مقاله علمی
روایت متکثر زنان عضو هیئتعلمی از مناسبات کار و زندگی
حميده دباغی
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(تاریخ دریافت ،1044/40/60 :تاریخ تأیید)1044/41/41 :

چکیده
از زمان پيوستن زنان به اجتماع شغلی و برخورداري آنها از نقشهاي اجتماعی متعدد ،مناسبات ميان
دو ساحت کار و زندگی و ايفاي نقشهاي خانوادگی و شغلی ،به دغدغهاي براي زنان تبديل شد و
تنشها و استرسهاي فراوانی را براي آنها به وجود آورد .حجم اين تنشها با ماهيت شغلی زنان در
ارتباط است .شغل هيئتعلمی ،حضوري پيوسته میطلبد و دغدغهاي شبانهروزي براي زنان ايجاد
میکند .اما سؤال اين است که زنان هيئتعلمی چگونه میتوانند اين دو ساحت متعارض را مديريت
کنند؟ در اين مقاله با استفاده از رويكرد کيفی 62 ،مصاحبه عميق و نيمهساختاريافته با زنان عضو
هيئتعلمی (دانشگاههاي تهران ،عالمه طباطبائی ،چندين پژوهشگاه علوم و علوم انسانی) با روش
تحليل تماتيک و با کمک نرمافزار

Max Q.D.A

تحليل و گونههاي متفاوت از راهكارهاي زنان

دانشگاهی براي حل تعارض بين کار و زندگی شناسايی شد .در اين تحقيق 0 ،مقوله اصلی يا راهبرد
در مناسبات ميان کار و زندگی خانوادگی ،در قالب  86مقوله فرعی 32 ،مفهوم و در مجموع 811
عبارت استخراج گرديد .زنان عضو هيئتعلمی براي حل تعارض ميان کار و زندگی خانوادگی ،از
راهبردهاي چهارگانهاي با عناوين زندگی خانوادگی حداقلی ،زندگی خانوادگی مبتنی بر سرمايه
حمايتی ،خودتعليقی ،و فداکاري مقدس براي برقراري توازن بين حوزه کار و زندگی خانوادگی
استفاده میکنند.
كليدواژهها :مناسبات کار و زندگی خانوادگی ،راهبردهاي حل تعارض ،زنان عضو هيئتعلمی ،تحليل
تماتيک.
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 8عضو هيئت علمی گروه مطالعات زنان دانشگاه عالمه طباطبائی H.dabaghi@atu.ac.ir

اين مقاله ،مستخرج از طرح پژوهشی با عنوان «مطالعه تجربه زيسته زنان دانشگاهی از تعارض کار و خانواده» است
که توسط نويسنده و با حمايت مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی در سال  8311انجام شده است.
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بیان مسئله
زنان در خانواده و در عرصه اجتماعی و اقتصادي ،نقشهاي متنوعی را بهويژه از عصر صنعتی به
بعد و پس از افزايش زنان تحصيلکرده و ورود زنان به عرصه شغلی ،به عهده گرفتهاند .اما ايـن
خروج زنان از عرصه خانه و ورود به حوزه پذيرش مسئوليتهـاي بيشـتر ،مسـئوليتهـايی کـه
نيازمند به زمان و تعهد هستند ،هيچگاه با کاهش مسئوليتهاي خانوادگی آنان همراه نبوده و آنها
را وادار کرده است تا ميان نقشهاي خود در عرصه خانواده و کار ،اولويتبندي کنند؛ يا يكی را
بر ديگري ترجيح دهند؛ يا اينكه مسئوليتها در هر دو حوزه را با پـايينتـرين سـطح کيفيـت و
کارآمدي به انجام برسانند .توسلی ( )8316در تحقيقش نشان داد که زنان شاغل براي آنكه شغل
خود را از دست ندهند و از آن دفاع کنند و بتوانند همزمان در بيرون از خانه هم کار کنند ،فشار
مضاعف بر خويش را تحمل و انرژي بيشتري را صرف میکنند .تحمل فشار مضـاعف يكـی از
مهمترين واکنشهاي زنان در مواجهه با نقشهاي دو عرصه کار و زندگی خانوادگی است که در
بعضی مواقع نيز با ترك خاموش کار ،جايگزين میگردد .چنين تفاوتی در انتخـاب ميـان کـار و
زندگی خانوادگی ،ناشی از تقابل ميان اين دو عرصه است که پيشتر نيز انديشمندانی مانند پلک
( )8111و خان ،ولف ،کوين ،اسنوك و روزنتـال ( )8120بـه نقـل از زعفرانچـی ( )8311نشـان
دادهاند و از آن با عنوان نوعی تعارض درونی ياد میشود که به طور همزمان مجموعه دو يا چند
نقش ،بر فرد فشار وارد میکنند و اين درگيري و تعارض درونی ميان دو حوزه ،میتواند عواقب
منفی را بر کيفيت زندگی خانوادگی آنها داشته باشد.
اين قبيل از تعارضات ،با افزايش ميزان اهميت شغلها و مسئوليتهـاي شـغلی ،بيشـتر هـم
میشود و به زمان ،تعهد و مسئوليتپذيري بيشتري نيازمند است .ويژگیهايی که بـراي حصـول
آنها الزم است زنان به اولويتبندي ميان مسئوليتهاي کـاري و خـانوادگی خـود بپردازنـد و از
راهبردهاي متفاوتی براي نظمدهی ميان آنها استفاده کنند.
اعضاي هيئت علمی -يا اصطالحاً زنان دانشگاهی -به عنوان گروهی از زنان شاغل ،اگرچـه
شغلی را به عهده دارند که با مزيتهايی مانند انعطاف زمان ،دستمزد و حضور اجتماعی ارزنـده
همراه است؛ اما مشكالتی مانند وظيفهمحوري ،استمرار وظايف شـغلی و درهـمتنيـدگی کـار و
خانواده موجب میشود تا آنها همواره دغدغه شبانهروزي داشته باشند و حتی با وجـود حضـور
در خانه ،با احساساتی مانند تنش و فشار زمانی ،عذاب وجدان مادري ،فراموشـی نقـش و غيـره
مواجه باشند (دباغی .)8044 ،به بيان ديگر می توان گفت که زنان عضو هيئتعلمی ،با يک گـره
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دوبل يا تضادهاي چندگانه مواجه هستند .به اين معنی که از آنها انتظار میرود تا از يـک طـرف
حرفهاي و داراي ويژگیهايی مانند کارآمدي ،تخصصگرايی ،بـیطـرف بـودن و عينيـتگرايـی
باشند و از طرف ديگر يک زن مسئول خانواده و به معناي ديگر مهربان ،مراقب و حمايتگر  -به
دليل وجود کليشههاي جنسيتی -باشند .کاپالن ( )8111به نقل از کوتريـل و همكـاران)8312( 8
از اين واقعيت با عنوان «معماي بغرنج در درون يک افسانه» ياد میکند .افسانهاي کـه مـیگويـد
ظرفيتهاي پرورشی زنان بیکران است .آنها در محل کار میتوانند يا مراقب باشند يـا حرفـهاي
ولی نه هر دو.
پس به درستی اين امر را میتوان بيانگر و موجد يک مشكل مهم در برابـر گـروه زنـان شـاغل
دانست که به حيطه تنظيمگري و هماهنگی نقشهاي خانوادگی و شغلی آنهـا بـاز مـیگـردد .ايـن
همان سؤال مهم و منظور نويسنده در اين مقاله است :زنان عضو هيئتعلمی در ايجاد تعامـل ميـان
نقشهاي شغلی و خانوادگیشان و کاهش فشار نقشی مضاعف ،از کدام راهبردها بهره میبرند؟

اهمیت و ضرورت پژوهش
زنان در ايران با نابرابري جنسيتی در حوزههاي مختلفی مواجه هستند .گزارش نابرابري جنسيتی
حوزه اقتصاد و مشارکت اقتصادي زنان در مورد ايران در سال  6468نشان میدهد که کشـور در
رتبه  824در ميان کشورهاي جهان و رتبه  82در ميان  81کشور منطقه است و با نمـره  31.2تـا
رسيدن به مطلوبترين وضعيت (نمره  ،)8به  621سال زمان نياز دارد (انجمن اقتصـاد جهـانی،6

 .)6468يكی از مهمترين تسهيلکنندهها براي خروج بیصداي زنان از بازار کار ،بهانه نبود تعادل
ميان زندگی خانوادگی و زندگی شغلی آنان است .بنـابراين بسـيار اهميـت دارد کـه در ترسـيم
مناسبات کار و زندگی زنان ،عالوه بر توصيف وضعيت زنان ،به راهكارهـا نيـز بينديشـيم .ايـن
نابرابري در مناسبات کار و زندگی دانشگاهی زنان هم وجود دارد؛ اما با اين حال میتوان مدعی
شد که توسعه آموزش عالی در دهههاي  8114و  8114بيشتر به نفع زنان بوده تا مـردان و ايـن
امر موجب شده است زنان در عرصه آموزش عالی چه در سمت استادي و چه به عنوان دانشجو
بيشتر حضور داشته باشند (کوتريل و همكاران .)82 :8312 ،نيمنگاهی به دادههاي آماري دربـاره
حضور زنان در عرصه آموزش عالی و دانشگاه در ايران نيز نشان میدهد که:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Cotterill
2 World Economic Froum

