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  دانشگاه علمي هيئتزنان عضو  ةتجرب ةمطالع
  1هاي خانوادگي و شغلي از ايفاي مسئوليت
  3حسيني شيما سادات، *2شهال باقري

 چكيده
هاي اجتماعي هرچنـد   و پذيرفتن نقش علمي هيئت عضوعنوان  هزنان در آموزش عالي ب روند روبه افزايش مشاركت

هـاي   هاي اجتماعي و خانوادگي در اين حيطه چالش تعدد نقش ،داردنشان علمي و اجتماعي  ةپيشرفت در عرصاز 
در جايگـاه   علمـي  هيئـت شناسانه از وضعيت زنان عضـو   درك پديداراين مطالعه به  .وجود آورده است بهجديدي را 
 از نوع تحقيق كيفيبا رويكرد پديدارشناختي  پژوهش حاضر. است پرداختههاي شغلي و خانوادگي آنان  ايفاي نقش

خـانم  اسـتادان   نفر از 13كنندگان  مشاركت .انجام شد محور مسئله ةها از طريق مصاحب وش گردآوري دادهر. است
در تحليل نتايج از تحليـل  . مند انتخاب شدند گيري هدف ساس نمونهكه برااند  هاي تهران دانشگاه علمي هيئتعضو 

نقش خانگي و ايفاي نقش «هاي تحقيق در چهار مضمون اصلي  يافته .مضمون و روش كواليزي استفاده شده است
 مواجهه با« و » هاي شغلي و خانوادگي ايفاي نقشتوأماني « ،»نقش شغلي و ايفاي نقش در دانشگاه« ،»در خانواده

استنتاج گونه  اينها  از درك معنايي مقوله .بندي شد طبقه »هاي دوگانه ايفاي نقشتوأماني حل مسائل و مشكالت 
ند كه در صورت ا هاي شغلي و خانوادگي مواجه خصوص تعدد نقش هايي در زن با چالش علمي استادان هيئتد كه ش

ـ اتخاذ تدابير و راهبردهاي مناسب از سوي فرد، خانواده يا س هـا و   تواننـد بـين نقـش    راحتـي مـي   هازمان مربوطه ب
  .ندكنهاي خود تعادل ايجاد  وليتئمس

  واژگانديلك
    . علمي هيئت ،يـ شغل يخانوادگ يها تيمسئول ،زنان ها، تعارض نقش ي،دارشناسيپد
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  ئلهمقدمه و بيان مس
ليد علم افـزايش  از سويي سهم بانوان در فرايند تومشاركت زنان در آموزش عالي  روندبا افزايش 

هـاي   در كشـور و پـژوهش   هاي علمي يافته است كه در جاي خود نويدبخش آيندة پربار فعاليت
بـديل زنـان در تـدبير منـزل، فرزنـدآوري و       از سوي ديگر، مسـئوليت و نقـش بـي    .بيشتر است

برآوردن نيازهاي عاطفي همسر و فرزندان مسالة پراهميتي است كه گاه از سـوي بـانوان شـاغل    
ايـن امـر را   . گـردد  ها به خوبي ايفا نمـي  ها و از جمله دانشگاه ر ساختار اداري و اجرايي سازماند

بايسـت در طراحـي سـاختارهاي     علمي دانست بلكه  مي ها و تمايالت زنان هيئت نبايد در انگيزه
به ديگر سخن، در چنين شرايطي مسئلة وقوع تعـارض ميـان وظـايف و    . آموزشي و اداري يافت

توانـد   ـ شغلي بانوان در خانواده و جامعه، نامحتمل نيست و به نوبة خود مـي  هاي خانوادگي نقش
  .يك از دو عرصة خانواده و جامعه بينجامد ها و وظايف در هر بر عدم ايفاي كامل  نقش

هـاي   وظايف اداري و آموزشي خـويش و درگيـري   دادن عالوه بر انجام علمي هيئتزنان عضو 
هاي مهـم و   شود، نقش نميمحدود  جغرافياي كار ةبه حيطكه لمي پردامنه فكري، پژوهشي و ع

