]7[ آرامش بيشتري براي او ايجاد خواهد شد ،خصوصيات فردي افراد در تناسب باشد

درآمدزايي . ها شود جب درآمدزايي آنتواند مو اشتغال زنان در خارج از خانه مي :درآمدزايي
جـويي، كـاهش    افزايش رفاه خانواده، كاهش توقعات از مردان و صـرفه : خودش پيامدهايي چون

گرايي، كاهش احساس مسئوليت مردان و ايجاد رقابت بين  فشار اقتصادي بر مرد خانواده، تجمل
  .]7[ زن و شوهر را به دنبال دارد

رغم بسياري از پيامـدهاي مثبـت ماننـد     بهزنان در جامعه  حضور اجتماعي :حضور اجتماعي
نفـس، درك بهتـر    نفـس و عـزت   شكوفايي، آزادي عمل زنان و استقالل مالي، افـزايش اعتمادبـه  

بخشـي بـه وظـايف، توانمنـدي و      هـاي نظـم   همسر و كار خارج از خانه، استفاده از تدبير و روش
توانـد   همكـاري متقابـل، مـي    ةروحيـ  جـاد ي، اپشتكار بيشتر فرزندان، سـازگاري بهتـر فرزنـدان   

ماننـد فشـار روحـي و اضـطراب ناشـي از دوري از       ؛پيامدهاي منفي را نيز به دنبال داشته باشد
هـا،   هـا و ارزش  ها، تغييـر در اولويـت   فرزند و خانواده، فشار روحي و جسمي به دليل تعدد نقش

نتقـال خسـتگي بـه منـزل و عـدم      تأثير بر نقش همسري و كاهش وابستگي عاطفي به همسر، ا
 .]7[ آمادگي جسمي و رواني براي برآوردن نيازهاي عاطفي اعضاي خانواده

  مفهوم تعارض كار و زندگي
، 1998بارنـت  (شـده    ميان كار و زندگي كه در اغلب مطالعات نيز به آن اشاره ةوجه منفي رابط

كـار و زنـدگي شـناخته     عنـوان تعـارض   بـا ، )1990و لمبـرت   1999گرينهاوس و پاراسـورمن  
هايي است كه  گذاري شده و منظور آن موقعيت كميابي پايه ةاين ديدگاه منفي بر فرضي. شود مي

هاي گوناگون شـغلي و خـانوادگي    افراد ميزان محدودي از زمان و انرژي براي مشاركت در نقش
: انـد  متفـاوت قائـل  هـا دو منبـع    براي تعارض نقش) 1992(دوچ و كراس . ]11[ دارند اريدر اخت

اش و دوم تعـارض   نخست تعارض ناشي از ناسازگاري مواضع فرد در مجموعـه پايگـاه اجتمـاعي   
تعـارض نقـش ناشـي از     .ناشي از انتظارات ناهمسان شركاي نقش در يك مجموعه نقشي اسـت 

هـا بـراي    سه حالت كلي دارد كه شامل ناسازگاري مواضع درنتيجه رقابـت آن  ناسازگاري مواضع
هـاي اجتمـاعي متضـاد و     صيص زمان و انرژي محدود فرد، ناسازگاري مواضع درنتيجه ارزشتخ

تعارض نقش  نيز )1964(كانز و كان . استها  ناسازگاري مواضع و درنتيجه تضاد فرهنگي پايگاه
كنند كه پيروي يكـي،   زمان دو يا تعداد بيشتري از انتظارات نقش تعريف مي وقوع هم منزلة را به

گونه تعريف كـرده   خانواده را اين ـ، تعارض كار)2010(وي  ].1[ كنداز ديگري را دشوار تبعيت 
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ايـن  . شود خانواده ظاهر مي ـشوند، تعارض كار رو مي وقتي افراد با انتظارات زياد نقش روبه: است
تواننـد بـه    عمـل بپوشـانند، نمـي    ةجامـ  ة نقـش جمله بدان معناست كـه اگـر بـه يـك خواسـت     

رو  خـانواده روبـه   -افراد زماني كه با تعارض كـار . عمل بپوشانند ةها جام يگر نقشهاي د خواسته
خانواده بر طرز فكر و فيزيولوژي افـراد   ـتعارض كار. هستند، از سالمت روان كمتري برخوردارند

لحـاظ   از. شـود  اثر منفي دارد و به كاهش سالمت روان، رفاه و كيفيت زندگي فردي منجـر مـي  
 ةخـانواده و همچنـين حـوز    ةتوانـد بـا حـوز    كاري مي ةشده كه حوز  نشان داده نظري و تجربي،
افتـد كـه افـراد در     تعارض كار خانواده زمـاني اتفـاق مـي   . كار، تداخل پيدا كند ةخانواده با حوز

هاي چندگانه را كه نياز بـه زمـان، انـرژي و تعهـد دارد انجـام       شرايطي قرار گيرند كه بايد نقش
  ].5[كند  ا با يكديگر تداخل پيدا ميه آن ةدهند و هم

  يشناس روش
 ةزيسـت  و بررسـي تجربـه  تكنيـك تحليـل تماتيـك    حاضر از نوع كيفي،  ةرويكرد تحقيق در مقال

در تعريـف  . كنـد  ي است كه ايجاد مـي ياه علمي و تعارض بانوان دانشگاهي از ماهيت شغل هيئت
تـوان بـه شـناخت، تحليـل و      مـي  ز آنبـا اسـتفاده ا  توان گفت كه  اختصار مي تحليل تماتيك به

هـاي متنـي    تحليل تماتيك، تحليل داده. يافت هاي كيفي دست گزارش الگوهاي موجود در داده
 ،بنـابراين  .]18[كنـد   هاي غني و تفصيلي تبديل مي هاي پراكنده و متنوع را به داده است و داده

سـپس تحليـل   . نددمتني تبديل شـ هاي  به دادهبعد و  نگارششده ابتدا  هاي انجام مصاحبه همة
منظور ديدن مـتن؛ برداشـت و درك مناسـب از اطالعـات ظـاهراً نـامرتبط؛ تحليـل          تماتيك به

مند شخص، تعامل، گروه، موقعيـت، سـازمان يـا فرهنـگ، تبـديل       نظام ةاطالعات كيفي؛ مشاهد
مقالـه بـانوان   ايـن   شـدة  مطالعـه  ةجامعـ  .انجام خواهد شد ]17[ يهاي كم ها كيفي به داده داده

هاي عالمه طباطبائي و تهران و چندين پژوهشگاه مانند پژوهشـگاه علـوم    دانشگاهي در دانشگاه
 26كه در اين مقاله با  اند انساني و مطالعات فرهنگي، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات و غيره

گيـري غيـر    نمونـه  ةمطالعـات بـا شـيو    ةحاضر در حـوز  ةمطالع. ها مصاحبه شده است نفر از آن
  .احتمالي و از نوع هدفمند و تعمدي است

بـانوان  ـ  گروهـي خـاص   ةبـه علـت تعمـد محقـق بـراي مطالعـ       ،در كارهاي پژوهشي كيفي
علمي دانشگاه يا پژوهشگاه،  سعي شده براساس معيارهايي مانند عضويت در هيئت ـ علمي هيئت

انساني؛ يك پروتكـل ايجادشـده و   هاي مختلف علوم و علوم  تأهل و داشتن فرزند، تنوع در رشته
در بخـش  . تا حصول به مقوالت و مفاهيم تكراري يا همان اشباع نظري كار مصاحبه ادامـه يابـد  

، از تحليـل تماتيـك اسـتفاده و در راسـتاي     هـا  متن مصـاحبه  نگارشها نيز، پس از  تحليل داده
، 2018ورژن  Max Q.D.Aافـزار كيفـي تحليـل داده     شـده، از نـرم   هاي استخراج دهي به تم نظم

هـاي كيفـي براسـاس زيربنـا و منطـق درونـي        از منظر اعتبار و پايايي، روش. شده است  استفاده
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يـد  أي، بـراي ت ]9) [1387(زعم فيليك  به. شوند تفسيري و تأويلي آن تعريف مي ةپژوهش و جنب
هاي موجود  تاعتبار در پژوهش كيفي الزم است نشان داده شود كه روايت محقق مبتني بر رواي

در ايـن   .ها انجام شـود  است و به اين منظور الزم است كدگذاري مجددي روي برخي از مصاحبه
 81/0شـده و پايـايي     مصاحبه انجـام  3محقق ديگر روي از سوي تحقيق هم كدگذاري مجددي 

  .است پذيرفتنيبه دست آمد كه 

  شوندگان مشخصات مصاحبه
متنوعي  آرايزيرا مصمم بوده رد، ها اهميت زيادي براي پژوهشگر دا تنوع رشته ،در اين پژوهش

شناسـي   جامعـه  ةعلمـي در رشـت   رغم اينكه امكان مصاحبه با بانوان هيئت بهآوري كند و  را جمع
هـاي   نفر در رشـته  2در اين مطالعه با . هاي متنوعي انتخاب شدند بيشتر بود، اين بانوان از رشته

نفـر در سـاير    1شناسـي و   جامعـه  ةنفـر از بـانوان در رشـت    5ق و پژوهش هنر، با مديريت، حقو
 ةعلمي مورد مصاحبه را به سه گـروه گسسـت   از منظر سني، اعضاي هيئت. مصاحبه شد 1ها رشته
 49ــ 40 يعلمي در گـروه سـن   بانوان هيئت .مبندي كردي تقسيم 59ـ50و  49ـ40، 39ـ30سني 