422

نامۀ انسانشناسی ،سال هفدهم ،شماره  ،13پاییز و زمستان 3111

تعداد کل زنان در هيئتعلمی دانشگاهها تا سال  8310برابر بـا  2432نفـر بـوده کـه مـردان
( 38822نفر) 2 ،برابر آنها را تشكيل میدهند .تعداد زنان بـا رتبـه اسـتادي 82 ،برابـر از مـردان
هيئت علمی در همين رتبه کمتر است؛ بنابراين از منظر تعداد و درصد حضور زنان در رتبههـاي
علمی ،شكاف و فاصله زيادي ميان آنها با مردان در همين عرصه شغلی وجود دارد.
همچنين طی سالهاي  ،8313-10زنان دانشگاهی و به عنوان اعضـاي هيئـتعلمـی82.63 ،
درصد از اعضاي هيئتعلمی دانشگاهها را تشكيل مـیدادنـد .همچنـين مقايسـه مـردان و زنـان
دانشگاهی نشان میدهد که در هر يک از ردههاي دانشگاهی ،زنـان همـواره درصـد نـاچيزي را
نسبت به مردان به دست آوردهاند .زنان  80.1درصد در رده اسـتادياري (در برابـر  12.3درصـد
مردان) 1 ،درصد در رده دانشياري (در برابر  18درصد مردان) ،و  2.1درصـد در رده اسـتادتمام
(در مقابل  10.3درصد مردان) بودهاند .بر اساس آمار مؤسسه پـژوهش و برنامـهريـزي آمـوزش
عالی ايران ،در سال تحصيلی  8312-8312نيز تعداد  612هزار و  101نفر در مؤسسات آموزش
عالی کشور به تدريس اشتغال داشتهاند که از اين تعداد کادر آموزشـی تمـاموقـت و پـارهوقـت
مؤسسات آموزش عالی 33.6 ،درصد زن و  22.1درصد را مردان تشكيل میدهند .همچنين آمار
ديگري نشان میدهد که زنان در سال  18223 ،8312-12شغل دانشگاهی پارهوقت و تماموقـت
را در دانشگاههاي دولتی و غيردولتی به عهده داشتهاند .همچنين زنان دانشگاهی 11.30 ،درصـد
از مشاغل دانشگاهی پارهوقت را به عهده داشتهاند و فقط  66.22درصـد از آنهـا ،داراي سـمت
دانشگاهی تماموقت بودهاند .زنان در همه مراتب دانشگاهی نسـبت بـه مـردان حضـور کمتـري
دارند (ايران کنفرانس.)8311 ،
اين شواهد آماري اگرچه می تواند بيانگر وجود مشـكالتی سـاختاري-نهـادي در تحـرك
شغلی صعودي زنان دانشگاهی باشد ،اما در عين حال می تواند نشان دهنده مشكالت زنـان در
هماهنگی نقش هاي خانوادگی و کاري نيز باشد که آنها را وادار میکند به نقش هاي دانشگاهی
پاره وقت بسنده کنند که نيازمند زمان و مسئوليت کمتر هستند و بدين طريق ميان نقـشهـاي
خانو ادگی و شغلی خود هماهنگی به وجود آورند .بنابراين به نظر مـی رسـد دريافـت فهـم و
شناخت راهكارهايی که زنان دانشگاهی به منظور تعادل ميان کار و زندگی به کـار مـی برنـد،
حائز اهميت است.
يكی ديگر از ضرورتهاي انجام تحقيق فعلی آن است که اکثر مطالعات بر بررسی پيامد
تعارضات کار و خانواده تمرکز داشته و فهمی را از تجربه زيسته خود زنان دانشگاهی در مقابله
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با تعارضات ارائه ندادهاند .با توجه به اين موضوع که نحوه تعامالت زنان در زندگی روزمره در
قشرها و گروههاي گوناگون و با وضعيت متفاوت ،يكسان نيست و زنان در اليههاي هويتی
خود ،شكلهاي گوناگونی از تعامل را نشان میدهند ،شناخت اين تعامالت میتواند گامی مؤثر
در حل تعارض کار و زندگی زنان باشد.
از سوي ديگر ،بيشتر مطالعات با روش کمی و در قالب بررسی روابط ميان چندين متغيـر
انجام شده و فهم محققان از تجربه زنان به عنوان گروهـی کـه بـا تعـارض در حـوزه کـار و
زندگی خانوادگی مواجه اند ،سطحی و ناقص است .بنابراين وجه تمايز مقاله حاضر ،تأکيد بـر
ژرفانگري در مطالعه کيفی و رسيدن به عمق انديشه و تجربه زنان دانشگاهی در متعادل سازي
کار و زندگی خانوادگی است .از سوي ديگر ،مروري بر مقاالت و پژوهشهاي داخلی متعـدد
نشان می دهد که اگرچه به مفهوم موانع شغلی زنان و تعارض کار-خانواده براي زنان به عنوان
يک گروه پرداخته شده است؛ اما پژوهش داخلی وجود ندارد که با تمرکز بر زنان دانشـگاهی
به عنوان يک گروه خاص انجام شده باشد و از راهبردهايشان در مـديريت تعارضـات کـار و
زندگی خانوادگی سخن بگويد.

مروری بر مهمترین مفاهیم و رویکردهای نظری
سه مفهوم نظري تعارض ،تعادل و غنیسازي درباره مناسبات کـار و خـانواده بـراي نشـان دادن
رابطه ميان اين دو در ادبيات دانشگاهی وجود دارد .هر چند در بيشتر محافل دانشـگاهی ،رابطـه
بين کار و خانواده ،رابطهاي منفی در نظر گرفته میشود و از تعارض کار-زندگی میگوينـد؛ امـا
اخيراً محققان استدالل کردهاند که تعامل بين اين دو حوزه ،ممكن است مثبت باشد (گرينهـاوس
و پــاول6442 ،؛ اســتودارد و مدســن6441 ،؛ روســو و بونوکــور 6486 ،بــه نقــل از تســيونو و

کنستانتوپولوس .)6482 ،8بنابراين از اصطالحاتی مانند غنی سازي ،تسهيل يا تقويت مثبت سخن
میگويند که بر تعامل کار-زندگی داللت میکند.
در رويكرد تعادل کار-زندگی ،در مجموع میتوان از دو دسته نظريه سخن گفت .دستهاي از
نظريهها بر تالشها و حمايتهاي سازمانی از کارکنان متمرکز اسـت و دسـته دوم از نظريـههـا
مبتنی بر تالش هاي فردي کارکنان براي ايجاد تعادل ميان کار و زندگی است .در واقع برخـی از
مواقع سازمانها ،خود به سودمندي تعادل ميان کار و زندگی کارکنانشان واقف هسـتند و انـواع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Tsionou & Konstantopoulos
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تمهيدات و تسهيالت را در اين راستا  -ارائه حمايت رسمی يا ايجاد تـدابير سـازمانی -بـه کـار
میبرند (هاشميان و همكاران .)8311 ،اما در مواقع ديگر که افراد متوجه میشوند سـازمانهـا از
آنها حمايت نمیکنند ،خود به شيوهها و اقداماتی براي ايجاد تعادل ميان کـار و زنـدگی متوسـل
می شوند .معموالً در اغلب مطالعـات دربـاره تـدابير سـازمانی صـحبت شـده اسـت .بـه اعتقـاد
گودچايلد )6442( 8تعادل کار و خانواده ،به دنبال انطباق شغل ،شرايط ،ابـزار و محـيط کـار بـا
مشخصات فيزيكی و بدنی انسان و نيز تعيين نيرو و توانايی جسمی افراد شاغل حاصل میشود.
مؤلفههاي تعادل کار و زندگی از ديدگاه وو ،روسويدي ،کليبرن و امسی کارسی ( )6483به نقـل
از دامغانيان و گلشاهی ( )8312عبارتاند از :حمايت مدير ،حمايت سازمان ،ارزش شغل ،زمـان
کار ،درآمد ،وضعيت نظارت و ميزان عالقه فرد به کارش .همچنين برخی از مهمترين داليلی که
موجب عدم تعادل در ميان کار -زندگی میشود ،به ساعات طـوالنی کـار و چندشـغله بـودن و
حجم زياد کار و مسئوليتهاي شغلی مربوط است.
روسويدي و همكارانش ( )6483به نقل از رجبی فرجاد و موسوي فرد ( )8311بر
مؤلفههايی مانند حمايت مدير ،حمايت سازمان ،ارزش شغل ،زمان کار ،درآمد ،وضعيت نظارت
و ميزان عالقه فرد به کارش در ايجاد تعادل ميان کار و زندگی خانوادگی تأکيد دارند.
در مدل تعارض کار -خانواده ،رستگار خالد انتظارات نقش کـاري ،کنتـرل کـار و حمايـت
اجتماعی از کار را مبين اين تعارض میداند .در حالی که رابطه کنترل کار و حمايت اجتماعی از
کار با تعارض کار با خانواده و رابطه درگيـري خـانوادگی و حمايـت اجتمـاعی از خـانواده بـا
تعارض خانواده با کار منفی است .همچنين در اين مدل جنسيت هم با تعـارض کـار خـانواده و
هم با هر يک از ابعاد آن رابطه دارد (رستگار خالد.)8313 ،
گرين هاوس و بيوتل ( )8112به نقل از اردالنی ( )8310براي تبيين تعارض کـار-خـانواده در
مدل خود با تأکيد بر منابع آن در قلمرو نقشهاي کاري و خانوادگی نظريهاي را بيان کـردهانـد .بـه
نظر آنها با وجود تداخل فعاليتهاي کاري با فعاليتهاي خانوادگی شخص ،چنانچه فشـار زيـادي
براي مشارکت وي در فعاليتهاي خانوادگی نباشد ،احتماالً کمتـر احسـاس مـیکنـد بـين کـار بـا
خانواده تعارض وجود دارد ،در حالی که به مـوازات وجـود و افـزايش بيشـتر ناشـی از انتظـارات
شخص يا انتظارات ديگر فرستندگان نقش ،فرد احساس تعهد بيشـتري بـراي انجـام فعاليـتهـاي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Goodchild
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خانوادگی میکند و فشارهاي متضاد و تعارض کار-خانواده به طور برابر شدت میگيرد .به اعتقـاد
گرين هاوس و بيوتل ،انتظارات شخص از دو جنبه اهميت دارند :نخست از اين حيث که انتظارات
و ارزشهاي يک فرد میتوانند به رفتار نقش او شكل دهنـد .دوم از ايـن جنبـه کـه اخـتالف بـين
انتظارات فرد و انتظارات ديگران در قلمرو نقش معينی میتواند فشار را افزايش دهد و احتمـاالً بـه
تعارض کار-خانواده منجر شود .به اعتقاد وايدانوف ،افراد عموماً در زمان يكسـان ،بـه نقـشهـاي
کاري و خانوادگی دسترسی ندارند ،بنابراين بهطور همزمان قادر به ايفاي نقـش ديگـر نيسـتند .امـا
شرايط تنشآميز در يک نقش و انتقال آن به نقش ديگر ،میتواند از انرژي الزم بـراي ايفـاي نقـش
ديگر بكاهد ،همان طور که رضايت از يک نقش نيز میتواند بر نقش ديگر اثر بگذارد.
در مدلهاي دوکسبري و هيگينز ،متغيرهاي اصلی تبيينکننده تعـارض کـار-خـانواده شـامل
درگيري کاري ،درگيري خانوادگی ،انتظارات کـاري و انتظـارات خـانوادگی اسـت .هـر يـک از
متغيرهاي مذکور به طور مستقيم و غيرمسـتقيم بـا تعـارض کـار-خـانواده رابطـه مثبـت دارنـد.
درگيري کاري و انتظارات کـاري از طريـق افـزايش تعـارض کـاري و انتظـارات خـانوادگی و
درگيري خانوادگی از طريق باال بردن تعارض خانوادگی بر تعارض کار-خانواده تأثير میگذارند.
اين متغيرها تعارض کار-خانواده را از طرق ذيل پيشبينی میکنند .درگيري کاري بـا خـانوادگی
شديد به ترتيب به تعارض کاري يا تعارض خانوادگی منجـر مـیشـود و بـه طـور مسـتقيم بـر
تعارض کار-خانواده اثر میگذارد (باقري سنجره.)8314 ،
اصطالح ديگر در مناسبات کار و خانواده ،غنیسازي اين دو ساحت بـه مثابـه يـک سـاختار
چندبعدي است و فرايندي که می تواند افزايش کيفيت زندگی و کيفيت شغلی را بـراي فـرد بـه
وجود آورد .در بسـياري از تحقيقـات هـم ماننـد مطالعـات کاليـات و بـروف )6441( 8و وار و