و بار سنگين تربيت انسـاني را هـم در    نيز برعهده دارندپرمسئوليتي همچون مادري و همسري 
هـاي سـنگين    براي ايفاي مسئوليت ،رو اين از .دارند دوش بر محيط خانه و هم در محيط دانشگاه

يي وظايف زنـان  گرا هم راستايي و هم. ندا هاي الزم مك و ايجاد زمينهخويش نيازمند ك ةو پردامن
هـاي ارتقـاي    د كـه زمينـه  كنـ  در بعد تربيت نيروي انساني جامعه ايجـاب مـي   علمي هيئتعضو 
  .يي شغلي و خانوادگي آنان بيش از پيش مورد توجه قرار گيردگرا هم

گـزارش   ،خـارجي  از داخلـي و اعـم   ،هاي چندي احتمال وقوع تعارض در تحقيقات و بررسي
 هاي خـانگي و  هاي داخلي وقوع تعارض ميان انجام وظيفه و مسئوليت برخي پژوهش .ده استش

و برخـي ديگـر بـدون سـنجش      ]7[ ده استكرگزارش  )درصد 41(شغلي خود را تا حد متوسط 
قـوع  نيـز و  )2001( 2و هـچ ) 1990( 1فري. ]10 ؛1[ اند ميزان تعارض بر وقوع آن صحه گذاشته

رفت تا مـردان وقـت    در گذشته، انتظار مي«معتقدند كه  و  ها را مقدور دانسته تعارض بين نقش
با گذشت  ،رحاله به. خود را به كار در خارج از خانه بگذرانند و زنان مشغول كارهاي خانه باشند

 يا دهيـ پدشتر شده و ما شاهد يت آنان در جامعه بكزمان و با تغيير انتظارات حضور زنان و مشار
 ]18[ »ميها هست ن نقشيها و گاه تعارض ب با عنوان تعدد نقش

نقشي افراد شاغل است، تأثيري اساسـي در   بين مهم هاي تعارض از كه، خانواده ـ تعارض كار
ها به يك انـدازه اهميـت دارد،    و براي افراد و سازمانرد دا كاركنانكاهش رضايت زندگي كاري 

افـزايش  ، همچـون  منبـع اصـلي اسـترس بـا پيامـدهايي منفـي       منزلـة   زيرا تعارض براي افراد به
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تـر وظـايف نقـش والـديني و همسـري،       ضـعيف ي خطرهايي براي سالمتي والدين شـاغل، ايفـا  
هـا   تـر همـراه بـوده و بـراي سـازمان      بدخلقي، كاهش رضايت از زندگي و بهداشت رواني ضعيف

گيري از كار و تعهد كاري  ار، افزايش كنارهوري، افزايش تأخير و غيبت كاركنان از ك كاهش بهره
 همـة خـانواده كـاهش    ـتعـارض كارـ   ،همچنـين ]. 19[ تو سازماني پايين را در پي داشته اسـ 

جهـان   گسـترده در زنـدگي كـاري در    سـرانجام، رشـد   .هاي كيفيت زندگي را در پي دارد مؤلفه
  .]20[ ستكار و خانواده را ضروري ساخته ا هاي تعارض ةمدرن، پژوهش دربار

وري و  افزايش نوآوري و خالقيت در كار و ميزان توليـد علـم و افـزايش بهـره     ،از سوي ديگر
هـا بـراي رضـايت بيشـتر كاركنـان خـود و كـاهش         كـه سـازمان   كنـد  يي علمي ايجاب ميآكار

ة بـين نقشـي، از توسـع    هـاي  گسترش روزافزون توجه به تعـارض . تالش كنندها  آن هاي تعارض
اي از  بخـش عمـده   ،در طـول يـك قـرن و نـيم گذشـته      .شـود  انساني ناشـي مـي  اهميت نيروي  

 .]15[ هاي كشورهاي پيشرفته مرهون تحول اين نيرو بوده است موفقيت
وكيـف   علمـي زن در ايـران و بررسـي كـم     خصوص اعضاي هيئـت  اي در با آنكه پژوهش ويژه