اعضاي . دهند به خود اختصاص مي 1رصد فراواني را در نمودار درصد بيشترين د46ساله معادل 
 شـده  بيشتر افراد مصـاحبه  .درصد هم كمترين تعداد هستند 15ساله معادل  59ـ50علمي  هيئت

، داراي سابقه شغلي كمتر از ده سـال سـابقه   شده بيش از نيمي از بانوان مصاحبه ،در اين تحقيق
شـغلي   ةدرصد از موارد مصاحبه داراي سابق36همچنين . درصد بودند64خدمت يعني معادل با 

علمـي   عضـو هيئـت   11علمـي آموزشـي و    عضو هيئت 15 ،درمجموع. اند سال بوده 10بيشتر از 
بانوي مجرد  4با  تعداد فرزند،وضعيت تأهل و از منظر . اند در اين مطالعه شركت داشته پژوهشي

نفر  13نفر داراي يك فرزند و  5فرزند،  نفر بي 3 مصاحبه شد كه از متأهالن،بانوي متأهل  22 و
دسـته   شغل شوهران بانوان دانشگاهي كـه بـه دو  . بودندفرزند  2نفر بيش از  1فرزند و  2داراي 

 26: شوندگان نشان داد كه شد نيز در مورد مصاحبه علمي و شغل متفرقه تقسيم مي شغل هيئت
نفـر از   8و بقيـه  ) همسر همكار( يعلم شغل هيئتبانو با همسراني داراي  14بانو، مجرد،  4بانو، 
  .اند كرده ازدواج) غيرهمكار همسر( يعلم ها با همسراني با شغل غير هيئت آن

  هاي تحليلي يافته
 و مقـوالت  اصـلي  تعـداد مقـوالت   Max Q.D.Aافـزار   هاي نرم با توجه به خروجي ،در اين بخش

                                                        
پژوهـي، زبـان عربـي، زبـان انگليسـي، زبـان فارسـي،         يندههاي ارتباطات، اقتصاد، آ علمي در رشته بانوان هيئت 1.

بـدني، علـوم قرآنـي، و فلسـفه      شناسي، روانشناسي، بيوشيمي، فيزيك، علوم كشاورزي، پزشكي، تربيـت  مردم
 .اههاي عالمه طباطبائي، دانشگاه تهران و چندين پژوهشگ تطبيقي از دانشگاه
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 ،درمجمـوع . كشـيم  را نشان داده و در قالب نموداري روابط در هر بخش را به تصـوير مـي   فرعي
هـا وجـود    يـل تحلعبـارت در ايـن    282از مفهوم و بـيش   25مقولة فرعي،  6اصلي،  ةمقول شش

ـ  .مسـتقيم اسـتفاده شـد    طـور  بـه عبـارت   161داشت كه فقـط از   ماهيـت شـغل   اصـلي   ةمقول
عبـارت   121مفهـوم و   10 علمي بـودن بـا   ايا و مشكالت هيئتمز ة فرعيمقول 2 ازعلمي  هيئت

  .بازشناسي شد

  علمي يئتهشغل : مقولة اصلي اول
 علمي شغل هيئت يايمزا :مقولة فرعي اول

 درآمدزايي و استقالل مالي: از منظر حضور اجتماعي

داشتم؛ ولي پرستاران تقريباً به داد من رسيدن و اين امتيازي بود كه من به لحاظ اقتصادي 
خـودم انجـام    وهـا ر  كارهـاي مربـوط بـه بچـه     همـة بايد  ،يعني اگر شاغل نبودم و پول نداشتم

تونستم پرستار بگيرم؛ يعني  نمي ،دادم؛ يعني اگر يك معلم ساده بودم كه حقوق كمي داشتم مي
ولـي داسـتان    ،تونه رشد كنه هرچقدر مشكل زيـاد باشـه   علمي اينه؛ يعني مي هاي هيئت خوبي

  ).9(  بود يطور نيا
  برخوردار از جايگاه اجتماعي: از منظر حضور اجتماعي

من هسـت  ة علمي اوالً يك كاري هست كه پرستيژ داره و دوست داشتنيه و عالق كار هيئت
 م گذشتم تا به اين شغل برسـم  هاي شغلي و دوست داشتم از ساير موقعيتر و چون من اين كار

)20.(  
  يريپذ انعطاف: از منظر زمان شغل

هايي مثل پزشك بودن كـه   نسبت به شغل. پذيري داره علمي بودن انعطاف به نظر من هيئت
شـه از خونـه    ها مي وقت مثالً بعضي ه؛پذيرتر روز درگير هستيد يا مثل پرستار بودن انعطاف شبانه

  .)13( كار فرستاد
  روز بودن پويايي و به: از منظر نوع شغل

وقـت بـراي    هـيچ  ،كنم اگه يك كارمند بودم احساس مي. كنم زنده هست چون احساس مي
خودم خوبه و زنده هستم و در جريان هسـتم و   ةكنم رشت ولي احساس مي. رفتم كارمندي نمي

م  تونم به بچه مثالً در بعضي از دروس مي. م ارتباط برقرار كنم تونم با بچه در مطالب هستم و مي
مـثالً يـه   . رفـتم سـر كـار    من اصالً نمي ،دي بوداگه كارمن. شنوم چيزهاي جديد مي .كمك كنم

يعني  ؛كنيم بينيم و مطالعه مي تا مقاله مي 6يا  5ذاريم  ذاريم براش سرفصل مي واحد جديد مي
  )10( كنم زنده هستم و مرده نيستم احساس مي
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  )هاي تحقيق يافته( يعلمي از منظر بانوان دانشگاه ماهيت شغل هيئت .2شكل

  
روز بـودن   از منظر زنان كـاري اسـت كـه موجـب پويـايي و تحـرك و بـه       علمي  شغل هيئت
اين شغل جايگاه اجتماعي خوبي را در جامعه براي فرد ايجـاد كـرده و در   . شود اطالعات فرد مي

نفـس   شود بانوان در تربيت و الگودهي به فرزندان خود و افزايش اعتمادبه خانواده نيز موجب مي
. داراي درآمد خوبي نسبت به ساير مشاغل است ،همچنين. ند شوندم فرزندانشان از رضايت بهره

مشاغل داراي درآمد، موجب اسـتقالل مـالي بـانوان     همةاز منظر درآمدزايي اين شغل هم مانند 
ـ   خدماتشـان در دانشـگاه اسـتفاده     ةشده و حتي گاهي بانوان از درآمدهاي خود براي بهبـود ارائ

 كننـد در  خدمات فرزنـدداري اسـتفاده و سـعي مـي     دادن انجاممثالً از درآمدشان براي . كنند مي
از منظر معيار حضور اجتماعي هـم در بخـش مزايـاي    . دانشگاه هم باكيفيت حاضر شوند ةصحن

تدبير و مديريت خاصي براي ايجاد تعادل در ميان  علمي نشان داده شد كه بانوان با شغل هيئت
ها هم اهل كتاب و  فرزندانشان موجب شده كه آنشوند و در تربيت  كار و زندگي خود حاضر مي
كار را  اند نوعي از تقسيم ها بانوان توانسته در بيشتر خانواده ،همچنين. سبك زندگي خاصي شوند

كـه معمـوالً    ي رااز سوي ديگـر، فرسـودگي شـغلي و رخـوت    . آورند ميان فرزندان و والدين پديد
تواننـد زمـان خـود را     از منظر زماني بـانوان مـي  . داردند نا ها مواجه ها با آن كارمندان در سازمان

زماني به انجام برسـانند كـه ممكـن اسـت در      ةهايشان را در باز نوعي فعاليت و به نندمديريت ك
 ةهرچنـد ايـن موضـوع ماننـد تيغـ     . هـا باشـد   هاي اسـتراحت آن  زمان متعلق به خانواده يا زمان

  !تعارض ةزا هم باشد و سرچشم مشكلتواند براي بانوان  است كه خود مي يا دولبه

 علمي مشكالت شغل هيئت: مقولة فرعي دوم
عدم زمان محوري، : مل مفاهيمي چونمفهوم شا پنجعلمي از  مشكالت شغل هيئتفرعي  ةمقول

ذهنـي   ةتنيـدگي كـار و زنـدگي، مشـغل     عدم فراغت ذهنـي پـس از اتمـام سـاعت كـار، درهـم      
روز مضاعف، كاهش فراغـت   فقدانروزي،  اضطراب شبانهمحور بودن، تحميل  روزي، وظيفه شبانه

چند نفـر، داراي مرزهـاي    ةمثاب معمول، تفريح همراه اضطراب، مادري چندگانه، نگرش به زن به
مندي كاري با ماهيت شناور، مـراودات محـدود    مبهم زماني، همراه با استرس زياد به علت قاعده
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گر زمان مادري، درآمد نامتناسب بـا   ، شغل تعيينو گزينشي، شغلي با ماهيت مهاجم به خانواده
زندگي خصوصي، فرسـودگي شـغلي در بلندمـدت، عـدم      ةعرص ةكنند حجم كار، شغل مديريت