اينسگلو )6481( 6درباره موضوع غنیسازي و رابطه مثبت آن با تعادل ميان کار-زندگی صـحبت
شده است .به اعتقاد جيمز )6442( 3تعادل زمانی حاصل میشود کـه سـه مؤلفـه زنـدگی يعنـی
احساسات ،انتظارات و محيط به خوبی عمل کنند .براي اطمينان از اينكه جنبه عاطفی زندگی بـه
درستی مديريت می شود ،زن بايـد هـر گونـه راه غيرمنطقـی را کنـار بگـذارد ،روحيـهاي آرام را
انتخاب کند ،به مديريت زمان بپردازد ،از قبل براي تعطيالت برنامهريزي کنـد ،از لحظـه کنـونی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Kalliath & Brough
2 Warr & Inceoglu
3 James
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لذت ببرد و انرژي بگيرد .به منظور مديريت انتظارات ،زنان بايد شـبكه ارتبـاطی داشـته باشـند،
اهداف قابل دستيابی را تعيين کنند و واقعبين باشـند .برنامـههـاي روزمـره را تنظـيم کننـد و از
پذيرش مسئوليتهاي آنی و بدون برنامه قبلی بپرهيزند .همچنين بايد زمانی را براي استراحت و
بازتوانی انرژي خود در نظر بگيرند .مشارکت در چندين نقش میتواند مزايـاي زيـادي را بـراي
افراد شاغل به همراه داشته باشد و به نوبه خود «از مشكالت يا هزينههاي مربوط به نقـشهـاي
شغلی و خانوادگی بكاهد» .براي بررسی اثر همافزايی نقشهاي شـغلی و خـانوادگی ،محققـانی

مانند گرزيواچ و باتلر 8و گرينهاوس و پاول ،از برچسبهاي مختلفی مانند غنیسـازي ،تسـهيل،
لبريز شدن مثبت يا تقويت استفاده کردهاند .با اينكه تفاوتهايی بين اين اصطالحات وجود دارد،
اما ظاهراً آنها به خوبی فهم نشدند و اغلب در ادبيات نظري ،به جاي يكديگر استفاده مـیشـوند
(مارکس  8111به نقل از فرون و همكاران .)6443 ،منظور از تسهيل خانواده و کار اين است که
«منبع به وجود آمده در يک نقش باعث بهبود کيفيت در نقش ديگر شود» .به اعتقاد گرزيـواچ و
باتلر ( )6441به نقل از تسيونو و کنستانتوپولوس )6482( 6غنیسازي خانواده و کار نيز به معناي

«توسعه تجاربی است که در يک نقش به بهبود کيفيت زندگی در نقش ديگر میانجامد».

راهبردهای مصالحه کار-زندگی خانوادگی
تاکنون پژوهشهاي متعددي درباره مصالحه کار-زندگی خـانوادگی انجـام شـده کـه اغلـب بـر
راهبردهاي فردي و روشهايی براي سالمت جسمی تأکيد دارند؛ مانند هندرسـون )6442( 3کـه
معتقد است مصـالحه کـار و زنـدگی خـانوادگی از طريـق تمـرين ،ارزشهـاي شناسـايیشـده،
مديتيشن ،خالقيت ،فعاليت هاي اجتماعی ،ثبات مالی ،داشـتن تعطـيالت مـنظم ،برخـورداري از
روزهايی در هفته ،که فرد هيچ کاري در آن روز انجام ندهد ،حداقل يک هفته در ميان ،يادگيري
توانايی نه گفتن و توقف تداوم سندروم زن خارقالعاده 0میتواند مفيد باشد (هندرسـون6442 ،؛
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Grzywacz & Butler
2 Tsionou & Konstantopoulos
3 Henderson

 0سندرون زن خارقالعاده ،بيانگر ويژگی در زنانی است که تالش زيادي میکنند تا خود را بینقص و در کمال
نشان دهند .در اين سندروم ،زنان از تحميلهاي زمانی و فشار در مورد چيزي رنج میبرند که غيرضروري است.
زنان هنوز مسئوليت اصلی فرزندداري و مراقبت از سالخوردگان را به عهده دارند ،هنوز در مديريت خانه پيشگام
هستند ،هنوز هم درصد بيشتري از زمان صرفشده براي کار خانگی را گزارش میکنند و با وجود اين ،کاهش
تعهد يا نقص در هر زمينه را نمیپذيرند.
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آلمان و رن .)6446 ،8پوستنز )6442( 6معتقد است زنان براي انجام هر کاري که میخواهنـد در
زندگی انجام دهند ،بايد متناسب و سالم باشند .به اعتقاد او تأثيرات استرس و حتی نحـوه کنـار
آمدن با استرس ،می تواند در يک سبک زندگی خانوادگی بدون استراحت ،بازي و تغذيـه کـافی
تشديد گردد .بنابراين راهبردهاي ورزش منظم و تغذيه باکيفيت ،میتواند به زنـدگی خـانوادگی
متعادل منجر شود .البته بعضی از نظريات نيز سويهاي اجتماعی و فرهنگی دارند يا میتوان گفت
که در دسته راهبردهاي سازمانی قرار میگيرند؛ مانند شبكهسازي حمايتی سازمان کاري از نقـش
مادري يا ارائه گونههايی از مصالحه که مبتنی بر انتخاب در دو حوزه کـار و زنـدگی خـانوادگی
است .به طور مثال اليسون )6442( 3درباره راهبردهـايی ماننـد مـديريت زمـان ،اولويـتبنـدي،
شبكهسازي با زنان ديگر ،تمرکز بر آينده ،مديريت هرجومرج و کنار آمدن با شـرايط دشـوار بـه
عنوان شيوههاي مصالحه صحبت کرده است .اما نمیتـوان در پـژوهشهـا و نظريـات يادشـده،
نوعی گونهشناسی از راهبردهاي زنان  -به عنوان عامليت -يافت و اين موضوع ،وجه تمايز مقاله
حاضر از تحقيقات پيشين است.

پیشینه تحقیقات خارجی و داخلی 
در جدول زيـر بيشـتر پـژوهش هـايی دربـاره مناسـبات کـار و خـانواده در گـروه زنـان اسـتاد
(هيئتعلمی) يا معلم بيان شده است.
جدول ( :)3خالصهای از پژوهشهای داخلی و خارجی درباره تعارض كار و خانواده زنان دانشگاهی
عنوان پژوهش

محقق /سال

تعارض کار-خانواده و
خانواده-کار معلمان

اردمار و
دميرل6480/0

روش و يافتهها
جامعه مورد مطالعه :معلمان در مدارس ابتدايی و متوسطه محدود به
استان آنكارا در ترکيه .نمونه شامل  320معلم .دادههاي اين مطالعه از
طريق تهيه مقياس تعارض کار-خانواده و خانواده-کار توسط محققان
با پرسشنامه مشخصات دموگرافيک فراهم شد .يافتهها نشان میدهد که
معلمان بيش از درگيري خانواده و کار ( )X = 62/63از درگيري کار-
خانواده ( )X = 62/62رنج میبرند .درگيريهاي شايع در تضادهاي
کار و خانواده به شرح زير است :اول ،يک مشكل مداوم و بزرگ در
خانه ،مواجهه با کار را مشكل میکند .دوم ،خستگی جسمی و روحی
در محل کار ،انجام مسئوليتهاي خانه را دشوار میکند .سوم ،مشكلی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Aleman & Renn
2 Postans
3 Ellison
4 Erdamar & Demirel
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عنوان پژوهش

محقق /سال

تبيين جامعهشناختی
جايگاه حرفهاي زنان
عضو هيئتعلمی

جانعلیزاده و
همكاران8311/

واکاوي کيفی
چالشهاي ايفاي
همزمان نقشهاي
دانشجويی و خانوادگی

باللی و
همكاران8312/

شناسايی راهبردهاي
رفتاري بازآفرينی تعادل
کار-زندگی خانوادگی:
بر پايه تجارب زيسته
اعضاي هيئتعلمی
دانشگاه

هاشميان و
همكاران8311/

روش و يافتهها
که پاسخگويان در محل کار با آن روبرو میشوند ،باعث ايجاد تنش و
استرس در خانه میشود .همچنين شايعترين مشكالت تضاد خانواده و
کار نيز به شرح زير است :اول ،مسئوليتها و کارهاي کوچک در خانه،
باعث فدا کردن زمان استراحت و خواب میشود .دوم ،شرايط
غيرمنتظره مانند بيمار شدن کودك و آمدن مهمان برنامهريزي نشده در
خانه ،زندگی کاري را دشوار میکند .همچنين معلمان زن و جوان
بيشتر از تعارض کار-خانواده و معلمان مدرسه خصوصی بيشتر از هر
دو تعارض رنج میبرند.
مطالعه موردي در دانشگاه اصفهان .يافتهها نشان میدهد که حضور
زنان تقريباً يکدهم تعداد مردان است و اگرچه از منظر موقعيت
علمی ،ميان زنان و مردان دانشگاهی تفاوتی وجود ندارد؛ اما از نظر
سازمانی ،اختالف بارزي ميان آنها ديده میشود .زنان عضو
هيئتعلمی ،بسيار کمتر در پستهاي سازمانی و مديريتی دانشگاه
حضور دارند و ازجمله مهمترين عامل از نظر آنها ،وجود تبعيض
جنسيتی و تعارض نقشی است.
مطالعه کيفی  66دانشجوي زن متأهل .بر اساس يافتهها چالشهايی
مانند عملكرد نامتناسب نظام آموزشی ،فشار نقش مادري و
فرزندپروري ،فرسودگی تحصيلی ،تضعيف صميميت زناشويی و
کاهش ظرفيت روانی زنان از جمله مهمترين چالشهاي تعارض کار
و زندگی خانوادگی است .مصاحبهشوندگان از دو راهبرد سازگاري
مثبت و منفی براي رفع تعارض استفاده میکنند .حال آنكه يافته
اصلی و نهايی اين مقاله نشان میدهد که غفلت نظام آموزش از نهاد
خانواده ،چالش عمده زنان در تعارض کار و زندگی خانوادگی در
تالقی با آموزش است.
محققان با استفاده از روش پديدارشناسی سعی داشتهاند درباره
اعضاي هيئتعلمی دانشگاه فردوسی مشهد و بيرجند مطالعه کنند.
آنها پس از  82مصاحبه نشان دادهاند که اعضاي هيئتعلمی
دانشگاههاي مورد بررسی در مجموع  82مؤلفه رفتاري تحت 6
راهبرد «فروکاست مطالبات نقش» و «پاسخگويی دوسوگراي نقش»
را براي تعادل کار و زندگی خانوادگی به کار میگيرند.