هـاي   تعامـل بـين نقـش   چگـونگي   ةمطالعـ وقوع تعارض و چگونگي آن به انجام نرسيده اسـت،  
ثر در جهت تبيـين علـل و عوامـل    ؤتواند گامي م علمي زن مي خانوادگي و شغلي استادان هيئت

 :اي مطـرح اسـت   االت عمـده ؤسـ  ،در اين خصـوص  .تعارض شغلي اين قشر باشدة ثر بر پديدؤم
 ها چه ادراك و معنايي از ايفـاي نقـش شـغلي خـود در دانشـگاه      علمي دانشگاه زنان عضو هيئت

و ها چه ادراك و معنايي از ايفاي نقـش خـود در خـانواده     علمي دانشگاه زنان عضو هيئت دارند؟
بـين   انـد  زعم خويش توانسته هبچگونه استادان زن  در جايگاه مادري، همسري و فرزندي دارند؟

چـه راهكارهــا و راهبردهــاي   هــاي خـانوادگي و شــغلي خــود تعامـل برقــرار كننــد؟   مسـئوليت 
 هـاي  و از ميـزان فشـارها و تعـارض    هـد هـا را افـزايش د   تواند ميزان تعامالت آن پيشنهادي مي

  احتمالي بكاهد؟

  نظري تحقيقهاي  بنيان
اقتضـاي   ارشناسانه بـه موضـوع و اتخـاذ روش كيفـي بـراي بررسـي، الزامـاً       ديدبا آنكه رويكرد پ

ة حسـاس در حـوز   يممنـدي از مفـاه   نظر رسيد كـه بـراي بهـره     هب، گيري از نظريه را ندارد بهره
تـداخالت   ها و نيز تعامالت و ، لغات و اصطالحات نقش بهتر است با مفاهيم گفتمان علمي نقش

تـرين مفـاهيم و    بـه برخـي از مهـم    بنابراين،. مكنيموضوع را دنبال  اين ادبيات علمي في مابين
ي دو نقش گودك باهم بر، جهت د فيمابين هاي تعامالت يا تعارض ةنقش و نحو ةحوز هاي هنظري

  .شود شغلي و خانوادگي پرداخته مي
، نقش عنوان يا برچسبي است كه با آن جايگـاه و الگوهـاي   شناسي جامعهدر اصطالح دانش 

 عمل به نقش با خشنودي روانـي همـراه اسـت    اصوالً. دشو تعيين مي جامعهاري شخص بين رفت
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 و هـا  هـا، كشـمكش   ها، ناسـازگاري  تواند باعث اختالف درست نقش ميناكه ايفاي  حالي در]. 14[
  .]8[ ر زندگي اجتماعي شودها د دشمني

مفهـوم   از 1اي مانند لينتن به جـاي وضـعيت   عده. در برابر هر نقش، يك وضعيت وجود دارد
كنـد،   پايگاه جداي از فردي كه آن را اشغال مي]. 4[ اند اجتماعي استفاده كرده 2منزلت يا پايگاه

پوياي پايگاه را  ةنبنقش ج، واقع در]. 293ص ،13[ اي از حقوق و تكاليف مشخص است مجموعه
كنـد، نقـش خـود را     دهد، هنگامي كه او حقوق و تكاليف مربوط به پايگاه را رعايت مي نشان مي

. نقش بدون پايگاه و پايگاه بدون نقش وجود ندارد .ناپذيرند نقش و پايگاه جدايي .ايفا كرده است
تقسيم  3از نظر لينتون. ستمستقيم برقرار ا ةميان نقش و حقوق و تكليف متمايز رابط ،نتيجه در

 ةهمـ . هاي اجتماعي اسـت  نظامة اي در هم ها در ارتباط با جنسيت معياري پايه و انتساب پايگاه
. ]295ــ 294 ص ،13[ كنند هاي متفاوتي براي زنان و مردان تعيين مي ها و فعاليت جوامع نگرش