. شده است  امنيت شغلي با كاهش تقاضا به تحصيل از سوي جامعه در زمان آتي و غيره تشكيل
د كـاري  شـو  محوري موجب مي ها و وظيفه درواقع، وظايف متعدد شغلي، زمان اندك، تنوع نقش

كه نيازمند زمان زياد است، با ابعاد مختلف زندگي تنيده شـود و حتـي آن روز مضـاعفي را كـه     
علمـي   دارند ديگـر زنـان هيئـت     زنان شاغل در ساير مشاغل پس از اتمام كار و بازگشت به خانه

  .نداشته باشند
  استمرار وظايف شغلي: از منظر زمان شغل

كنـي يـا كـار     كني يا نمره وارد مـي  شب نشستي و برگه تصحيح مي هبيني نصف مييه موقع 
بـراي مـا   . مـون كارمونـه   ها زندگي علمي ما هيئت. مي ندارهواصالً براي ما كار تم. كني علمي مي

  ).6( ديگه اين نوع زندگي روال شده
  روزي ذهني شبانه ةمشغل: از منظر زمان شغل

مشاغل زنان وجود دارد، نكته اينجاست كه حضور در برخي از هايي بين انواع  هرچند تفاوت
علمي دانشگاه كـه بـه دليـل     در هيئت اين مشاغل نيازمند صرف زمان بيشتريه؛ همچون حضور

ره و مرزي بين ساعات كاري، تفريح  وقت به شمار مي مطالعه و پژوهش شغلي تمام با  همنشيني
  .)26( و ساعت استراحت وجود نداره

  محوري فقدان روز مضاعف و وظيفه: زمان شغل از منظر
اينه كه ناخودآگاه به دليل وقت زيادي كه  واردهيكي از ايرادهايي كه به نظر من به اين كار 

در  وعلمي بخشـي از كـار ر   تا عضو هيئت هش ها سبب مي و تنوع فعاليته بايد صرف اين كار بش
  .)19( نه انجام بدهوخ

مـن بـا   . شـم  علمي هسـتم برمبنـاي زمـان ارزيـابي نمـي      هيئت عنوان فردي كه مثالً من به
كنـه  چند تا كتاب منتشر مي ه،سينو يدروني و شواهد بيروني مثالً چند تا مقاله م هاي مكانيسم

  .)16( شم ها ارزيابي مي چقدر كيفيت داره با اينكنه و كاري كه مي
ايـن امـر موجـب     .روز اسـت  بهعلمي ماهيتاً سخت، نيازمند به اطالعات جديد و  شغل هيئت

هـا   پيش روند و ديگر زمان بـراي آن  علمي، وابسته به وظيفه و اتمام آن به شود اعضاي هيئت مي
محـوري   محوري يا عدم زمـان  همين ويژگي موجب ايجاد نوعي فشار زماني، وظيفه. معنا باشد بي

سـاعت   هشـت حـدود بـه   كار باز بوده و فقط م دادن د زمان انجامشو ويژگي كه موجب مي. است
كـار  . آيند هم كار را بـا خـود بـه همـراه دارنـد      ها وقتي به خانه مي آن. كاري در دانشگاه نباشد

ها حتـي   گذارد آن ذهني است كه نمي ةروزي و مشغل فكري شبانه ةيك پروژ ةمثاب علمي به هيئت
تـرم بـراي    پايـان  يك دانشجو و چگونگي طرح سؤاالت ةنام به هنگام تفريح ذهنشان درگير پايان

همـين اسـت كـه    . شان در يك سال كاري پـيش روسـت   يا موضوعات موردعالقه ها ديگر كالس
ها ايجاد نوعي تنيدگي زندگي كـاري و شخصـي بـه دنبـال داشـته و       توان گفت كار براي آن مي

مراوداتشان را منوط به حجم كار و . ها را به كنترل خود درآورد حتي توانسته زندگي شخصي آن
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يـك يـا    وآمـد بـا اقـوام درجـه     هاي رفت شان كند و تعامالت ايشان را به حداقل هاي فكري پروژه
شايد با يـك نگـاه   . سبك زندگي است يد كه خود بيانگر نوعكندوستان بسيار صميمي محدود 

ذكر است كه  شايانالبته . يابد گاه از كار فراغت نمي ها هيچ گيرانه بتوان گفت كه ذهن آن سخت
ماننـد سـاير بـانوان ماننـد درگيـر شـدن در        امـا تفـريح بـه   . دانند تفريح مي ةمثاب كار را به اغلب
هم اغلب با همكاران و  هاوگو اين گفت. افتد زنانه از جنسي ديگر برايشان اتفاق مي گوهايو گفت

 زعـم گيـدنز   اي كـه بـه   شـده  سبك زندگي انتخاب. شان است هاي فكري در راستاي تكميل پروژه
كند روايت خاصـي را هـم    ها كمك مي بلكه به آن ،دكن ط نيازهاي جاري زنان را برآورده ميفق نه

  .ندكناند در برابر ديگران مجسم  كه براي هويت شخصي خود برگزيده
طور كه در آن بخش هم گفته شـد، نـوع شـغل و زمـان شـغل دو معيـار مهـم بـراي          همان

شـغلي كـه از منظـر نـوع و زمـان      . است تشخيص يك شغل خوب از شغل نامناسب براي بانوان
روزي، استمرار وظايف شغلي، تعدد نقشي و نياز بـه زمـان و    شبانه ةموردنياز براي شغل با دغدغ

ماهيـت شـغل   . انرژي بيشتر همراه باشد، از نوع مشاغل سطح باالست و زمان زيادي را نياز دارد
روز باشند،  به دكر كردند مانند اينكه بايهايي كه بانوان از آن ذ علمي هم با توجه به ويژگي هيئت

هـا و پيامـدهاي    شـود ويژگـي   محور، موجب مي وظيفه و وظيفه شغلي پويا، نيازمند استمرار انجام
هاسـت بـه همـراه بيـاورد و      ديگري مانند فشار مضاعفي كه ناشي از تنش نقش و تداخل نقـش 

مـدت   سمي و رواني ايشان در طـوالني و بر سالمت ج نددرنتيجه فشار زيادي را بر بانوان وارد ك
يـك سـنجه    ،اگرچه معيار شغل خوب از منظر بانوان در اين تحقيق به دست نيامـده . اثر گذارد

  .شده است  شغل خوب از منظر نظري در قسمت مفاهيم تحقيق ارائه ةبراي مطالع

 ةنقشي زنان دانشگاهي در مواجـ  هاي ماهيت تعارض :مقولة اصلي دوم
 زندگي ـكار

محققان . تحقيقات مطرح بوده است ةتعارض ميان كارـ زندگي همواره در ادبيات نظري و پيشين
، )1964(، خـان، ولـف، كـوين، اسـنوك و روزنتـال      )1977(پردازان پيشگام مانند پلـك   و نظريه

حصول تعادل ميـان ايـن دو    ةدر تحقيق نيز، مسئل. اند باور داشته اه همگي بر وجود اين تعارض
هـاي تعـارض    اما براي رسيدن به راهكار نياز است كه ابتدا ماهيـت و ويژگـي   ،ميت استحائز اه

ا ه مهم يافتن تعارض يكي از سؤاالت. دشوعلمي مشخص  ميان كارـ زندگي از منظر بانوان هيئت
درمجموع، كدگذاري باز در . علمي بود ميان كارـ زندگي بانوان هيئت ةو مصاديق موجود در رابط

  .دشكد مفهومي در اين بخش انجام  40فرعي و  ةمقول 15اصلي و  ةلمقو 4قالب 
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  )تحقيق ةيافت( يهاي خانوادگي بانوان دانشگاه انواع تعارض وظايف شغلي و نقش .3شكل 

  علمي تعارض كار با همسر از منظر بانوان هيئت: مقولة فرعي اول
  :شده است مشخص عبارت 4 ومفهوم  2ماهيت تعارض كار با وظايف همسري يا همسر، در قالب 

 تحمل فشار سوق به زنانگي سنتي

امـا همسـرم   . كـردن  دار شدن ترغيبمون مي هاي هر دومون سنتي بودن و براي بچه خانواده
تا قبل از اون اصالً بـه مـن   . دار بشيم بعد از امتحانات دكتري و آزمون جامع گفت كه بهتره بچه

  ).02(ره  م و سنمون باال ميدار بشي بعد از اون گفت بچه. نگفته بود
  تحمل فشار سنت مردساالرانه

ن ومـ  رشـته . ن يكي بودوما حتي در دكتري دانشگاهم. هطور اين هكنم براي هم من فكر مي
. داريم  ولي بازهم در اين مورد مشكل. شدت شبيه هستيم به .ن تقريباً يكيهوم كاري ةحوز. هيكي

نه هست وخ نوقتي او هكنم دوست ندار احساس ميقشنگ من . وها ر ول كن اين هگ همسرم مي
  ).22( من به كار بپردازم

رغـم برخـورداري از شـغلي بـا      بـه علمي  بانوان هيئت توان گفت كه در تحليل اين بخش مي
فـرض پيرامـونش وجـود دارد كـه بـانواني       منزلت اجتماعي باال در جامعه، شغلي كه ايـن پـيش  

هـاي   الگودهنده به جامعه هستند، همچنـان در نقـش   مستقل، متفكر و داراي مسير فكري حتي
چه از منظر همسري و چـه از منظـر مـادري، محبـوس      ،ها تفويض كرده سنتي كه جامعه به آن