روش پژوهش
رويكرد تحقيق در مقاله حاضر از نوع کيفی و روش گردآوري دادهها ،مصـاحبه و روش تحليـل
دادهها ،تحليل تماتيک است .تحليل تماتيک در اين مقاله ،امكان کدگذاري و دستهبندي دادهها را
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در قالب تمها يا مقوالت فراهم کرده و اين دستهبندي بر اساس مشابهتهـا و تفـاوتهـا انجـام
شده است .براي رسيدن به هدف فوق ،کدگذاري و دستهبندي بدون الگو انجام شـده و سـطوح
مختلفی از تمها به دست آمده است (براون و کالرك .)6442 ،8همچنين بـه منظـور سـهولت در
کدگذاري و نظم بخشيدن به آن ،از نرمافزار مكس کيو.دي.اي ،6ورژن  6481استفاده شـده و در
راستاي ارائه گونهشناسی از راهبردهاي زنان عضو هيئـتعلمـی ،روششناسـی نظـري وبـري و
نمونه آرمانی ( )Ideal Typeوبر مورد استفاده قرار گرفتـه اسـت .3جامعـه مـورد مطالعـه ايـن
تحقيق شامل همه زنان عضو هيئت علمی آموزشی و پژوهشـی در دانشـگاه عالمـه طباطبـائی و
دانشگاه تهران و چندين پژوهشگاه مانند پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،پژوهشگاه
فرهنگ ،هنر و ارتباطات و غيره است که پس از نمونهگيري تعمدي ،با  62نفر از آنهـا مصـاحبه
شده و مصاحبهها تا حصول اشباع نظري ادامه يافتـه اسـت .در روشهـاي کيفـی هـدف اصـلی
کدگذاران ،رسيدن بـه بـاالترين سـطح توافـق اسـت .در نـرمافـزار مكـس کيـو.دي.اي ،پايـايی
نشان دهنده انطباق و عدم انطباق نظرهاي کدگذاران است و در ايـن مقالـه بـراي ارزيـابی آن0 ،
مصاحبه توسط کدگذار مستقل دوم هم بـار ديگـر کدگـذاري شـده و توافـق دو کدگـذار در 0
مصاحبه برابر با  10.22درصد بوده که باالي  14درصد و قابل قبول است.

نیمرخ توصیفی از مصاحبهشدگان
در مجموع  62مصاحبه با زنان عضو هيئتعلمی انجام شده که از اين تعـداد 6 ،نفـر از هـر يـک از
رشتههاي مديريت ،حقوق و پژوهش هنر 2 ،نفر از رشته جامعهشناسی و  8نفـر در سـاير رشـتههـا

0

بودهاند .به لحاظ سنی ،زنان هيئتعلمی در گروه سنی  04-01ساله معادل  02درصد ،بيشترين درصد
فراوانی را خود اختصاص میدهند .اعضاي هيئتعلمی  24-21ساله معادل  82درصد هـم کمتـرين
تعداد هستند .در مجموع  82عضو هيئتعلمی آموزشی و  88عضو هيئـتعلمـی پژوهشـی در ايـن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Braun & Clarke
2 MAX Q.D.A

 3وبر اين نمونه آرمانی را ابزاري براي تحليل دادهها و واقعيت موجود میداند که در واقعيت به طور ناب وجود
ندارد .او بيان کرده است که نمونه آرمانی «حاصل تشديد يکسويه يک يا چند ديدگاه است که با به هم پيوستن
تعدادي پديدههاي مجزا و پراکنده؛ که گاهی فراوان يافت میشوند و گاه کمياباند و بر حسب ديدگاههاي
يکسويه پيشين ،انتخاب و مرتب شدهاند ،يک تابلوي فكري همگن را به دقت فراهم میآورند» (فروند.)8312 ،
 0بانوان هيئتعلمی در رشتههاي ارتباطات ،اقتصاد ،آيندهپژوهی ،زبان عربی ،زبان انگليسی ،زبان فارسی،
مردمشناسی ،روانشناسی ،بيوشيمی ،فيزيک ،علوم کشاورزي ،پزشكی ،تربيتبدنی ،علوم قرآنی ،و فلسفه تطبيقی از
دانشگاههاي عالمه طباطبائی ،دانشگاه تهران و چندين پژوهشگاه.
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مطالعه شرکت کردهاند .به لحاظ تعداد فرزند ،از  66نفر بانوي متأهل مورد مصاحبه 3 ،نفر بیفرزنـد،
 2نفر داراي يک فرزند 83 ،نفر داراي  6فرزند و  8نفر داراي بيش از  6فرزند بودند .شغل شـوهران
زنان عضو هيئتعلمی نيز به دو دسته هيئتعلمی و شغل متفرقه تقسيم میشود .يافتهها نشان داد که
از  62فرد مورد مصاحبه 0 ،بانو ،مجرد 80 ،بانو با همسرانی داراي شغل هيئتعلمی (همسر همكار)
و بقيه  1نفر از آنها با همسرانی با شغل غير هيئتعلمی (همسر غيرهمكار) ازدواج کردهاند .همچنين
درباره ماهيت شغل هيئتعلمی در تجربه زيسته زنان مورد مصاحبه میتوان گفت که آنهـا معتقدنـد
شغل اعضاي هيئتعلمی ،با مزايايی مانند انعطاف زمان ،دستمزد و حضور اجتماعی همراه است؛ امـا
در کنار آن میتوان از مشكالتی مانند وظيفهمحوري و استمرار وظايف شغلی نيـز سـخن گفـت کـه
موجب دغدغه شبانهروزي زنان مورد مطالعه حتی با وجود حضور در خانه ،و درگير شـدن آنهـا بـا
احساساتی مانند تنش ،فشار زمانی ،عذاب وجدان مادري ،فراموشی نقش و غيره میشود .زنان عضو
هيئتعلمی به نوعی تعارض مرکب و پيچيده را در حوزه کار-زندگی خانوادگی تجربه کردهانـد کـه
حاصل تعارض در سطوح نقشی مختلف است؛ مانند تعارض بـا همسـر ،بـا فرزنـدان ،بـا وظـايف
خويشاوندي ،و حتی با اولويتها و انتظاراتشان از خود (دباغی.)8044 ،

یافتههای تحلیلی :گونهشناسی شیوههای مداخله زنان عضو هیئتعلمی برای
مصالحه کار-زندگی خانوادگی
زنان به عنوان فرزند ،همسر ،مادر ،و -در اين تحقيق -استاد دانشگاه ،همـواره انتخـابهـايی را در
ترکيب نقشهاي شغلی و خـانوادگی خـود دارنـد و بـراي تنظـيم روابـط ميـان ايـن دو سـاحت،
انتخابها و راهبردهايی را به کار میگيرند که از طريق فرهنگ سازمانی ،فرهنگ خانواده و جامعـه
به آنها پيشنهاد شده يا بر اساس خالقيتهاي فردي ايشان يا در راستاي بهرهمندي از تجارب گـروه
مرجع مشابه -ساير زنان عضو هيئتعلمی -به کـار بـرده مـیشـود .بـا توجـه بـه کدگـذاري سـه
مرحلهاي  62مصاحبه و سپس دستهبندي مقوالت فرعی و اصلی ،در اين مقالـه 0 ،راهبـرد اساسـی
در تنظيمگري دو ساحت کار و زندگی خانوادگی زنان عضو هيئتعلمی به دست آمد .در ادامـه 0
راهبرد يعنی زندگی خانوادگی حداقلی ،زندگی خانوادگی مبتنی بر سرمايه حمايتی ،خـودتعليقی و
فداکاري مقدس ،ابتدا تعريف و سپس بر اساس متن مصاحبهها با هم مقايسه میشوند.
شايان ذکر است که دو راهبرد افراطی زندگی خانوادگی حداقلی و فداکاري مقـدس ،حـاکی
از پذيرش پيش فرض تعارض ميان کار و زندگی خانوادگی در بين زنان عضو هيئتعلمی است؛
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اما يكی از آنها مبتنی بر فدا کردن زندگی خانوادگی به نفع کار و ديگري مبتنی بر فدا کردن کـار
و شغل به نفع زندگی خانوادگی است .اما شايد بهترين نوع راهبرد در بين زنانی کـه از سـرمايه
حمايتی بهرهمندند ،استفاده از منابع دو ساحت کار و خانواده ،در راستاي انجام وظايف در حوزه
ديگر و با کيفيت بهتر و باالتر است .زنانی هم که از سرمايه حمايتی استفاده میکننـد ،بـهنـوعی
پيشفرض وجود تعارض را پذيرفتهاند ،اما براي مديريت اين تعارض تالش مـیکننـد .زنـان بـا
راهبرد خودتعليقی سعی می کنند در دو کفه ترازوي کار و زندگی خانوادگی با ايجاد وقفـههـاي
زمانی کوتاه و متناسب با فعاليت مورد نظرشان ،بـه مـديريت و حرکـت ميـان دو حـوزه کـار و
زندگی خانوادگی بپردازند.
راهبردها و تيپهاي اسـتخراجشـده در ايـن تحقيـق ،صـرفاً بـه مثابـه نمونـههـايی آرمـانی
هستند و در واقعيت به طور ناب وجود ندارند .يعنی در واقعيت معموالً زنان از ترکيبـی از چنـد
راهبرد استفاده می کنند ،اما در تحليل نهايی ،وزنه استفاده از يكـی از ايـن راهبردهـا سـنگينتـر
است .نگارنده در اين مقاله سعی کرده است نسخهاي از کار وبر را در طراحـی نمونـه آرمـانی
( ،)Ideal Typeفقط به مثابه ابزاري براي تحليل دادهها مورد استفاده قرار دهد .در اين تحقيـق،
بر اساس تحليل  62مصاحبه ميدانی 0 ،مقوله اصلی يا تيپ راهبـردي در مناسـبات ميـان کـار و
زندگی خانوادگی بازشناسی شد .در مجموع اين تيپهاي راهبردي ،در قالب  86مقولـه فرعـی،
 32مفهوم و در مجموع  811عبارت (نقل قول) مشخص شدهاند.