كه بـه   سب با آن وجود داردگيرد، الگوهاي رفتاري متنا براي هر وضعيتي كه فرد در آن قرار مي
انتظـاراتي اسـت كـه در     ةنقـش اجتمـاعي مجموعـ    ،رو ايـن  از .گوينـد  مـي  »نقش اجتماعي«آن 

  .]4[ اي معلوم در مورد رفتار دارندگان يك وضعيت اجتماعي وجود دارد جامعه
هـا نيـز    اجتمـاعي نقـش   شدنِ جوامع و همچنـين افـزايش تقسـيم كـار     تر به نسبت پيچيده

هـاي مختلـف    اي كه برخي اوقات افراد ناگزيرند نقـش  به گونه ؛شوند تر مي و تخصصي تر پيچيده
ها بـه حـدي باشـد كـه فـرد قـادر نباشـد نقـش متناسـب بـا پايگـاه             اگر تعدد نقش. ندكنايفا 

 4»هـا  تعارض يـا تضـاد نقـش   « ةد، با مسئلكنبرآورده  ،رود كه انتظار مي چنان آن ،اش را اجتماعي
بـا   هـا  آنبعضـي از   ،هـا بـدين معناسـت كـه بـه دليـلِ تعـدد        تعـارض نقـش  . خواهد شد  مواجه
قـدر اهميـت پيـدا كنـد      هاي ديگر ناسازگار است و حتي در مواردي ممكن است نقشي آن نقش

هـاي   بـه بيـان ديگـر، ممكـن اسـت فـردي نقـش       . الشعاع قرار دهـد  هاي ديگر را تحت كه نقش
رد يا رويارويي پديـد آيـد كـه اصـطالحاً بـه ايـن       ها نوعي برخو باشد كه بين آنداشته متعددي 

هـا خواهـد    كمترين تعارض حاصل هماهنگي بيشتر بـين نقـش  . گويند »ها تعارض نقش«حالت 
دانـد كـه    انتظارات رفتاري متعـارض يـا متناقضـي مـي     ةتعارض نقش را نتيج 5بروس كوئن .بود

سـو فـرد را    هـا از يـك   نقـش  كند كه تعارض او تصريح مي. كند هاي فرد ايجاب مي نقش يا نقش
هـاي متعـددش    زمـان نقـش   و از سوي ديگـر او را در ايفـاي هـم    كند ميساماني  دچار حالت بي

هـا را حاصـل از دسـت     تعـارض نقـش  ) 1966( 6روش بالو و اسپنله]. 11[د كن دچار ناتواني مي
نقـش را   كنند كـه تعـارض   تصريح مي ،همچنين .دانند ها در جامعه مي رفتن شرايط تعادل نقش
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هـا   عدم توافق ميان دو شخص پيرامـون برداشـت آن  «: داد توان در دو جنبه مورد توجه قرار مي
تعـارض  ]. 8[» شـوند  زمان در مقابل فرد ظـاهر مـي   از نقش معلوم و عدم توافق دو نقش كه هم

زمـان   طـور هـم   هاست كه فرد را به اي از تعارض بين نقش هاي شغلي و خانوادگي نوع ويژه نقش
هـاي خـانوادگي    وليتئهـاي كـاري و مسـ    وليتئا تقاضاهاي متفاوت و ناسـازگار ناشـي از مسـ   ب

  ].15، ص6[د كن درگير مي
جنسيتي « ةو نظري 1»نقش«ة هاي چندگانه، نظري د يا پيامدهاي نامطلوب نقشيدر بررسي فوا

هـاي   دارد كـه حـوزه   نقش بيـان مـي   ةنظري .مطرح در اين حوزه است هاي مهم هاز نظري 2»نقش
مختلف زندگي اجتماعي نظير كار و خانواده چگونه تقاضاهاي نقشي متعددي از هر فرد را مطرح 

مطابق ]. 12[تواند به ايجاد تعارض در زندگي انسان منجر شود  نهايت مي اين جريان در. كنند مي
 طـور مطلـق   هـا بـه   تعـدد نقـش   كه از رويكردهاي اين نظريه است، ،3»كميابي نقش«رويكرد  با