هـايي   هـاي شـغلي و درگيـري    شوند كه همسرشان هم داراي دغدغـه  مردها متوجه مي. اند شده
ها  كه بخشي از زمان و وقت آنپذيرش نيست  اما باز برايشان قابل هستند،جهت پيشرفت شغلي 

 دادن اغلب مردان در انجـام . ها اختصاص يابد به هنگام حضور در خانه به انجام وظايف شغلي آن
آينـد و تـا    كوتـاه مـي   ،داري وظايف خانه دادن مثالً انجام ،همسري ةكارها و وظايف زنان در حوز

البه مربـوط بـه فرزنـدان و نقـش     ا كه اين مطجاما آن ؛كنند جايي كه بتوانند كمك و حمايت مي
زيـاد بـانوان    ةتواننـد درگيـري و مشـغل    شود، ديگر همسـران نمـي   علمي مي مادري بانوان هيئت

وقـت بـه زنـان تفـويض      تمام يشغل ةمثاب مادري را به ةشرع و عرف وظيف. علمي را بپذيرند هيئت
وگـو   رند بـا گفـت  كرده است و خود بانوان هم در اولويت ميان همسري و مادري هميشـه حاضـ  

تواننـد بـه زمـاني ديگـر      اما مطالبات فرزندان را نمي .ورجوع كنند با همسر رفع شان راهاي چالش
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بـانوان در خانـه    داريِ وظـايف خانـه   دادن طور گفـت كـه بـراي انجـام     توان اين مي. دكننموكول 
بيـرون   تـوان آشـپزي نكـرد و غـذاي     مـي  .توان از نيروي كمكي بيرون از خانه كمك گرفـت  مي

امـا مـادري را    ،داري كمـك گرفـت   ورجـوع وظـايف خانـه    سفارش داد و از نيروي كار براي رفـع 
هـا و   البته اين به معناي آن نيست كه مهـدكودك . توان حتي دقايقي به ديگري محول كرد نمي

. داري زماني مشخص دارد شوند، اين نگه يا پرستاران كودك از سوي بانوان به خدمت گرفته نمي
. گيرنـد  ميعهده رها هم فقط براي زماني محدود اين وظيفه را ب همسر و مادربزرگ ةحتي خانواد

سـپارند و عـدم    ها به استرس بانواني كه فرزندانشان را بـه ديگـري مـي    خوبي در متن مصاحبه به
  :بانويي معتقد بود. كارهايشان صحبت شد دادن ها در انجام تمركز آن

نـوعي بيشـتر بـه     گفـت بـه   هشـ  دخترم تقريباً مي. سالشه 22سالشه و پسرم  27من اآلن دخترم 
بيشتر حمايت كرده و بـه يـك    يليخ. ني هم بودومادرم مادربزرگ جو. يش از منست، ب مادرم وابسته

اين شكل از مادري كمتـر شـده؛ يعنـي    ... شد مي ينم چود من نمي ،افتاد نوعي اگر اين كار اتفاق نمي
  ).23( ايفا كنم واش ايفا كرده ر ن نقشي كه مادر خودم براي نوهوتونم هم من اآلن نمي
ميان زن و شوهر و ميزان حمايت و پشتيباني مردان از  ةون كيفيت رابطپيرام ،در اين بخش
شوهران در سـنخ اول، همـراه زن،   . توان از دو تيپ يا سنخ از همسر سخن گفت همسرانشان مي
كننـد و در وظـايف    ها و شرايطشان را درك مـي  هاي زن بوده و آن ها و پيشرفت موافق با فعاليت

دو . ميان ايـن دو، تعـارض خاصـي ديـده نشـد      ةدر رابط. كنند ي ميفرزندداري، بانوان را همراه
هـا و درك متقابـل    زيرا اين همراهـي  ،بيان است  تفسير براي اين كم بودن چالش در روابط قابل

هـايي كـه زن و مـرد هــر دو     اول گروهــي از خـانواده . در دو گـروه از زن و شـوهرها ديـده شـد    
هـا كـه از سـن ازدواج زن و شـوهر زمـان طـوالني        ادهعلمي بودند و دوم گروهـي از خـانو   هيئت

درك متقابـل   ةواسـط  توان گفت كه همراهي بيشتر مردان بـه  در تحليل بخش اول مي .گذرد مي
و كمتـر بـه    انـد  قائـل اينكه هر دو براي كارهاي علمي اهميت بيشـتر  . شرايط كاري بانوان است

ها، بـانوان اشـاره داشـتند كـه      مصاحبه در برخي از. دهند تفريحات و خوراك و غيره اهميت مي
گذارند، همسران شكايتي ندارند و درك  داري كم مي در خانه  هاست و وقتي همسرشان همراه آن

رسـيم   ظريف مي ةبه يك نكت ،خوانيم جالب اينجاست كه وقتي اين جمالت را مي ةنكت. كنند مي
وظـايف زن خانـه پذيرفتـه و     منزلـة  بـه داري و فرزندداري را  اين بانوان كارهاي خانه و آن اينكه

  :گويند هايشان مي ها در صحبت آن. اند نهادينه كرده
نصف روز من صبح تا ظهر دخترم . عيار يعني يك همراهي تمام. همسرم واقعاً همراهي كرد

داشتم حتي وظايف درست كردن غذا و تميز كردن منزل رو من بـه كسـي نسـپرده     رو نگه مي
و تنظـيم كـرده بـودم    ر هام كردم و تمام كالس ناهار رو درست مي. دادم مي همه رو انجام. بودم

كار تا ساعت هفت و نـيم   رفتم سر اومد و دخترم پيش اون بود و من مي بعدازظهر و همسرم مي
خـب ايـن خيلـي    . دوباره يه مسافت يك ساعت و نيمه در ترافيك بودم تا برسم به خونـه . شب

  ).25( سخت بود براي من
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نظر بانوان دانشگاهي يعني همسـري كـه در    دهد كه همسر همراه از ها همگي نشان مي اين
كننده را دارد نه اينكـه   كند؛ يعني مردي كه نقش كمك ست كمك ميزنان ا ةوظيفكه كارهايي 

 ةمثاب ها نيز به فرزندان آن. باالخره بخشي از كارهاي خانه و فرزندداري نيز از وظايف مردان است
در ايـن نـوع   . مادر، تفريحات فردي اندك و مراودات كمـي بـا دوسـتان و آشـنايان دارنـد      پدر و

هـا و جـوان بـودن     ديگر سـن پـايين ازدواج در ايـن خـانواده     ةنكت. كار است ها اصالت با خانواده
دهد هر دو در سن پيشرفت قرار داشته و براي تحوالت شغلي اهميت  زوجين است كه نشان مي

ها نيز چالش كمتري ميان زوجين  كه در آن ،هايي با سن باالي ازدواج در خانواده. ندا زيادي قائل
بيشـتر  . تـوان تفسـير متفـاوتي از ايـن همنـوايي ميـان زوجـين ارائـه داد         نيز مي ،شود ديده مي

دهـد كـه    هـاي اول زنـدگي رخ مـي    هاي در زندگي زناشويي ميان همسران در سـال  ناسازگاري
خـود   ةها و عقايد خود با يكديگرند و نياز است بـه فرهنـگ سـاخت    زشزوجين در حال تبادل ار

سال اول زنـدگي زناشـويي    ها در دو ميزان طالق ،براساس آمار نيز. براي زندگي مشترك برسند
 شود، همنـوايي زوجـين نيـز بـا يكـديگر بيشـتر       بيشتر است؛ اما هرچقدر سن ازدواج بيشتر مي

شـوهران در سـنخ دوم بـا    امـا   .كننـد  كـديگر ايفـا مـي   بـراي ي  يد و نقش حمايتي بيشتروش مي
علمـي   هـا چـه از اعضـاي هيئـت     آن. شـوند  زياد مشخص مي ةهايي مانند پركاري و مشغل ويژگي

دهنـد و در   باشند و چه مشاغل ديگري داشته باشند، اغلب كمتـر همراهـي از خـود نشـان مـي     
  .گذارند بانوان مي ةمسئوليت را برعهد ةوظايف نسبت به فرزندان، هم دادن انجام

 علمي زندگي با فرزندان از منظر بانوان هيئت ـتعارض كار: مقولة فرعي دوم
  .شود يمعبارت بازشناسي  22و  مفهوم 5با ها  ماهيت تعارض ميان كار با فرزندان و انتظارات آنمقولة 

كـه   ،فرزندانشـان رسد يكي از مقوالت مهم در تعارض ميان بانوان دانشـگاهي بـا    به نظر مي
كـه گـاهي    ابه اين معنـ . حسي ناشي از تنش مزمن است خانواده است، بيـ  ناشي از تعارض كار

آيـد   خانواده و وظايف كاري پيش مـي  ةوظايف در حوز دادن قدر همپوشاني زماني ميان انجام آن
كنـد كـه بـانوان بـه آن عـادت       قدر تداوم پيدا مـي  و آن شود بانوان دائمي مي ةكه تنش و دغدغ

كـردن بـه تـنش مـزمن، پيامـدهاي روحـي و جسـمي بسـياري در          آنكـه عـادت    حال. كنند مي
مانند اينكه دردي در اندامي وجود داشته باشد و به علت تداوم  .مدت با خود خواهد آورد طوالني