نمودار ( :)3گونهشناسی راهبردهای حل تعارض ميان كار-زندگی خانوادگی (يافتههای تحقيق)
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تیپ اول :زندگی خانوادگی حداقلی
در اين بخش پس از جدول تماتيک و مفاهيم مستخرج ،بخشی از مفاهيم و مقوالت بيـان شـده
است .به نظر میرسد می توان با توجه به کدهاي مستخرج ،عنوان اين تيپ را زندگی خـانوادگی
حداقلی گذاشت که با ويژگیهاي زير قابل تعريف است:
اين تيپ از زنان عضو هيئتعلمی ،کل زندگی خانوادگی خود را با حداقلهاي وظايف يک
زن خانهدار به پيش میبرند و کار براي آنها اولويت اول را دارد .مقوله اصلی زندگی خـانوادگی
حداقلی از  3مقوله فرعی و  81مفهوم تشكيل میشود.
جدول ( :)۲بخشی از كدگذاری تيپ اول :زندگی خانوادگی حداقلی
مقوله

مقوله

اصلی

فرعی

راهبرد اول:
زندگی
خانوادگی
حداقلی

مفهوم

عبارت

اولويت زمانی
به کار

«...آدم همش فكر میکنه وقت کم مياره و اين باعث ميشه آدم وقتی
که براي خانواده در نظر میگيره رو کمتر کنه» (.)41

کمالگرايی در
کار علمی

«من رويكرد ايدئالگرانه و پرمطالبهاي از خودم دارم و میتوانم
بگويم که از جانب ديگران به من گفته میشود که تو خيلی آدم
موفقی هستی .ولی چون از خودم انتظار بيش از حدي دارم ،مدام
براي خودم هدف میگذارم و ماکسيمم تالشم را میکنم که به آن
هدفم برسم و وقتی هم میرسم به خودم میگويم که تا آن قله راه
زيادي در پيش هست و اصالً زمانی را نمیگذارم که براي موفقيتم
از خودم تشكر کنم» (.)468

زندگی بدون
تفريح و
فراغت

«وقتی به گذشته نگاه میکنم ،میبينم شغلم و سختیهايم تمام
آرامش زندگیام را از من گرفته .من اصالً مسافرت نداشتم يا درس
داشتم يا پاياننامه داشتم و تعطيالت من تنها براي درس خواندن
برنامهريزيشده بود و نه براي سفر» (.)46

مراودات
حداقلی و
وابسته به کار

«نوع دوستانمان به همكارانی که هستند ،محدود ميشه و من فكر
میکنم که در اين  2يا  2سال اخير حاال براي اينكه يک دورهمی
داشته باشيم ،سعی کرديم اين دورهمی را در رستوران يا مكانی داشته
باشيم که به محل کارمان نزديکتر بوده .يک ساعت يا دوساعتی را
هر چند ماه يکبار داشته باشيم و به خودمون استراحت بديم .باز
میخوام بگم خيلی محدود میشد به همكارانی که هيئتعلمی هستن.
يه وقتهايی هم دانشگاه کالسهاي يوگا و ورزش میذاره آدم
دوست داره بره ،ولی بعد از چند جلسه که میديدم با برنامههامون

زندگی
تکبعدي
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مقوله

مقوله

اصلی

فرعی

عبارت

مفهوم

تداخل میکنه ،رها میکردم و باز آنجا هم با همين گروه میرفتم.
میخوام بگم اگه اوقات فراغتی هم برامون در نظر گرفته میشد،
محدود میشد با اون گروهی که در محل کار داشتيم» (.)41

عدم تمايل به
فرزندآوري
امتناع از
نقشهاي
سنتی زنان

مقابله با
کليشههاي
جنسيتی در
مورد زنان

کار علمی
به مثابه
زندگی

کار به مثابه
تفريح

«چون فكر میکنم اگر فرزندي داشته باشم ،حتماً قسمتی از
خانوادهام و وقت من را تحتالشعاع قرار میدهد .البته بين افراد
تفاوت وجود دارد ،اما من حوزه کاريام خيلی از زمانهاي
خانوادگیام و زندگیام را محدود میکند .پس بهصورت
خودخواسته میخواستم پيشرفت علمی داشته باشم» (.)468
انتخابم بود که فرزنددار نشيم .خودم بچه رو خيلی دوست دارم ،ولی
علت اينكه بچهدار نشديم چون فكر میکنم تا ده دوازدهسالگی بايد
خيلی به بچه رسيدگی کرد و بعدش هم بايد مواظبش بود و علت اينه
ما بچه نياورديم– .عالوه بر عوامل مختلف -يكم هم شغل ما پوششی
هست .ممكنه شب بري به بچه شير بدي ،در حالی که همون موقع
يک ايدهاي به ذهنت برسه تا کار جالبی انجام بدي» (.)488
«آقايان میگويند وقتی رفتی به خانه گوشی خودت را سايلنت کن
و جواب نده و جا بنداز که غير از ساعات کاري به هر دليلی
پاسخگو نيستی .اما نه تنها اين رويكرد را در پيش نگرفتم ،بلكه
سعی کردم بيشتر از اندازه هم در دسترس باشم .میخواستم در اين
زمينه کمی تابوشكنی کنم و اين فكري که در مورد خانمها وجود
دارد را تا حد خيلی زيادي عوض کنم» (.)468
«من با کارم حال میکنم .من وقتی که دارم در حوزهاي که عالقه
دارم کار میکنم ،اصالً نمیفهمم زمان چگونه میگذرد .دوستان من
میگويند میآيی برويم يک کافیشاپ ،بعد من اگر میرفتم همش
دلم شور میزند که دارد وقتم تلف میشود» (.)466
«در فضاي کاريم بيشتر لذت میبرم .احساس نمیکنم که از تفريحات
ديگهام موندم؛ يعنی جنس کارهاي اجرايی هميشه برام لذتبخش
بوده ...اينها کارهايی هستن که من دوست دارم و لزوماً در محل کارم
پشت ميز نيستم .خيلی در فضا میچرخم و اين فضاهاي کاري برام
مهمه و در  14درصد موارد هم انتفاع مالی ندارم» (.)41
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زنان با اين ويژگی ،به ايفاي حداقلهاي نقشـی خـود در حـوزه زنـدگی خـانوادگی بسـنده
میکنند .اين حداقلها در سبک زندگی خانوادگی ،شيوههاي عشقورزي و حتی فرزندآوري آنها
ديده می شود .عدم تمايل زنان متأهل به فرزندآوري ،عالقه کم به انجام کارهاي خانـه ،تغذيـه و
فراغت حداقلی ،از ويژگی هاي مهم اين گروه از زنـان عضـو هيئـتعلمـی اسـت .زنـان عضـو
هيئتعلمی در اين دسته ،به مصالحه ميان کار-زندگی خانوادگی نمیانديشـند و از بـين ايـن دو
ساحت ،تمايل به حضور حداکثري در ساحت کـار و زنـدگی شـغلی دارنـد .آنهـا داراي نـوعی
کمال گرايی در کار علمی و رقابت و دستيابی به ترجيحات شغلیشـان هسـتند .پاتريشـيا دانكـر
( )8111در رمــانش دو ويژگــی زنــان در آمــوزش عــالی يعنــی «تظــاهر بــه مــردن بــودن» و
«سختكوشی برای بهتر از مردان بودن» را به عنوان دو راهبرد فردي زنان بيان کرده اسـت .بـه
اعتقاد او زنان سعی میکنند براي موفقيت در عرصه شغلیشان يک «ابَرزن يا قهرمـان نمـادين»
باشند (کوتريل و همكارانش .)26-28 :8312 ،اين حد از کمـالگرايـی در تيـپ راهبـردي اول،
بازنمايی از ابرزنان در حوزه وظايف شغلی است .هر چند اين گروه ،کمتر از راهبرد شباهت بـه
مردان ،بلكه بيشتر از سختکوشی بهره بردهاند.
تیپ دوم :زندگی خانوادگی مبتنی بر سرمایه حمایتی
اين تيپ از زنان عضو هيئتعلمی را زنانی تشكيل میدهند که از حمايتهاي شغلی و خانگی و
اجارهاي در انجام نقشهايشان در خانه و محيط کار بهره میبرند .در واقع آنها زنان سرمايهداري
هستند که سرمايه آنها از جنس حمايت است .مقوله اصلی زندگی خانوادگی مبتنـی بـر سـرمايه
حمايتی از  3مقوله فرعی و  1مفهوم تشكيل شده است.
جدول ( :)1بخشی از كدگذاری تيپ دوم :زندگی خانوادگی مبتنی بر سرمايه حمايتی
مقوله اصلی

مقوله
فرعی

راهبرد دوم:
زندگی
خانوادگی
مبتنی بر
سرمايه

حمايت
شغلی

مفهوم
استفاده از
حمايت
همكاران

عبارت
«خوشبختانه در محل کارم ،خيلی همكاران فهميده داشتم و خيلی
خوب همه همكاران حواسشون بهم بوده .يعنی اذيتهاي
آنچنانی نشدم» (.)486
«واقعاً مديون رؤساي مؤسسه هستم .پسر من فوقالعاده گريه
میکرد و شبها اصالً نمیگذاشت بخوابم .واقعاً قواي ذهنی من

411

مقاله علمی /روايت متکثر زنان عضو هيئت علمی از مناسبات كار و زندگی

مقوله اصلی

مقوله
فرعی

مفهوم

حمايتی

عبارت
آماده نبود تا سر کالس برم .اون موقع رفتم پيش رئيس مؤسسه و
گفتم منو از درس دادن معاف کنيد و يا فقط کار پژوهشی بديد.
يک چيزي بديد که اين حضور ذهنی لحظهاي نخواد که
خوشبختانه اين همكاري را با من کردن و من تا دو سال و نيم
اصالً کالس نگرفتم؛ يا کار پژوهشی انجام میدادم و يا کارهاي
ديگه» (.)486

وجود مقرراتی
حمايتی

«وقتی از محل کارم  2ماه مرخصی براي بچهها میخواستم با
وجود اينكه آن موقع پيمانی هم بودم نه نگفتن و روزهايی که بايد
بچهها را به مدرسه برسونم و يكم ديرتر ميام ايرادي نمیگيرن و
خيلی همراه هستن باهام» (.)486
«من خودم به شخصه خيلی اهل روابط اجتماعی نيستم .مثالً
بعضیها هفتهاي سه تا مهمانی میروند .من هفتهاي يکدفعه
مهمانی میروم؛ اما راهبردي که ايجاد کردم تا قبل از کرونا مهد
کودك بود .در کنار آن من از آشپزي متنفر هستم .از غذاهاي

حمايت
اجارهاي

استفاده از

بيرون استفاده میکنم» (.)466

کمکهاي

«تقريباً يک ماه هست که براي نگهداري بچهها پرستار گرفتم.