هاي چندگانـه   بلكه فشارزايي يا خشنودكنندگي نقش؛ آور يا سودمند تلقي شوند توانند زيان نمي
هاي شخصيتي فرد و عوامل سـاختار اجتمـاعي و    بسته به عوامل و شرايطي نظير كيفيت ويژگي

 ].5[اند  شده از ديگران در نتايج ايفاي چند نقش مؤثر بوده ميزان حمايت ادراك
مهم ايـن رويكـرد   هاي  هفشار نقش ويليام گود از نظري ةشي مرتون و نظريمجموعه نق ةنظري

او ويژگي اصـلي  . ها اساساً در ساختار اجتماعي ريشه دارد تعارض نقش ،مطابق نظر مرتون. است
بيند كه هر موقعيت اجتماعي نه با يـك نقـش    ساختار اجتماعي جامعه را در اين خصوصيت مي

. شـود  شـناخته مـي   و پيوسته، الزم و ملزوم يكديگرنـد  هم ههاي ب نقشاي از  واحد، بلكه با سلسله
زمـان بـا    نه با يـك انتظـار واحـد، بلكـه هـم     ، گاه شخصي موقعيتي را اشغال كند بدين روي، هر

گـوي   زمان جواب طور هم ند بهنروست و اغلب براي افراد دشوار است كه بتوا انتظارات متعدد روبه
 .]372ص ،9[ الزامات متعدد باشند

بـودن   نقشي خود منشأ اصلي تعـارض نقـش را متفـاوت    ةمجموع ةدر نظري) 1957( 4مرتون
ساختار اجتماعي هر اندازه كه بتوانـد  « ،به تعبير ديگر. داند وضعيت فرد در ساختار اجتماعي مي

نقشي پنهان كنـد، فـرد كمتـر در معـرض      ةهاي فرد را از شناسايي اعضاي ديگر مجموع فعاليت
 .]315ص ،9[ »گيرد هاي متعارض قرار مي ناشي از درخواستفشارهاي 

ـ      هحجم باالي تقاضاهاي كاري ب خصـوص بـر    هصورت منفي بـر تـوازن و تعـادل خـانواده و ب
گيرد و فـرد تـوان كمتـري در     حجم زياد كاري انرژي زيادي از شخص مي. گذارد ها تأثير مي زن

ـ   هـاي خـانوادگي خـود دارد و ايـن     مسـئوليت  دادن انجام  ،خـود مشـكالت و معضـالتي    ةبـه نوب
كـه جـايگزيني    5»انباشـتگي نقـش  «رويكـرد  . به همراه خواهـد داشـت   ،خصوص براي مادران هب

                                                        
1. role conflict 
2. theory of gender role 
3. scarcity role approach 
4. Merton 
5. accumulation roleapproach 
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بـه ايـن   . هـاي چندگانـه تأكيـد دارد    نقش ةبه منافع بالقو ،شود كميابي محسوب مي ةبراي نظري
د بدون احسـاس فشـار   توان مي ،هاي خود داشته باشد نقش ةكه اگر فرد تعهد زيادي به هم امعن

احسـاس تعهـد، انـرژي و     ،براسـاس ايـن رويكـرد   . هاي خود را توسعه بخشـد  نقش همةو تنش 
وجود خواهد آورد و اين منشأ احسـاس موفقيـت و رضـايت در      ها را به نقش ةزمان الزم براي هم

 ].5[فرد است 
بـراي  را زم افـراد قادرنـد زمـان و انـرژي ال     رويكـرد انباشـتگي نقـش   طبـق  به بيـان ديگـر،   

اشخاصـي كـه    ،بنـابراين . شوند توليد كنند متعهد ميها  آن گرفتن رفتارهاي نقشي كه به عهدهرب
ها را بـراي هويتشـان مهـم و     هاي خانوادگي را اشغال و اين نقش هاي كاري و هم نقش هم نقش

هر نقش را  هاي مرتبط با گرفتن فعاليت عهدهركنند، وقت و انرژي كافي براي ب اهميت تلقي مي با
  .]7[ آورند دست مي به