  رفع نشده و فقط تحمـل دردش افـزايش   مشكل جسمي چنين فردي. درد، فرد با آن كنار بيايد
  .يافته است كه اصالً خوب نيست
 كرختي ناشي از تنش مزمن

پذيري كه يكي دامنت رو بكشـه، مـن    يعني شما مي. هكن بعد از يك مقطعي آدم عادت مي
ولـي خيلـي بـه دانشـجو كمـك       ،عنوان استاد مشـاور داشـتم   اي بود كه به تقريباً سومين تجربه

طرف لبـاس مـن    اين .هش باورت نمي .قريباً راهنما كار رو به من واگذار كرده بودكردم چون ت مي
يعنـي خـودم    ؛كرد طرف دانشجو از زور استرس گريه مي كرد، اون رو دخترم گرفته بود گريه مي
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ايـن گريـه   . گفتم عيبي نداره. تون برسيد گفت استاد شما به بچه دانشجو مي. م گرفته بود هخند
كنـي ايـن شـرايط باشـه؛ يعنـي در       بعد از يك مدت شـما عـادت مـي   . گريه كن تو هم. كنه مي

  ).25( !درازمدت ممكنه يه حسي به آدم دست بده كه پس خودم چي؟
مادري بر زمان و مكان غلبه دارد . گردد ها بازمي گر بودن برخي از نقش بعدي به كنترل ةنكت

زماني براي  چنين بي. زن را درگير خود كند تواند فارغ از زمان و مكان، يك كه مي او به اين معن
هـا فشـار    يـا بـه آن   نـد هايشان دور ك تواند بانوان را از ساير نقش يك نقش و انتظارات نقشي مي
  .ندكنانتظارات نقشي متنوع را برآورده  ةزيادي وارد كند تا بتوانند هم

  )زمان فردي(گر  مادري كنترل
يادم هسـت در سـه روز يـا چهـار روز     . تدريس بود كار من. كردم بايد تنظيم مي وساعتم ر

م، يعنـي آن زمـاني كـه    شـت ذا مهـد مـي   ودخترم ر به مدت سه ساعت. هفته كالس گرفته بودم
شـنبه كـه بيشـترين     پـنج . هن به شير بچه بخوروذاشتم كه دستش خواب بود؛ شير هم براش نمي

  ).24( كرد ري ميدا نه بود و نگهوهمسرم خ .ش ساعت دانشگاه بودميزمان بود، ش
گـري نقـش    تواند در تضارب با كنتـرل  از سوي ديگر، انتظاراتي كه فرزندان از مادر دارند مي

هـايي چـون    سو بـه علـت زنـانگي و ويژگـي     بانوان از يك. مادري بر تماميت بانوان اثرگذار باشد
انتظـارات   هـا و  مهرباني، وابستگي به اعضاي خانواده و حس مادري، اغلب بـه بـرآوردن خواسـته   

يكـي  . كننـد  اغلب خود را سرزنش مي ندادن وظايف فرزندان تمايل دارند و حتي در صورت انجام
انجام  »مفهوم هنجاري مادر خوب و نمونه«ها خود را با  اي باشد كه آن تواند مقايسه از داليل مي

هـايي   سشود تـا افـراد خودشـان را بـا الگـو و مقيـا       اغلب مفاهيم هنجاري موجب مي. دهند مي
بسنجند و اگر از آن فاصله داشته باشند، يا تالش به انطباق خود با مفهـوم هنجـاري دارنـد، يـا     

هاي مرجع و سپس تعـديل   شوند يا در مواردي به تغيير گروه كاري مي دچار عذاب وجدان از كم
  .پردازند مفاهيم هنجاري در ذهنشان مي

  وقت تمام تمايل فرزندان به مادريِ
 ولـي . ن كـه شـاغل هسـتم   ا مندن و خيلي خوشحال دوست دارن و خيلي عالقه نها اال بچه
بلـد   واصـطالحش ر . شه مامان تو خـونگي باشـي   گفت نمي تر كه بودن يادمه دخترم مي كوچك
  .)24(ه نبود بگ
وظايف مـادري   دادن انتظارات خانواده و انجام دادن در انجام اغلب بانوان دانشگاهي ،همچنين

هـا   اين حمايت يا از سوي خانواده يـا همسـر از آن  . كنند ن و فقدان حمايت مياحساس تنها بود
شـان   ها نيز راهي جز فشار بيشتر بر خود ندارند تا بتواننـد بـه انتظـارات نقشـي     دريغ شده و آن

  .پاسخ دهند
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 داري از فرزندان فقدان حمايت خانوادگي و سازماني در نگه
  فقدان حمايت خانوادگي

 وهـام ر  مـت كـردم و بـرادرزاده   وسال مقا چهار پنجسالم بود حدود  25كردم وقتي ازدواج 
  ).1( ولي وقتي نوبت خودم شد، كسي نبود كه كمكم كند. كردم خودم تر و خشك مي
  فقدان حمايت سازماني

ماه از هيئت شيش  پنج. داد واز شروع كارم خيلي نگذشته بود كه خداوند بهمون دخترمون ر
باردار شدم و مرخصي زايمان گرفتم و بعد از اون مشكالت خودشـون رو   گذشت كه م مي علمي

  ).13( علمي فرزنددار نداشت دانشگاه تهران هيچ امكاناتي رو براي يك هيئت. نشون دادن
 خستگي مفرط

 قرار بود يعنـي بـه   بي. ذاشت من بخوابمها اصالً نمي كرد و شب العاده گريه مي پسر من فوق
خـودم واقعـاً   . رفـتم سـر كـالس    صبح مي 8و سه بيدار بودم و تازه ساعت صورت كامل من تا د 

خوابي  خوابي شش ماه بي خوابي دو شب بي يه شب بي. گم وپرت مي كردم دارم چرت احساس مي
  .)12( يعني واقعاً قواي ذهني من آماده نبود تا سر كالس برم .ست پشت سر هم يه چيز ديگه

مفهومي اشاره به تفاوت ميان مفهوم فرزنـدآوري و مفهـوم   ديگر در تحليل اين كدهاي  ةنكت
گيـري و اقـدام بـه     ساله براي تصميم حداقل يك ةفرزندآوري ناظر بر يك پروس. فرزندداري است

هـا و طرحشـان بـراي فرزنـدآوري      فرزندآوري است كه به روابط ميـان زوجـين و تصـميمات آن   
مون تعداد فرزندان، زمان اولـين بـارداري و   كه به تصميم پيرا ،طرح فرزندآوري. شود محدود مي

هرچنـد  . دشو ها توسط زوجين تعيين مي سني ميان فرزندان اشاره دارد، در اغلب خانواده ةفاصل
هـاي زنـدگي هنـوز     مـدت بـه دليـل مشـغله     رغم ازدواج طـوالني  بهبرخي از بانوان اعالم داشتند 

  .تصميمي براي فرزندآوري ندارند
وقـت مـادري    اري، بحث پيرامون مراقبت از فرزندان و ايفاي نقـش تمـام  اما در مورد فرزندد 
هـاي   فعاليـت  همـة شود  وقت براي بانوان موجب مي يك نقش تمام ةمثاب درواقع، مادري به. است

سـاعات   ةكننـد  ايـن مـادري اسـت كـه تعيـين     . الشعاع قرار گيـرد  اجتماعي و فردي ايشان تحت
اي ساعات موظفي خـود را پـر    گونه كنند به ايشان سعي ميو  استكاري بانوان  ةتدريس و برنام

ايفـاي  . زماني باشد كه فرزندانشان كمترين نياز را به حضور مادرانشـان دارنـد   كنند تا منطبق با
مهـدكودك   مثالً ـ گونه حمايتي از سوي سازمان شغلي وقت، بدون هيچ مدت و تمام نقش طوالني

د تـا  شـو  ها موجب مي يا خانواده ـ ر نزديكي محل كار مادرانداري از فرزندان د سازماني براي نگه
ايفاي نقـش   ةهاي مفرطي مواجه باشند و از منظر روحي و جسمي خود را آماد بانوان با خستگي

علمـي فرزنـدان آخـر     هايي كه بـانوان هيئـت   در خانواده. شان پس از فرزندآوري ندانند اجتماعي
ي زياد با مادرانشان و همچنين زمان زيادي كه بـه تحصـيل   اند، به دليل تفاوت سن خانواده بوده

 .اند به هنگام فرزندآوري از والدين جواني بـراي كمـك گـرفتن برخـوردار نبودنـد      اختصاص داده
ها يا با مادرانشان تفاوت سني زياد داشتند چون فرزند آخـر بودنـد يـا بـه علـت ديـر        درواقع آن
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كـافي آمـادگي    ةانـداز  ها به مادرانشان براي مراقبت از نوهآوردن، ديگر  ازدواج كردن و دير فرزند
هاي  علمي مجبور بودند كه از نيروي كار بيرون از خانه، سازمان اند؛ بنابراين، بانوان هيئت نداشته

وقـت،   ها بهره ببرند يا با كاهش بار وظايف خود و شغل نيمه كودكان مانند مهدكودك ةدارند نگه
هـايي كـه بـانوان     ريـزي  برنامـه  همةرغم   به ،از سوي ديگر. رزندان برآيندداري ف نگه ةخود از عهد