خدماتی در

چون دوشنبهها پشت سر هم درس دارم براي همين مجبور شديم

انجام کارهاي

پرستار بگيريم و تا االن هم راضی بودم؛ يعنی پرستاري هست که

خانگی و

هم براي نگهداري بچه مياد و هم اگر کار خانهاي باشه ،انجام

پرستاري از

ميده؛ يعنی نميشه بدون هيچ کمكی فرد هم عضو هيئتعلمی

فرزندان

باشه و هم بچه نگهداره .يا بايد خانواده حمايت کنه يا همسر و يا
پرستار باشه؛ يعنی يک چيز چندجانبه هست و خود آدم نميتونه
همه کارها رو انجام بده» (.)480
«چون مادرم پير بود و بچه آخر خانه بودم و اون نتوانست کمكم
کند .من بچههايم را از  3سالگی در مهد کودك گذاشتم» (.)48

استفاده از
تجارب زنان
ديگر در شرايط
مشابه

«من اصالً الگويی نداشتم براي همسر بودن .اينه که رفتيم ايتاليا و
اونجا نوشتههاي همسرهاشون -آدمهاي علمی -رو خوندم و وقتی
براي ورك شاپها میرفتم اينها با همسر خودشون ميان و
میديدم اينها به عنوان همسر فيزيكدان براي خودشان فرهنگی
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مقوله اصلی

مقوله
فرعی

عبارت

مفهوم

دارن .تفريحات خودشونو حولوحوش همين تحقيقات دارن و نق
نمیزنن که چرا همسرشون با همكارانشان راجع به کار پژوهشی
صحبت میکنن .سعی نمیکنن توجهشو جلب کنن .در ايران اصالً
اين امر شناختهشده نبود .من اينها رو خيلی سعی کردم از اونها
ياد بگيرم (.)488
«زمانی که درگير کار شدم يعنی حضورم در محل کار ضروري
حمايت والدين

بود ،دخترم رو پيش مادرم میگذاشتم و در واقع او ازش مراقبت
میکرد و ديگه کمکم برام عادي شد .مادرم نزديک ما بود و خيلی
کمک کرد» (.)481

حمايت
خانگی

«کار خونه بين فرزندم هم تقسيم ميشه .فرزندم هم مشارکت داره
حمايت همسر

يعنی کار خونه بين سهتامون تقسيم ميشه و اون هم مشارکت داره.
آموزش فرهنگی فرزندم هم برام مهمه تا بفهمه کار خانه فقط
زنانه نيست» (.)40

تغيير تقسيم کار
خانگی

«من تالش کردم بچهها را درگير کار خانه کنم .يعنی توانستم
عالقهمندشان کنم و اين تأثير را توانستم بگذارم» (.)466

زنان عضو هيئتعلمی در گروه دوم سعی میکنند با تقسيم وظايف خانگی ميان همـه افـراد
خانه ،از بار وظايف خود بكاهند و از حمايت آنها بهرهمند شوند .آنها از همه منـابع موجـود در
هر حوزه براي بهبود کيفيت انجام وظايفشان در حوزه ديگر استفاده مـیکننـد .مـثالً بـا ايجـاد
تقسيم کار و بازتعريف نقشهاي جنسيتی در خانه ،همسر و فرزندان را نيز در وظايف خانهداري
و فرزندداري مشارکت میدهند .اين سرمايه حمايتی در محيط کار هـم بـراي آنهـا وجـود دارد.
همكارانشان شرايط آنها را درك میکنند و تمهيداتی اتخاذ مـیشـود تـا آنهـا بتواننـد بـا انجـام
وظايف حداقلی در حوزه شغلی به امور خانواده نيز بپردازند.
تیپ سوم :زندگی خانوادگی مبتنی بر خودتعلیقی 
اين تيپ از زنان عضو هيئت علمی با رفت و بازگشت ميان دو حوزه زنـدگی خـانوادگی و کـار
سعی در مواجهه با چالشهاي اين دو حوزه دارند .مقولـه اصـلی زنـدگی خـانوادگی مبتنـی بـر
خودتعليقی از  3مقوله فرعی و  1مفهوم تشكيل میشود.
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جدول ( :)0بخشی از كدگذاری تيپ سوم :زندگی خانوادگی مبتنی بر خودتعليقی
مقوله
اصلی

مقوله فرعی

مفهوم

عبارت

برنامهريزي

«من هميشه برنامهريزي کردم .کارهايی که بايد انجام بدم را
زمانبندي کردم ،حتی براي خريد کردن» (.)48

سبک زندگی
فشرده و
خالقانه

مديريت
زمان

راهبرد
سوم:
خودتعليقی

هويت سيال
يا
بازانديشانه

«من روش آشپزيم با يک خانم خانهدار فرق داره .من يادمه مادرم
همه بادمجانها را سرخ میکرد .ولی وقتی باعجله آشپزي میکنی،
ديگه شكلش متفاوت است .يه چيزهايی مثل مدل خانهداريام و
آشپزيام فرق کرده .مهمانی رفتنهايم تغيير کرده و اصالً اهل خريد
نيستم؛ يعنی تنها وقتی مجبور ميشم ،براي خريد بيرون ميرم .براي
دخترهام بيشتر براي خريد ميرم و خودم به خريدهاي عيد ،اصالً
اهميتی نمیدم .کالً ياد گرفتم سخت نگيرم» (.)48

استفاده از
زمان مرده

«من تازه تزم رو دفاع کرده بودم ...يادمه براي نوشتن مقالههايی که
از تزم میخواستم بنويسم ،خونه رو کامالً ساکت میکردم ،همسرم
هم نبود ،دخترم رو میخوابوندم و تا فاصلهاي که دخترم میخوابيد،
من سريع شروع میکردم به اصالح مقاله ،نوشتن مقاله ،اين کار رو
میکردم و يه جور ديگهاي که شايد جالب باشه .االن هم اين کارو
انجام میدم ،کارم اين بود که مثالً میخواستم يه طرح مسئله بنويسم
براي کار .بچه دائماً به مادرش وصله ،به خصوص بچههاي من که
خيلی عاطفی و آغوشی هستن و به شدت اين حالت رو دارن .مثل
کوآال هستن ،من کاري که میکردم چی بود؟ مثالً همزمان که داشتم
تلفن حرف میزدم ،بچه را بغلم میکردم ،ولی تو ذهنم طرح مسئله
رو داشتم .بعد در فاصلهاي که بچه میخوابيد ،سريع میرفتم پاي
کامپيوتر .شروع میکردم به يادداشت اون مطالب» (.)462

احساس
عذاب
وجدان

«من فرزند اول خانواده هستم و برادرم هم ايران نيست و از اين
جهت پدر و مادرم اتكاشون خيلی به من هست .خيلی جاها سعی
کردم آنقدري که توان دارم براشون وقت بذارم .ولی خودم هيچ
وقت راضی نبودم و هميشه فكر میکنم که میتونستم بيشتر
پيششون باشم و کمكشون کنم ،ولی خيلی از جاها نه از روي
سنگدلی و بیرحمی ،بلكه به علت تحت فشار بودن ،براشون کمتر
وقت گذاشتم .کمتر از آن چيزي که حقشان بوده و در مورد همسرم
هم همين طور هست» (.)468
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مقوله
اصلی

مقوله فرعی

ترجيح
بندي
مقطعی

مفهوم

عبارت

احساس عدم
پذيرش

«در هفته پژوهش يک جلسه داشتيم .اولين جلسه به شكل حضوري
برگزار شد .من بچهها را گذاشتم خانه مادر شوهرم ،رفتم جلسه .هيچ
مشكلی نداشتم .جلسه دوم به شكل مجازي بود و من بايد يک گزارش
را ارائه میدادم .وقتی گزارش را ارائه کردم ،همون موقع دختر کوچكم
شروع کرد به بهانه گرفتن که مامان من فالن چيز را میخوام .صداي
گريه اين بچه در ميكروفون بود .معاون پژوهشی نمیدانم متوجه شد
بچه من هست يا نه ،اما گفت صداي بچه نيايد .به هر حال عنوان
کردنش به نظرم خيلی زشت بود .چون جناب آقاي محترم تو میدانی
االن چون دوران کروناست ،ما در خانه هستيم ،بنابراين صداي محيط
خانه طبيعی هست .اين خيلی براي من سنگين بود که يک چنين حرفی
را زدن .اينها اصالً نمیتونند درك کنند» (.)466

احساس
فشار
مضاعف

«يه مدت مادرم مريض بود .دياليزي بود و توقع داشت بيشتر برم
پيشش که احساس میکردم فشار زيادي روم هست .چون بعدش بايد
ميومدم خونه و کارهاي خونه رو انجام میدادم و مطالعه میکردم و
چون محل کارم کرج بود ،بايد  2و نيم راه میافتادم و خودم اين راه
رو میرفتم و اصالً ماشين هم نمیبردم .با مترو میرفتم .بعضی وقتا
زمستانها آنقدر هوا تاريک بود که میترسيدم برم بيرون» (.)484

ايفاي نوبتی
نقشها

«بعضی مقاطع شما بايد يک تصميمی بگيريد ،شما همواره در حال
تصميم گرفتن هستيد .من خودم مقطعی تصميمگيري کردم .در
مقاطعی که به نظرم میآمده ماهيت نقش من در خانه خيلی پررنگ
است ،بدون حتی تأملی اين طرف را انتخاب کردم» (.)463
«به نظرم اگه میخواي در محيط کارت خوب باشی و در خانه خوب
باشی ،بايد خودتو کات کنی .اگه کات نكنی ،نميشه .خودم هم حاال از
اين وضعيت راضی هستم .من اين جوري نيستم که خسته باشم؛ چون
احساس میکنم زنده هستم و مطالعه میکنم .اين احساس انگار
استراحتمه .اگر لذت نبري زندگی برات خيلی سخت ميشه» (.)484

گروه سوم از زنان ،گويی تعارض ميان کار– خانواده را نمیپذيرند و معتقدند مـیتواننـد در
انجام وظايف شغلی و خانوادگی به تعادل برسند .پس آنها از راهبرد ايجاد وقفههـاي زمـانی در
هر دو حوزه يا به تعليق درآوردن نوبتی استفاده میکنند تا به ايفاي نقش خـود در حـوزه ديگـر
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بپردازند .از مهمترين ويژگیهاي اين گروه ،فروکاستن از خود يا کاهش خواسـتههـاي فـردي و
شخصیشان ،و کوتاه آمدن در ايدئالهاي شغلی و خانوادگی براي مدت زمانهاي معين است تا
تغيير را در يكی از حوزهها ايجاد کنند .به طور مثال آنها براي فرزندآوري و در سـالهـاي اوليـه
فرزندداري ،از ايدئالهاي شغلی خود کوتاه میآيند و نقشهاي شغلی خـود را در حـداقلهـاي
ممكن ايفا می کنند .سـپس در زمـان ارتقاهـاي علمـی و اجرايـی از خـانواده و ايفـاي وظـايف
خانوادگی تا حدي میگذرند.
هويت اين دسته از زنان عضو هيئتعلمی ،سيال يا بازانديشانه است؛ زيرا زمانی تحت تـأثير
اولويت هاي خانواده و در زمان ديگر بر اساس ترجيحات شغلی تعيين مـیشـود .آنهـا ميـان دو
حوزه رفت و بازگشت دارند و نمیتوان هويت آنها را ثابت دانست .گيدنز نيـز هويـت افـراد را
تفويض شده به آنها نمیداند ،بلكه معتقد است که فرد بايد به طور مداوم و پيوسته در روز آن را
ايجاد و بر اساس فعاليتهاي بازتابی خويش ،از آن هويت حمايت کند .از نظر گيدنز ،خود فرد،
مفهومی منفعل و تحت تأثير عوامل بيرونی نيست ،بلكه در تعامالت شـكل مـیگيـرد .همچنـين
گيدنز معتقد است که دوره مدرن ،دورهاي بازانديشانه است .اين بازانديشی ،ويژگی عصر مـدرن
است .تعارض ميان کار و زندگی خانوادگی زنان عضو هيئتعلمی نيز به عنوان پديدهاي مـدرن،
از اين بازانديشی مستثنا نيست .اما اين بازانديشی و سيال بودن هويت ،هزينههاي روانی را براي
آنها به دنبال دارد .زيرا آنها قاعدتاً با عدم پذيرش هاي مقطعی از هر دو حوزه ،با احساس عذاب
وجدان ناشی از پرداختن به يک حوزه و صرفنظر کردن از حوزه ديگر ،و حتی احساس فشـار
مضاعف مواجه هستند .همچنين اين گروه از زنان میتوانند با برنامـهريـزي ،چنـدين کـار را در
مدت زمان اندك انجام دهند .آنها خود را داراي قابليتهايی مانند تدبر ،صبر و شـكيبايی بـاال و
نداشتن استرس میدانند و از به اصطالح «زمان مرده» 8خود هـم بـا برنامـهريـزي ،بـراي انجـام
کارهاي مهم استفاده میکنند.