مطـابق  . كنـد  را مطـرح مـي   2»تـوازن ة نظريـ «نيز در مقابل رويكرد كميابي ) 1996( 1ماركز
عهده بگيرند و مشـروط بـه آنكـه از نظـام متـوازني از       افراد قادرند چندين نقش را بر ،وي ةنظري

انـرژي   ،ر برداشت ماركزد. فشار و تعارض كمتري احساس كنند و تعهدات نقش برخوردار باشند
بدين معنـا كـه    .شود طور اجتماعي بنا مي هاي چندگانه به و زمان الزم براي ايفاي توقعات نقش

باشـد و احسـاس كنـد كـه بايـد آن را        براي هر نقشي كه فرد نسبت به آن تعهد بااليي داشـته 
  .]79، ص6[ انرژي بيشتري خواهد داشت ،تري انجام دهد طور جدي به

محـوري   او بـر نقـشِ   .بودقائل  »جنسيتي نقش«ة نظري در اين خصوص به 3پارسونزتالكوت 
داري  پدر و وظايف خانه /شوهر ةآمد و رهبري برعهد كسب در .تقسيم كار جنسيتي تأكيد داشت

ايفـاي كاركردهـاي اصـلي     ةاين الگـو زمينـ   ،از نظر او. مادر قرار دارد/ همسرة عهد و كدبانويي بر
  .]17[ كند و در ثبات و يكپارچگي خانواده و بالتبع آن اجتماع نقش دارد م ميخانواده را فراه

  پژوهش روش
هـدف از تحقيـق   . پژوهش حاضر به روش كيفي و پديدارشناسي توصيفي انجام پذيرفتـه اسـت  

 .انـد  زندگي به همان صورتي است كه در زنـدگي واقـع شـده    هاي هپديدارشناسانه توصيف تجرب
داننـد كـه هـدف آن     ي مـي مـ ي يا پديدارشناسـي را عل ژفنومنولو) 2003( 4استرابرت و كارپنتر

كانون توجـه پديدارشناسـي    .زندگي است هاي هو تجرب هاي خاص يا ظاهر چيزها توصيف پديده
سـازند   فرد مي كه معناي هر پديده را براي هرها هستند  هزيرا اين تجرب، زندگي است هاي هتجرب

  .]2[ در زندگي او و نزد وي حقيقي و واقعي است گويند كه چه چيز به فرد مي و
                                                        

1. Marks 
2. role balance theory 
3. Talcott Parsons 
4. Strabert, Carpnter. 
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توان گفت  مي اساس آن كه بر ]16[ پنج مفهوم يا ارزش در تحقيق پديدارشناسي وجود دارد
با افرادي اسـت كـه   وگو  گفتيادگيري و ايجاد معاني براي تجربه از طريق  فرايندپديدارشناسي 

تجربـه بـه همـان صـورتي اسـت كـه       ي اهـدف محقـق، فهميـدن معنـ    . انـد  داشتهآن تجربه را 
كـه فراتـر از يـك    وگـو،   گفت فرايندي تجربه از طريق يك امعن. كننده تجربه كرده است شركت
از آنجـا كـه قصـد پـژوهش حاضـر فهـم و درك       ]. 3[شـود   مـي  وجو جستساده است،  ةمصاحب
صـيف  تودر است، هاي شغلي و خانوادگي آنان  وليتئدرخصوص مس علمي هيئتزنان هاي  هتجرب

  .استاين روش مناسب  آنان،هاي انگيزشي و استداللي فرايند سازي تر و روشن عميق
تـا اطالعـات غنـي و     شوند هاي نمونه براساس نياز پژوهش انتخاب مي كيفي، واحددر روش 

در ايـن روش از  . شـود  مند استفاده مـي  گيري هدف نمونهاز  بنابراين،. دست آيد بهها  آن عميق از
 ةجامعـ  .شـوند  دارند، انتخاب مييك پديده  افراد براساس دانش خاصي كه در مورد ،گيري نمونه