دارند، بازهم فرزنـدان بـه بـودن     علمي خود براي ايجاد هماهنگي ميان فرزندداري و نقش هيئت
ويـژه در سـنين پـايين كـه فرزنـدان       به. تمايل دارند وقت مادر در كنار خود بيشتر و حضور تمام

دار  دهنـد مـادراني خانـه    تـرجيح مـي   ه اجتماعي مشاغل ندارند، بيشـتر دركي از منزلت و جايگا
هـا را در مباحـث    و احتماالً بتواننـد آن  اند داشته باشند تا مادراني كه در جامعه جايگاهي داشته

يابـد، از مزايـاي مـادران شـاغل خـود       كه سن فرزندان افـزايش مـي   همالي ياري كنند؛ اما هرچ
  .ها رادارند وقت آن انتظار حضور تمامو كمتر وند ش ميمند  بهره

سـو   از يـك . دكنـ  اين انتظارات متنوع و متعدد بانوان دانشگاهي را با ترديدهايي مواجـه مـي  
. ها باشند وقت براي فرزندانشان و در كنار آن توانند مانند يك مادر تمام ها يقين دارند كه نمي آن

مـادري   ةشوند گرايانه، با توجه به نقش متحوللدانند كه مادري ايدئالي يا كما مي ،از سوي ديگر
شونده به اين واقعيت اشاره دارد كه مـادري   مادري متحول. دسترس است در طول زمان، غيرقابل

و وظايف مادري در قبال فرزندان در طول زمان و با توجه به تغيير شرايط و پيشرفت جوامـع رو  
ن براي پر كردن اوقات فراغت فرزندانشـان فقـط   سال قبل مادراسي اگر در  مثالًاست؛ به تغيير 

ها را به مهدكودك بفرستند و اين درواقع انتهاي يك مـادري ايـدئال    امكان آن را داشتند كه آن
هـايي   ها به سازمان ها و افزايش سطح كارايي آن در حال حاضر با توجه به تحول مهدكودك ،بود

تواننـد   ، پرورش اسـتعدادها و غيـره مـادران مـي    آموزي كه عالوه بر پر كردن اوقات فراغت، زبان
هـا اسـتعداديابي    پيش از دبستان از آن. هاي هنري و آموزشي ببرند فرزندانشان را به انواع كالس

اين كارها هـم   ةهم. خوبي تعيين شود فرزندان به ةتمام تالش خود را بكنند تا مسير آيند. كنند
نـوعي از مـادري    ؛پذير است در كنار فرزندانش امكانوقت مادر  با مشاركت فعاالنه و حضور تمام

  .علمي كمتر وجود دارد وقت و زماني كه براي بانوان هيئت. كه نيازمند وقت بيشتر است
گرايانه در خود دارند كه البتـه آن را در  علمي نوعي خصلت كمال بانوان هيئت ،از سوي ديگر

زند هم همين خصـلت ايدئاليسـتي موجـب    در مسير پرورش فر. اند خود هم پيموده مسير شغليِ
 ةواسـط  ها خـود را بـه   آن. كنندشان را بازبيني و قضاوت  د هميشه خود و روند فرزندداريشو مي

هـاي   كنند انواع آمـوزش  سعي مي. كنند نداشتن وقت كافي براي در كنار فرزند بودن شماتت مي
درست است كه بانوان . فراهم آوردندمنزلتي ايشان باب است،  ةكه در طبق ،نياز فرزندان را مورد
هـا   تري را ارائـه دهنـد، آن   توانند مادري كامل علمي از خيلي از مادران فاقد تحصيالت مي هيئت

در . كننـد  خود را با طبقه و منزلتـي كـه در جامعـه بـدان تعلـق دارنـد ارزيـابي و مقايسـه مـي         
نسبت بـه فرزندانشـان دارنـد، بـه     علمي پيرامون عملكرد خود  بندي مادري كه بانوان هيئت رتبه
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هـاي منزلتـي بـاال مقايسـه      ها خود و عملكردشان را با گروه علت جايگاه و منزلت شغلي باال، آن
  .زيرا تقريباً از درآمد بهتر، شغل بهتري و تحصيالت بهتري برخوردارند ،كنند مي

  تعارض كار با خود فرد: مقولة فرعي سوم
اسـتخراج   عبـارت  11مفهـوم و   5در قالـب   ـ علمي بانوان هيئتـ فرعي تعارض كار با خود ةمقول
  .دشو در ادامه برخي از كدهاي مفهومي مربوط به مقوالت فرعي ارائه مي. دش

عنوان پيامدي از تعارض ميان كـار   در اين تحقيق، فراموشي نقش به جالبي ها يكي از يافته
اينكه يك بانوي دانشگاهي به علت غرق شدن در يك نوع سـبك زنـدگي مبتنـي    . و خانواده بود

ماه بارداري خودش را براي نه تواند به هنگام بارداري و در تمام طول  بر تحصيل و كار حتي نمي
هاي فراوان كـاري درگيـر اسـت و     او با مشغله. نواده آماده كندخا ةهاي جديد حوز ورود به نقش

  .اي بسيار ناشناخته است گويد تجربه اي كه خود مي گونه به
  فراموشي نقش

ش سر و  هما كه هممثل خصوص براي مادراني  به ؛ست ناشناخته ـ مادريـ  قدر اين پديده اين
خصوص من با همسري ازدواج كردم  ه و بهكارمون از نوجواني تا به اون سن رسيديم با كتاب بود

تصـور   ،ايـن  از غير. هتوأمان با درس  ش هاين زندگي هم ،بنابراين .كه اون هم توي همين شرايطه
بـارداري رو داره، بـاالخره داره    ةحاال مثالً اين فرزند مادري كه نه ماه تجرب. اي ما نداشتيمديگه

من يـادم   .كرد شد گريه مي يا اومده بود، شب بلند ميولي مثالً فرزند من كه به دن ،شه آماده مي
گفتم جانم خاله، جـانم عمـه؛ يعنـي اصـالً در يـك       بهش مي .رفت كه من مامان اين هستم مي

مثالً برديم براي زردي بيمارستان خوابيد، در بيمارستان پرستارها شما رو . دنياي ديگه من بودم
اون روزهاي اول  .كردم مان من دوروبرم رو نگاه ميگفتن ما وقتي به من مي .كنن مامان صدا مي

  ).25( مهميه ةيعني خيلي اين مسئل
گرايي است كه اغلب بانوان مورد مصـاحبه ايـن ويژگـي را در خـود      كمال بارةبعدي در ةنكت
 ةدر هر دو حـوز  ـ اند ها و اهدافي را براي خود ترسيم كرده ها اولويت آن. كردند و بيان مي ندداشت

ها بر خود و شروع تالش بيشـتر   گيري بيشتر آن ك موجب سختيكه عدول از هر ـخانواده و كار
  .دشو و مجدد مي
  گيري زياد به خود سخت

گفت كـار آمـوزش    ن بازنشسته شدن و هميشه ميوپرورش بودن كه اال مادرم معلم آموزش
ن هم برسن وش به زندگيكنن كه  به خاطر اينكه فرصت مي. هاست بسيار مناسبي براي خانم كار

  ).21( تر از اين زندگي كني توني خيلي راحت مي. كنم و من هم از تو تعجب مي
  ها سرگرداني ميان اولويت

. هاي شديد خردي با يك بچه نوزاد و اعصاب. تقريباً دو هفته بعد از زايمانم برگشتم دانشگاه
نظر مالي من اصالً نيازي بـه كـار    از .يد سر كارآي ذاريد خونه و مي خب شما يه بچه نوزاد رو مي

اي  بـه مرحلـه  . نبودش تأثير نداشـت  و كه درآمد من بود هاش طوري همسرم وضعيت مالي. ندارم
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م كه در راه آموزش و پژوهش گذاشتم رها كـنم   نيوومد تالش و جوا رسيده بودم كه نه دلم مي
مجبور به انتخاب كرده؛ يعنـي   وركه سيستم زناني مثل من  درحالي. وم ر  و نه زندگي خانوادگي

ولـي  . بينيد كه آقايون موفق مجرد باشن حاال شما كي مي. هاي موفق مجردنما خانوم ةدر رشت
بچـه   ةمدرسـ . تونن چون تعارضه خيلي سخته؛ يعني شما فكر كن كار خونه هست ها نمي خانوم

 ).2( هست و كار دانشگاه هم هست

  اضطراب و عدم آرامش
ايشـون هـم نزديـك بـودن و     . ذاشـتم  بعد من بچه رو پيش مادر همسرم ميظهر به  12از 

ظهر به بعد كه بـه سـمت پايـان وقـت اداري      12حال از  بااين. داري كنن تونستن از بچه نگه مي
روز  فتاد كه ديگه من اونا ، يك استرسي در وجود من مي4شد ساعت  همون كه مي. رسيديم مي

 ،خوام برم ترافيـك نباشـه   مي .تموم نمونه كارم نيمه. انجام بدمتونستم حتي اون كار رو هم نمي
  ).19( ذهن من يومد توا تا فكر مي هزار. شون نكنه هكالف ،ها رو اذيت نكنه بچه اون. دير نرسم

  عدم برخورداري از فراغت شخصي
ا هـ  مثالً بعضي. نه هستوهاي من تماماً متعلق به خونه و انجام كارهاي خ شنبه و جمعه پنج