تیپ چهارم :زندگی خانوادگی مبتنی بر فداکاری مقدس
اين گروه از زنان عضو هيئتعلمی را زنانی تشكيل میدهند که تعارض ميـان دو حـوزه کـار و
زندگی خانوادگی را میپذيرند و در اين ميان اولويت را به زندگی خـانوادگی مـیدهنـد .مقولـه
اصلی زندگی خانوادگی مبتنی بر فداکاري مقدس از  3مقوله فرعی و  0مفهوم تشكيل میشود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 8زمانهايی که معموالً نمیتوان از آن براي کار استفاده کرد؛ مثالً مطالعه در حين آشپزي.
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جدول ( :)5بخشی از كدگذاری تيپ چهارم :زندگی خانوادگی مبتنی بر فداكاری مقدس
مقوله
اصلی

مقوله فرعی

مفهوم

کمبود
خواب

خودتقليلی
نبود
فراغت
فردي

تداوم
دغدغههاي
شغلی تا
خانه

راهبرد
چهارم:
فداکاري
مقدس

امتداد
معكوس
ترك
رقابت

عبارت
«زمانهاي زيادي که از خودم میزنم يكی خوابمه ،يكی هم به خود
رسيدنمه .واقعاً از اين دو زدم و يكی هم بحث فيلم ديدن هست» (.)482
«بهعنوان کسی که هم هيئتعلمی هست و هم مادر ،دوست داره هر
دو تاشو با هم خوب انجام بده و روزي سه يا چهار ساعت براي
خود آدم بمونه .من هميشه کمبود خواب دارم» (.)480
«من خودم به شخصه وقت فراغت براي خودم ندارم .اينكه يه
وقتهايی براي خودم باشم واقعاً ندارم .به خصوص از وقتی که
بچهدار شدم ،اصالً ندارم .از خوابم خيلی زدم» (.)481
«به طور کلی فراغتم با دوستان و ...را حذف کردم .اگه مثالً با بچهها
ارتباطی هم داريم ،واتساپی هست .تنها کاري که میکنم اينه که چون
مادرم فوت کرده ،بهشت زهرا ميرم و به پدرم سر میزنم .يک بار در
هفته ميرم بهشت زهرا و به پدرم هم سر میزنم» (.)484
«شايد يک سري از مشاغل هست که  1ساعت در روز کار میکنند و
وقتی که از سر کار خود خارج میشوند و در خانواده قرار میگيرند،
از فكر کار خارج میشوند؛ اما به نظرم میرسد که اعضاي
هيئتعلمی اين فارغ شدن از کار ذهنیشان ،واقعاً کمتر اتفاق میافتد
و اين فراغت هم میتواند ذهنی باشد و هم کاري باشد» (.)468
«چون من در عين حال هم به فكر اقتصاد خانواده هستم ،هم به فكر
دخترم و همسرم .احساس میکنم انجام دادن همه اينها با هم باعث
شده در حوزه دانشگاهی کمی پيشرفتم کم باشه .اگه اينها کمتر بود
حتماً پيشرفتهاي بسياري داشتم .با وجود اين معتقدم اگه در چند
زمينه متعادل باشی ،خيلی بهتر از زمانی هست که در زمينهاي خيلی
باال باشی و در زمينهاي خيلی عقب بمونی» (.)42
«اتفاقاً چند روز پيش با يكی از همكاران صحبت میکرديم و مثال
میزديم که برخی همكاران کمتر خودشون را وارد کار کردن ...يه
وقتهايی ممكنه آدم به گذشتش نگاه کنه و ببينه مسير رو درست نرفته،
ولی خب آدم سعی میکنه بين هر دو تعادلی برقرار کنه؛ يعنی باالخره
هم سن باالتري هيئتعلمی شدم به اين برمیگرده که من تمام تمرکزم
را بر کارم نگذاشتم و بخوام در اين زمينه جلو برم و خودم حداقل فكر
میکنم تالش کردم تعادلی برقرار کنم .براي مثال چون همان موقع
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مقوله
اصلی

مقوله فرعی

مفهوم

اولويتدهی
به خانواده

-

عبارت
فرزند کوچک داشتم اين قضيه-استادي -عقب افتاد و وقتم را بيشتر
صرف بچه کردم و اين باعث شد بعد از مدتی دوباره شروع به ادامه
تحصيل کنم .االن که مقايسه میکنم مثالً افرادي که در سن من هستند
براي استادي اقدام کردن ،اما من براي دانشياري اقدام کردم» (.)41
«من به اين نتيجه رسيدم که دخترم نبايد تنها زندگی کنه و هر اتفاقی
هم میخواد بيفته ،بيفته .آخرش اينه که اخراجم میکنند ...از اين نظر
میگم بچه دوم بيارم که آينده رو میبينم .اينكه همكارايی ديدم که
فرزندانی داشتن ،اما کاره سر جاش بوده .حتی همكارايی هم داشتم
که براي اينكه بچه و ازدواج ،موقعيتشون را خراب نكنه ،نزديک به
 24يا  24سالشون بود و اصالً ازدواج نكردن .به خاطر همين ديگه
اون نگرانیهايی که اون موقع داشتم ،ندارم .حتی اگر فشاري از
ساختار دريافت کنم ،ديگه زياد بهش حساس نيستم» (.)481

زنان در اين دسته ،در انتخاب ميان کار-خانواده ،خانواده را در مقام اول اولويتهاي خود قـرار
میدهند .خود و متعلقات به خود مانند فراغت ،زمان استراحت و حتی کارهايشان در جهت توسعه
آينده شغلیشان را محدود میکنند .براي آنها نوعی خودکشی اما از نوع مقدس آن يعنی به واسـطه
تعلق به يک هدف واال رخ میدهد؛ خودکشی يا فداکاري مقدس .آنها در محيط کـار همـواره بـه
فكر خانواده هستند و دغدغههاي خانواده ،هميشه در اولويتهاي فكري آنها قرار دارد .آنهـا حتـی
به علت آنكه غير از خانواده به موضوع ديگري فكر نمیکنند ،در حوزه کاري نيز با پيشرفت کمتـر
و با سرعت کمتري به جلو میروند ،هر چند غالباً با اين حسرت مواجهاند کـه نتوانسـتند کارهـاي
بيشتري انجام دهند يا موفقيتهاي بيشتري به دست آورند .به هر حال آنها از ميان خانواده و کـار،
خانواده را انتخاب کردهاند .پاسخ به نيازهاي خانواده هيچگاه به دليـل اشـتغال آنهـا بـه کـار تـرك
نمیشود .به طور مثال آنها هيچگاه طرح فرزندآوري خود را منـوط بـه موقعيـتهـاي شـغلیشـان
نمیکنند و در واقع براي مصلحت خانواده و فرزندان ،هر تصميمی را که الزم باشد ،حتـی اگـر در
تضاد با منافع کاريشان باشد ،اتخاذ و اجرا میکنند .گويی خود را فداي خانواده کردهاند و البته ايـن
فداکاري از نظر عرف و جامعه ،مقدس است و با معيارهاي زن خوب بودن تطابق دارد.
اين مصاديق را می توان بر اساس نظريه امتداد مورد تحليل قرار داد .بر اساس اين نظريه ،زن
همواره در محيط کار بايد به ياد خانه ،فرزندان و نيازهاي آنها باشد .زن بايستی وضـعيت خانـه،
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فرزندان و همسر را رصد کند و قطعاً اين موضوع ،فرصت توفيق را از زن میگيرد (سـاروخانی،
 .)631 :8313زيرا به نظر میرسد با وضعيت کاري و منافع آن در تضاد است.
اما يک نكته جالب و بااهميت آن است که اغلب زنانی که از راهبرد فداکاري مقدس استفاده
میکنند ،پس از مدتی راهبرد خود را تغيير میدهند .آنها انتظارات از خود را به عنـوان زنـی کـه
بايستی خانهداري و فرزندداري کاملی داشته باشد ،کاهش میدهند و از سرمايههاي حمايتی بهره
میبرند و به نوعی به برونسپاري وظايف خانگیشان میپردازند .مثالً از خانواده يـا مهـدکودك
براي نگهداري فرزندان بهره میبرند يا بخشی از وظايف خانگی خـود در آشـپزي و تميزکـاري
خانه را به نيروهاي خدماتی میسپارند .حال آنكه تا پيش از اين ،تعريف آنها از يک خانه کامـل
و زن خوب ،انجام اين وظايف با حداکثر سليقه و توان فردي بود .علـت ايـن تغييـر راهبـرد را
میتوان مواجهه آنها با گروهی از زنان با راهبردهاي متفاوت ،اما در شرايط مشابه دانسـت .آنهـا
در اين مواجهه ،از سرحدهاي حداکثري خود در ارزشهاي مورد پذيرششان يا انتظاراتشان از
خود کوتاه میآيند و خود را به گروه مرجع جديدي نزديک میکنند که با آن آشـنا شـدهانـد .در
واقع آنها به نوعی به بازانديشی در شيوههاي مواجههشان با تعارض در دو ساحت کار و زندگی
خانوادگی می پردازند .نظريه گروه مرجع و آثار آن بر روي افراد را میتوان در مورد گـروههـاي
ديگر هم به کار برد؛ زيرا تقريباً در ساير گروههاي زنان عضو هيئتعلمی هم نوعی بازتعريف و
بازانديشی در نقشهاي کاري و خانوادگیشان ديده میشود.
به طور مثال زنان عضو هيئتعلمی که زندگی خانوادگی حداقلی دارند ،با افزايش سابقه کار
و آشنايی با استادانی که مادر و همسر هستند ،در معيارهاي خود بازانديشـی مـیکننـد .پـذيرش
گروه مرجع جديد در بين زنان دانشگاهی ،به منزله تأمين استانداردها (ارزشهاي پذيرفتهشده) و
چارچوب مقايسه (زمينه ارزيابی موقعيت) الزم براي آنهاست .نكته جالب آن است که با افزايش
گروه هاي مرجع زنان دانشگاهی و مواجهه آنها با گروههاي مرجع چندگانه ،راهبردهايی که زنان
هيئتعلمی در دو سر طيف به کار میبرند ،به سوي نوعی تعادل و ترکيب پيش میرود.