اعـم از رسـمي يـا پيمـاني و       ،هـاي تهـران   دانشگاهدر زن مشغول به كار استادان  پژوهش شامل
 همـة  .انجاميـد  بـه طـول   دقيقـه تـا يـك سـاعت      45بـين   ها نيـز  زمان مصاحبه. بود ،قراردادي
بـراي حصـول    دوباره و شد سپس عين كلمات افراد استخراج وضبط ها به صورت كامل  مصاحبه

ها پس  حاضر داده ةدر مطالع بنابراين، .شدمصاحبه مقايسه  ها با نوارِ نسخه اطمينان از دقت كار،
و عمل گـزينش ديگـر    يعني اطالعات جديدي حاصل نشد ؛نفر به اشباع رسيد 13از مصاحبه با 
ي از طريـق بـازنگري   يد كـه نتـايج نهـا   شـ ييـد  أبه ايـن صـورت ت  باورپذيري نتايج  .ادامه نيافت

هاي  هتجرب ةكنند ند كه آيا توصيفات منعكسكنكنندگان در ميان گذارده شد تا تعيين  مشاركت
وي . شـد فرد متخصص در تحقيقات كيفي اسـتفاده   ةاز مشاور ،در اين تحقيق .ست يا خيرها آن

همسـاني و   ،همچنين .دكرها كمك  در تحليل داده وشده را مطالعه  هاي پياده بخشي از مصاحبه
 هـاي خـام،    ها و يافته مداوم، كنار هم قرار دادن يادداشت ةها از طريق مشاهد ييد يافتهأقابليت ت

 .حاصل شد، شده و فرمولهشده معاني استخراج 
زن از انجـام وظـايف   اسـتادان  ي معنـايي اسـت كـه    ياز آنجا كه اين تحقيق بر مبناي شناسا

هـا برمبنـاي روش كـواليزي     حبهها و مصـا  ، تحليل دادهدهند مورد نظر خود مي غلي و خانگيش
ـ    ،در روش كواليزي، مراحل اجراي تحقيق .انجام پذيرفت صـورت   دينتجزيه و تحليـل نتـايج ب

  :خواهد بود
  ؛شود شرح داده مي شده مطالعه ةپديد .1
  شود؛ ميآوري  كنندگان در مورد پديده جمع هاي شركت توصيف .2
  ؛شود پديده مطالعه مي دربارة كنندگان هاي شركت توصيف همة .3
  ؛دشو و جمالت مهم استخراج مي شود مي هاي اصلي مراجعه نوشته به دست .4
  ؛شود ك از جمالت مهم بيرون كشيده مييي هرامعن .5
  ؛شود ها سازماندهي مي هاي مضمون شده در خوشه معاني فرموله .6
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  ؛شود كنندگان مراجعه مي ها به شركت ن يافتهكرد براي معتبر .7
هـا بـه توصـيف     ايـن داده  ،هاي جديد در طول تعيين اعتبـار  يابي به داده در صورت دست .8

  .]3[ شود جامع اضافه مي
  

  فرعي حاصل از مصاحبهو اصلي ن يمضام. 1جدول 
  ها جهت فرعيمضامين اصليمضامين  رديف

1  
 اقتضاي و معنا

  خانگي وظايف
اي نقش در ايف(

  )خانواده

همراهـي  / بودن زن و مناسبت بيشتر آن با نقش زنان در خانـه عاطفي
/ فرزند بـه حضـور مـادر    يشگيو هم يقلبة عالق بيشتر فرزند با مادر و

خـوان   هـم / بودن كار خانه و رسيدگي به امور منزل و فرزنـدان  وظيفه
ر و انتظـا / يت نقـش مـادر  يـ اهم/ بودن كارهاي منزل با فطرت زنانـه 

 فيدر قبال انجام وظاخانوادهياعضاةمطالب
 مزاياي
  يشغل

نبـودن از   دور/ داشتن حس شادابي و پويـايي /ارتباط مستمر با جوانان
احساس خوشايند از / ارتقاي سالمت رواني/ انعطاف ساعت كار/ جامعه