جوري نبـودم   من اصالً اين. كنن دن يا سريالي نگاه مي خوان استراحت كنن، آهنگ گوش مي مي
ـ   ندگيوم شم و تمام عقب و صبح زود از خواب بيدار مي ... دم و انجـام مـي  ر م ههاي كارهـاي خون

پي ها ارتباطي هم داريـم واتسـا   اگه مثالً با بچه. حذف كردم ور... طوركلي فراغتم با دوستان و به
رم و بـه پـدرم سـر     زهرا مي بهشت ،كنم اينه كه چون مادرم فوت كرده تنها كاري كه مي. هست

  ).10( زنم زهرا و به پدرم سر مي رم بهشت بار در هفته مي يك. زنم مي
هاي اجتمـاعي   مادري، همسري و نقشة وظايف حوز دادن علمي در تالقي انجام بانوان هيئت

سال تحصيالت دانشگاهي پيرامـون آن را   دوازدهبوده و نزديك به به دنبال تحقق آن  ها كه سال
اين همان ماهيـت واقعـي   . ها هستند ها و خواسته اند، دچار سرگرداني در انتخاب اولويت گذرانده

هـا   هايي كه سـال  ترديد در خواسته. يابد تعارض است كه در ابتدا در درون ذهن بانوان تجلي مي
آيد و اضـطراب   قي با عشق به فرزند و محبت و تعهد به همسر پديد مياند در تال به دنبالش بوده

ها مجبور به انتخاب ميـان ايـن دوگـانگي     آن شود و منجر مي كند ايجاد ميدائمي را براي ايشان 
هـا بـا ايـن توجيـه كـه هـر دو را        البتـه كـه بسـياري از آن   . يا به فكر مديريت آن باشـند  شوند
د به سمت استفاده از راهبردها شو اما همين امر موجب مي ،دهند خواهند، به انتخاب تن نمي مي

گـذارد و سـالمت روح و جسمشـان را     هايي بروند كه فقط بر روي خودشان اثـر مـي   و استراتژي
كـاري ديگـر    ةكه ذهنشان درگير هزار وظيفـ  شان را درحالي ها وظايف مادري آن. كند تهديد مي

از سوي ديگر، بانوان دانشگاهي محاكمه و عذاب وجـدان دائمـي بـه اينكـه     . دهند است انجام مي
نـوعي مـادري نـاقص را     دار را ايفا كننـد و بـه   وقت و خانه وظايف يك مادر تمام همةاند  نتوانسته

موجـب سـلب آرامـش و ايجـاد اضـطراب       دائمي ةاين عذاب وجدان و محاكم. ددارن همراه خود
  .شود دروني براي بانوان مي
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 كار با وظايف خويشاوندي ياه تعارض: مقولة فرعي چهارم
  :است عبارت 3و  مفهوم 3با وظايف خويشاوندي، داراي فرعي تعارض اين مقوله 

  فشار خانواده براي فرزندآوري
دو  در هـر  ومن ايـن نـاراحتي و نگرانـي ر   ، كنند ر مستقيم دخالتي نميطو هرچند كه به ...

كه  هگ ها احساس كردم و گاهي مادر همسرم از روي احساس و مهرباني به من مي طرف خانواده
  دسـت  از ون روني همسرشـ وكه خود ايشون كسي هستن كـه در جـو   درحالي .نكنم واين كار ر

. كرده وقف كار وش ر قت هم ازدواج نكردن و تمام زندگيو ن و دو فرزند پسر داشتن و هيچ داده
مجبور  وخودش ر ،كه كمبودي احساس نكنن هطوري بزرگ كن وبراي اينكه دو فرزند خودش ر

كنم  من هفتاد سالم هست وقتي به گذشته نگاه ميگه  مياآلن  .هكن و مي هكرده بوده كه كار كن
ولي به نظر من اگر زمـانش  . نديدم وهام ر بچهخورم از اينكه بزرگ شدن  و كمي افسوس هم مي

  .)21( نداشت واآلن در اين سن اين پيشرفت كاري ر ،داد هاش ميبه بزرگ كردن بچه ور
  نگراني از كار زياد

خودم و هم  ةهم خانواد. ن خيلي همراه با نگرانيهوولي پذيرشش ،ن هپذيرفت وها اين ر خانواده
هـايي از   ولي من هميشه رگه ،كنن زندگي ما دخالت نمي همسرم خوشبختانه خيلي در ةخانواد

  .)21( بينم ها مي در هر دو طرف خانواده وناراحتي ر
  مراودات اندك و تعامالت حداقلي

گـه چقـدر    مثالً پسرم مي .روي بچه هم تأثير گذاشته. تأثير گذاشته ـ كار منـ  يك جورايي
هـا هـم    مـرور بچـه   بـه  هوآمد كـم باشـ   رفتوقتي  .هرات منفي هم داريثتأخوني و خب  كتاب مي

امـا در رفتارهـا    ،در كودكي شايد چنـدان متوجـه نشـوي   . هش ن كمتر ميوش تعامالت اجتماعي
  .)1( ده ن ميونش ورات خود ريثتأ

علمي، در مورد تعـامالت حـداقلي    ها براي بانوان هيئت مهم با خانوادهي اه از تعارض يكيدرواقع، 
انـد كـه بـانوان     خويشـاوندان درجـه اول از ابتـدا پذيرفتـه     ةزيرا كه تقريباً هم ،هاست و فرزندآوري آن

. توانند مانند ساير زنان وقت زيادي براي مهمـاني و دورهمـي و غيـره داشـته باشـند      علمي نمي هيئت
علمـي   خوانده و بـه هنگـام هيئـت     ها درس علمي سال اند كه بانوان هيئت ها اين حقيقت را پذيرفته آن

هـاي ديدوبازديـد مـثالً     ها حـداقل  آن نظر از. اند م فشار بيشتر از دوران تحصيل را تحمل كردهشدن ه
نظر انجام وظايف فرزندي هم معمـوالً بـانواني كـه     از. كند يك كفايت مي  فقط نسبت به فاميل درجه

مگـر بـانواني    ؛دهنـد  و برادرها انجام مي رهاي شلوغ هستند، بيشتر وظايفشان را ساير خواه در خانواده
هـا   هرحـال، آن  بـه . فرزند آخرند يا خواهران و برادرانشان نزديك به پدر و مادر نيستند و فرزند كه تك

مخصوصـاً اينكـه هرچقـدر     ؛كننـد  همواره نوعي قصور و ندامت را نسبت به والدين خود احسـاس مـي  
همسرشـان   ةوابسـتگي خـانواد   ها يا تعداد خواهرها و برادرانشان كمتر باشد يا وابستگي خانواده به آن

به همسرشان بيشتر باشد، اين ندامت دروني بيشتر هم هست؛ اما درواقع بـا افـزايش تعـداد خواهرهـا     
و كمتـر   نـد ريگ مـي  انجام وظايف از سوي خويشاوندان خود قرار ةعلمي در ساي و برادرها، بانوان هيئت
  .د داشتپدري يا همسري را بر دوش خواهن ةفشار و مسئوليت خانواد
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 گيري بحث و نتيجه
 26 دادن شـغلي، پـس از انجـام    هـاي  علمـي و تعـارض   در تحقيق حاضر با موضوع زنـان هيئـت  

هـاي تهـران،    علمي در دانشگاه مند، با بانوان محترم عضو هيئت ساخت عميق و نيمه نيمه ةمصاحب
ادبيـات و   تـرين  عالمه طباطبائي و چندين پژوهشـگاه علـوم و علـوم انسـاني، مـروري بـر مهـم       

هـا مـورد تحليـل     پژوهشي داخلي و خارجي، در آخر متون مصـاحبه  ةرويكردهاي نظري، پيشين
ها حاكي از  يافته. اي، قرار گرفت.دي.هاي مكس كيو افزار كيفي تحليل داده تماتيك از طريق نرم

ماننـد تـنش زمـاني، روز مضـاعف، كرختـي       مفهوم 25، فرعي ةمقول 6، اصلي ةمقول 2استخراج 
كـه   هاسـت  كد مفهومي از خالل مصـاحبه  282گر و غيره و  ناشي از تنش مزمن، مادري كنترل

عنوان قشري از بانوان شاغل كـه در بيشـتر    بانوان دانشگاهي به. عبارت استفاده شد 161فقط از 
اند كه ناشي  ضعيتي خاص نيز مواجهند، با وا ها يكسان مشكالتشان با بانوان شاغل در ديگر حرفه

هايي مانند عدم زمان محوري، عدم فراغت ذهني پـس   ويژگي. علمي است از ماهيت شغل هيئت
محـور بـودن،    روزي، وظيفـه  ذهني شبانه ةتنيدگي كار و زندگي، مشغل  از اتمام ساعات كار، درهم

تفريح همراه با اضـطراب،  روزي، نبود روز مضاعف، كاهش فراغت معمول،  تحميل اضطراب شبانه
هـايي   ويژگـي  زپـذيري زمـان، همگـي ا    چند نفر، انعطـاف  ةمثاب مادري چندگانه، نگرش به زن به

تواند باعث فشار زماني و در پيرو  ها مي هستند كه در كنار مزايايي چون مديريت زمان توسط آن
  .ها باشد آن استرس و فشار جسمي و روحي براي آن