بحث و نتیجهگیری
در اين تحقيق ،پس از تحليل  62مصاحبه ميدانی با زنان عضو هيئت علمی از دانشگاه تهـران،
عالمه طباطبائی و چندين پژوهشگاه 0 ،مقوله اصلی يا تيپ راهبردي در مناسبات ميان کـار و
زندگی خانوادگی ،در قالب  86مقوله فرعی 32 ،مفهوم و در مجموع  811عبارت (نقـل قـول)
استخراج گرديد .اين تيپ هاي راهبردي ،به طور ناب در زندگی واقعی وجود ندارند و معموالً
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ترکيبی از آنها ديده می شود .نگارنده با کدگذاري باز به تحليل تماتيک مصاحبه ها پرداختـه و
سعی کرده است اين چهار راهبرد اصلی را همان ند ابزار تحليلی وبر و سنخ ها و نمونه آرمـانی
او به کار گيرد و بدين وسيله زنان عضو هيئت علمی را دسته بندي کند .اين چهار تيـپ شـامل
زندگی خانوادگی حداقلی؛ زندگی خانوادگی مبتنی بر سرمايه حمايتی؛ خودتعليقی و فداکاري
مقدس است.
دو تيپ اول و چهارم ،يكی از توجه و غرق شدن در کار و ديگري از غرق شدن در ساحت
زندگی خانوادگی حاصل شده و از جمله تيپ هاي افراطی هستند .زنـدگی خـانوادگی حـداقلی
براي زنان هيئتعلمی با ويژگیهايی مانند کمالگرايـی در کـار علمـی ،مسـئوليتپـذيري بـاال،
مطالبهگري از خود و زندگی حرفهاي و شغلی خود ،تمرکز بر قابليتهـاي حرفـهاي ،و تعريـف
ساحت زندگی خانوادگی در درون ساحت کار همراه است؛ بنابراين شادي ،معنـاي زنـدگی ،در
تفريح و بودن فرد در ساحت شغلش تعريف میشود و همه توجه اين گروه از زنان به همه ابعاد
شغلی و حرفه اي ،موازي با کاستن از حـوزه زنـدگی خـانوادگی و بسـندگی بـه حـداقلهـا در
نقشهاي خانوادگی است.
زنانی از تيپ چهارم يا راهبرد فداکاري مقدس استفاده میکنند کـه در تعـارض ميـان کـار-
خانواده ،خانواده را در مقام اول اولويتهاي خود قـرار مـیدهنـد و خـود و عاليـقشـان را در
ساحت خانواده بازتعريف میکنند .اولويتهاي آنها در ساحت شغلی ،قربانی انتخابهايشـان در
خانواده است .در واقع نوعی فداکاري که از سرسـپردگی زيـاد زنـان بـه ارزشهـاي خـانواده و
اولويتدهی به آنها پديد میآيد .براي آنها همسري و مادري ،فراتر از ساير نقشهـاي اجتمـاعی
اهميت دارد تا آنجا که استقالل خود و توجه به نقشهاي اجتماعیشان را در مرتبه بعـدي قـرار
میدهند .آنها هميشه وقت کم میآورند و اگر زمانی براي تفريح داشته باشند ،تفـريح و فراغـت
براي آنها ،در کنار خانواده بودن است؛ اما به هر حال به دليل حضورشـان در عرصـه اجتمـاعی،
نقشها و مسئوليتهاي حرفهاي دارند که بايستی به آنها نيز بپردازند .پس اسـترس زيـاد ،فشـار
بسيار کار ،و ضعف مداوم سالمتی جسمی از ويژگیهاي اين گروه است .ايـن دو تيـپ افراطـی
اول ،گويی پيشفرض تعارض ميان دو ساحت کار و زنـدگی خـانوادگی را مـیپذيرنـد و آن را
قابل مديريت نمیدانند.
تيپ دوم راهبردي ،زنان عضو هيئتعلمی هسـتند کـه بـراي رفـع تعـارض کـار و زنـدگی
خانوادگی ،تمام وظايف خانوادگی و شغلی را با بهرهگيري از سرمايههـاي حمـايتی موجـود در
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شبكههاي ارتباطیشان انجام میدهند .آنها را میتوان سرمايهدارانی دانست که از سرمايه حمايتی
در محيط کار ،سرمايه حمايتی خانواده (خانواده همسر و خانواده پدري) و در مواردي هم بـراي
انجام وظايف و در صورت نبود يا کم بودن سرمايه حمايتی در دو حوزه اول ،از سرمايه حمايتی
اجارهاي بهره میبرند.
تيپ سوم راهبردي نيز در گروه ديگري از زنان عضـو هيئـتعلمـی مشـاهده مـیشـود کـه
عملكردشان مبتنی بر پذيرش تعارض ميان دو ساحت کار و زندگی خـانوادگی اسـت .امـا آنهـا
سعی میکنند با رفت و بازگشتهاي متعدد ميان دو ساحت کار و زنـدگی خـانوادگی (حرکـت
سينوسی) و اتخاذ تصميمات مقطعی با توجه به اولويتدهی نوبتی به يكی از دو حوزه ،به نوعی
به خودتعليقی بپردازند و در واقع در مقاطع زمانی مختلف ،به خودسانسوري در کـار و زنـدگی
اقدام کنند .گويی آنها میدانند که نمیتوانند هر دو عرصه را به طور هـمزمـان در دسـت داشـته
باشند و در آن بدرخشند .پس از رفت و بازگشتها و حرکتهاي تعليقی در هر دو ساحت بـه
طور نوبتی و بسته به شرايط هر دو ساحت بهره میبرند .يعنی دو پيـک و نقطـه اوج در هـر دو
ساحت زندگی خانوادگی و کار براي خود تعريف میکنند .مثالً فرزندآوري و پـرورش آنهـا در
يک بازه زمانی چندساله و پيشرفت شغلی در بازه زمانی ديگر ،به طوري که هر دو در يک زمان
انجام نمی شود .پس هنگام اوج حضور در خانواده و بچهدار شدن ،کار را به حداقلهـاي انجـام
وظيفه سازمانی کاهش میدهند و هنگام پيشرفت در کار ،خانواده و تصميمات مبتنی بر گسترش
خانواده را کاهش میدهند .معموالً آنها هنگام کودکی فرزنـدانشـان ،سـاحت کـار را بـه تعليـق
درمیآورند و هنگام کاهش دغدغه هاي خانوادگی ،ساحت کار براي آنها فعـالتـر مـیشـود .در
بررسی ارتباط ميان يافتههاي اين مقاله با تحقيقات پيشين میتوان گفت زنـان دانشـگاهی مـورد

مطالعه ،آن طور که بـه طـور مثـال هندرسـون ،پوسـتنز ،هولـت )6442( 8و جفـريس)6442( 6
میگويند نه تنها فراغتی براي خود در نظر نمیگيرند ،بلكه همه فراغـت خـود را صـرف ايفـاي
نقشهاي کاملی و بینقص در حوزه کار و زندگی خانوادگی میکنند .يافتهها نشان میدهـد کـه
سندروم زن خارقالعاده به اعتقاد آلمان و رنه ( )6446يا ابَرزن ،که در اين مقاله با عنـوان مفهوم
هنجاری زن خوب هم به کار رفت ،به وفور در رفتارها و عملكرد زنان عضو هيئتعلمی ديـده
می شود .همچنين گروهی از زنان مورد مطالعه (تيپ سـوم) از راهبردهـايی ماننـد شـبكهسـازي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Holt
2 Jeffries
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حمايتی و همان طور که اليسون ( )6442میگويد از مديريت زمـان ،اولويـتبنـدي و مـديريت
هرجومرج و کنار آمدن با شرايط دشوار استفاده میکنند.
اين مقاله سعی داشت با جلب توجه جامعه دانشگاهی ،بهويژه مديران و سياسـتگـذاران در
آموزش عالی ،زنگ هشدار مبتنی بر بازانديشی در سياستهاي جهتدهنده بـه مناسـبات کـار و
زندگی خانوادگی اعضاي هيئتعلمی (بهويژه زنان) را به صـدا درآورد و فرصـت شـكلگيـري
گفتمانی را براي تعريف نقشهاي مرکب و متداخل براي زنان ايجاد کند.
پيشنهاد می شود محققان آتی با تفكيک دو نوع تعارض در زندگی و کار زنان دانشـگاهی،
راهبردهاي تخصصی تري را ارائه دهند .به اين معنا که تعارض ميان کار و زندگی گاه میتواند
ناشی از ورود مشكالت خانواده در شغل يا برعكس باشد .بی ترديد هر دو نوع تعارض بـراي
زنان دشوار است ،اما راهبردها متفاوت و تخصصی تر خواهد بـود .راهبردهـاي تخصصـی تـر
می تواند به توصيه هاي سياستی کارا منجر شود و به سياست گذاران در بهبود فضاي آموزشی و
شغلی براي زنان ياري رساند .اکنون دانشگاه هاي متعددي مانند دانشگاه مينه سـوتا ،دانشـگاه
وا شنگتن دي سی و بسياري ديگر ،با ارائه انواع وام هاي مسكن ،و اقامتگاه هاي موقتی و دائمی
به نزديک کردن محل زندگی استادان و دانشجويان به محل تحصيل و شغل کمـک کـرده انـد
) .(Cohen Miller & et al., 2018ايجاد زيرساخت هاي اقـامتی متعـدد در محوطـه دانشـگاه،
براي اسكان خانواده هاي استادان و دانشـجويان متأهـل کـه نمونـه ايـن کـار را مـی تـوان در
دانشگاه هاي دولتـی ايـران بـراي دانشـجويان تحصـيالت تكميلـی مشـاهده کـرد .اسـتادان و
دانشجويان امكان گرفتن خوابگاه هاي متأهلی را در اقامتگاه هاي دانشـگاهی دارنـد .امـا بـراي
استادان و اعضاي هيئت علمی تاکنون چنين اقدامی در ايران انجام نشده اسـت .دانشـگاه هـاي
دوستدار خانواده با انجام ضمانت هاي اجتماعی و مالی براي زنان داراي فرزنـد خردسـال بـه
زنان شاغل (استادان و دانشجويان) کمک می کنند تا تعادل کار و خانواده را برقـرار کننـد .در
واقع دانشگاه هاي دوستدار خانواده ،به در نظر گرفتن چرخه زندگی و تأکيـد بـر آن اهميـت
می دهند و سعی می کنند از دغدغه هاي زنان شاغل دانشگاهی بكاهند .فرصتی که مغتنم است؛
زيرا چه بسيار زنان شاغلی که به علت خم شدن در زير بار تعارض کار و زندگی خانوادگی،
مجبور به ترك خاموش کار میشوند!
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