گونـه كـه روكسـبرگ     همـان  ،هـاي متعـدد   برعهده داشتن نقـش  ةواسط بانوان دانشگاهي به
هـا در تضـارب بـا     امـا انباشـتگي نقـش آن    ؛گويد، دچـار انباشـتگي نقـش هسـتند     مي) 1977(

ها تا خانـه   د كار براي آنشو محوري و استمرار وظايف شغلي موجب مي هايي چون وظيفه ويژگي
هـا   تر محققـان متعـددي نيـز بـه آن     ي كه پيشياه ها همواره با تعارض جهت آن بدين. ادامه يابد

د شـ شده مشخص  انجام ةمصاحب 26در تحقيق حاضر و از خالل . شوند اند مواجه مي كرده  اشاره
تعارض : ندا بانوان دانشگاهي با چهار نوع تعارض در مناسبات شغل و زندگي خود مواجهكه گويا 

ي كه بـانوان بـا همسـران دارنـد،     هاي تعارض. نديبا خود، با همسر، با فرزندان، با وظايف خويشاو
تواننـد كوتـاهي بـانوان در     درواقع، مردان معموالً مـي . ها مرتبط است بيشتر با وظايف مادري آن

داري فرزنـدان   اما آنجا كـه سـخن از مراقبـت و نگـه     ؛داري را درك كنند وظايف زناشويي و خانه
پـذيري   نـوعي جامعـه  . دانند ان از آنِ مادر ميتاريخي، شرعي و عرفي را همچن ةاست، اين وظيف

كار جنسـيتي بـه دنبـال آن، مراقبـت و      جنسيتي براي زنان در طول تاريخ اتفاق افتاده و تقسيم
بيشـتر امـور   همراهي همسران اين بانوان دانشگاهي هـم در  . داند پرورش فرزند را از آنِ مادر مي

غذاي آماده از  ةريخته يا تهي هم به ةمثالً خان. داري يا كاهش سطح توقعاتشان در خانه است خانه
داري فرزنـدان   ها، نقدي از بانوان بر همسرانشان مبني بر عدم نگـه  يك از مصاحبه در هيچ. بيرون

رسد كه درك همسـران از بـانوان    به نظر مي، همچنين. شنيده نشد يا رسيدگي به كارهاي خانه
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علمي باشند، بيشـتر   ها هيئت يژه زماني كه هردوي آنو هاي تحقيق، به اساس يافته دانشگاهي، بر
آنـان بـا   . همسـان و مطـابق اسـت    )1999(كارلسون و پرو  ةبا نظري ها اين يافته. شود نمايان مي

خـانواده، حمايـت اجتمـاعي را يـك منبـع مهـم        ـمتقابـل كارـ   ةرابط ةاستناد به پژوهشي دربار
خـانواده معرفـي    ـ زا بـر تعـارض كـار    تـنش هاي  رات محركيثتأمكانيسم انطباقي جهت كاهش 

حمايت اجتماعي كه يك فرد در يك  ةمطابق استدالل كارلسون و پرو، ممكن است درج. كردند
چنانچـه  . كند تأثير گذارد يند تنشي كه وي تجربه مياكند، بر كل فر موقعيت معين دريافت مي

ـ   يـت اجتمـاعي كـه از همسـرش     رو شـود، حما  هفرد از سطح بااليي از تقاضاهاي زماني كـار روب
به همين دليل كارلسون و پرو نتيجـه   .تواند تأثير منفي تعارض را حذف كند كند مي دريافت مي

  ].16[تواند آثار تنش را كاهش دهد  مي گيرند كه حمايت اجتماعي مي
تعـارض بـانوان دانشـگاهي بـا فرزندانشـان از بـاب مـادري و توانـايي بـانوان دانشـگاهي در           

موجـب   وقـت مـادري   بحث پيرامون مراقبـت از فرزنـدان و ايفـاي نقـش تمـام     . است يفرزنددار
 وجـود   بـا . الشعاع قـرار گيـرد   هاي اجتماعي و فردي بانوان دانشگاهي تحت فعاليت همةشود  مي
ها مادر  آن. ، فرزندان دركي از موقعيت و جايگاه مادر و فشار نقشي كه بر او وارد است ندارنداين

 منزلـة  از سـوي ديگـر، مـادري بـه    . كنند دار مطالبه مي وقت و همانند يك مادر خانه خود را تمام
 ةتوانـد نقطـ   هاي تكنولوژيكي و دستاوردهاي بشر مـي  شونده و وابسته به پيشرفت نقشي متحول

كه فرزندان بزرگ شـوند و    به اين معنا كه در گذشته همين. كمال تربيت فرزندان را تغيير دهد
هـا و   بازي كنند و سوادي بياموزند، كافي بود؛ امـا در حـال حاضـر انـواع كـالس     با همساالنشان 

كـاري   شود و هرگونه كـم  براي فرزندان از سوي مادري متحول شده در نظر گرفته مي ها آموزش
گـاه نتـوان    ست كه شايد هـيچ ا ديگر آن ةنكت. مادر، حداقل براي او، عذاب وجدان به دنبال دارد

گـردد كـه بـه مـادران      هـايي بـازمي   هم به ويژگي  دليل آن. دكرم و معين كمال مادري را ترسي
صـفاتي  . يعني گذشت ،يعني محبت و مهرباني ،فداكاري ةمادري يعني اسو ؛شود نسبت داده مي
انتها هستند و همين دليلي است براي آنكه مادران همواره در ذهن خود بهتـرين و   كه همگي بي

نيافتني است و همين امر همواره نوعي عذاب وجدان را از مـادري   ايدئالي داشته باشند كه دست
امـا   ،مـادران شـاغل باشـد    همـة توانـد ويژگـي    البتـه ايـن مـي   . ناقص براي بانوان به همراه دارد

هـا   د تـا آن شـو  علمـي موجـب مـي    روزي بانوان هيئتشبانه ةتنيدگي زندگي و كار و مشغل درهم
هـا و   دانشگاهي در تعارض با خود و انتخاب ميان اولويـت  بانوان. بيشتر اين حس را تجربه كنند

اند و حال ترديد دارند كـه بـه كـدام     زمان زيادي را به تحصيل گذرانده. هايشان هستند بخواه دل
هـا و   دچـار سـرگرداني در انتخـاب اولويـت    . تـر باشـند   توانند نزديك مي) كارـ زندگي( فيسر ط

عي تعارض است كه در ابتدا در درون ذهن بانوان تجلي اين همان ماهيت واق. ها هستند خواسته
  .يابد و اضطراب دائمي را براي ايشان پديد آورده است مي

دادن ها يا انجـام   تعارض ديگر ميان كار بانوان دانشگاهي با مراودات و تعامالت خانوادگي آن
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سبك زندگي بـانوان  دهد كه  ها نشان مي يافته. گيرد ها در قبال خويشاوندان شكل مي وظايف آن
كـردن   ها را به سمت تعامالتي حداقلي با خانواده و خويشـان و گسـترده   دانشگاهي به نحوي آن

. دهـد  سـوق مـي   ،علمـي  هـاي هيئـت   هاي همسان خود، يعني ساير خانواده روابطشان با خانواده
داننـد   شود؛ يعني پدرها و مادرها مـي  ها نيز پذيرفته مي ارتباط حداقلي از سوي خويشاوندان آن

هـاي درجـه دوم    كه بانوان دانشگاهي زماني را براي شركت در دورهمـي و ارتباطـات بـا فاميـل    
بسـنده  ) رادرهامثالً سر زدن با والدين و خواهر و ب(ندارند و به ارتباطات خويشاوندي درجه اول 

پدري و همسري هم بانوان دانشگاهي همـواره   ةهرچند كه در مورد ارتباطات با خانواد. كنند مي
 ةاين يافته نيز توسط نظري. وظايف فرزندي هستند دادن كاري در انجام دچار عذاب وجدان از كم

تـداخل   رغـم  بـه پـردازان،   زعـم ايـن نظريـه    بـه . شـود  تأييـد مـي  ) 1985(گرين هاوس و بيوتـل  
هـاي خـانوادگي، چنانچـه فشـار زيـادي بـراي مشـاركت فـرد در          هاي كاري بـا فعاليـت   فعاليت
اغلـب  . خانواده كمتري خواهـد كـرد   ـهاي خانوادگي نباشد، احتماالً احساس تعارض كار فعاليت

. هاسـت  هاي پدري و همسري با بانوان دانشـگاهي بـر سـر طـرح فرزنـدآوري آن      تعارض خانواده
پذيرفته نيست كـه بـانوان   ) همسر ةپدري و خانواد ةخانواد(ي خويشاوندان درجه اول درواقع برا

هـا   هرچنـد ايـن نگرانـي   . كار سخت و فشار نقشـي مـادري را تجربـه نكننـد     ةدانشگاهي به بهان
ا ميان بـانوان دانشـگاهي و   ه شود و معموالً همسران در رفع تعارض ها منتقل نمي مستقيم به آن

ايي مكشـوفه  هـ  ، تعـارض ديترد يب، ها نياالبته  .كنند مهم را ايفا مي ياول نقش خويشاوندان درجه
همـة جامعـة بـانوان دانشـگاهي      بـه آن را  توان ينمدر ميدان مطالعة نويسندة اين مقاله است و 

  .تعميم داد يا اينكه محدود به همين موارد دانست
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