 علميةمطالعه و نگارش مقال

2  
 اقتضاي و معنا

  استادي شغل
 ايفاي نقش در(

  )شگاهدان

محدوديت ارتبـاطي بـا   / ار در منزلكر شدن با يگ ار و درك يحجم باال
ـ   / مجامع بيرون از دانشگاه  ةناديده گرفته شدن زنـان در فضـاي مردان

ـ / علمـي  هيئـت بودن مبناي ارزيابي زنان  غلط/ ها دانشگاه رسـاني   روز هب
/ يتيض جنسـ يعدالتي و وجـود تبعـ   احساس بي /زياد ةمداوم و مطالع

از  يالت ناشـ كمش/ ازات جهت ارتقايالت اخذ امتكمش /و استرسفشار 
عـدم   /)يبـه رسـم   يمـان ياز پ ،يمانيبه پ ياز قرارداد(ت يل وضعيتبد

  شرايط نامناسب مالي/ نظارت صحيح در وزارت علوم

شكالت م
  شغلي

3  
اقتضاي  و عنام

ايفاي توأماني 
هاي شغلي  نقش
  خانوادگي و

حساس غرور خـانواده بـه وضـعيت    حمايت و ا/فزايش كيفيت مادريا
دور شـدن از  / بهينـه از زمـان  ة اسـتفاد / استقالل فرزنـدان / شغلي زن

  زدگي و ظاهرگرايي ، مصرف گرايي تجمل

آثار و 
 يامدهايپ

  مثبت
/ سويه بـه زن فشار جسمي و روحي دو/ب و فشار رواني به خانوادهيآس

جم زياد كار بر ثير منفي حأت/ يفرزند كت شدن و غفلت از اهميت مادر
تغيير / مادر ةثير منفي شغل بر نوع مادري و روحيأت/ كيفيت شيردهي

احساس تناقض / و شغلي حداقلي ايفاي نقش خانوادگي/ سبك زندگي
ـ   مادر از سويفرزند  ينگهدار/ و تضاد نقشي وجـود آمـدن    هبـزرگ و ب

 يتيتضاد ترب
آثار و 

 يامدهايپ
  يمنف

4  
حل  راهبردهاي

مشكالت 
ايفاي  توأماني

  هاي دوگانه نقش

تحمل فشارها / گذشتگيخودو ازايثار/تلفيق دو نقش از طريق قناعت
فـاميلي و   ةاستفاده از شـبك / يياجرا  هاي نپذيرفتن سمت/ ها و سختي

تقسـيم كـار   / اكتفا به فرزند كمتر/ و حمايت همسر ياركهم/ انيآشنا
ا يـ ار كـ ل بـا محـ   يردن محل زندگك يكنزد/ ت زمانيريمد/ در منزل

  يط زندگيمناسب با شرايهامياتخاذ تصم/منزل مادر
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  ها يافته
، بـا   شان در دانشگاه هاي خانوادگي وظايف شغلي زن از نقشاستادان درك معنايي  يجهت بررس

درك  )الـف  :دشـ به چهـار دسـته تقسـيم     ين اصليما، مض آمده عمل ههاي ب الهام از متن مصاحبه
نقش شغلي و ايفاي نقـش   درك معنايي از )ب ؛يفاي نقش در خانوادهمعنايي از نقش خانگي و ا

درك معنايي  )د ؛هاي شغلي و خانوادگي بودگي ايفاي نقش درك معنايي از باهم )ج ؛در دانشگاه
و  ين اصـل يمضـام  .هـاي دوگانـه   بـودگي ايفـاي نقـش    هـم  حل مسائل و مشكالت با واز مواجهه 

  .نشان داده شده است 1نندگان در جدول ك تكبا شرآمده از مصاحبه  دست بهفرعي ن يمضام

  ها عوامل عدم تعادل بين نقش
در پاسخ به سؤالي مبني بر درك نهايي خود از هماهنگي يـا عـدم همـاهنگي    شوندگان  مصاحبه

هـاي خانـه و دانشـگاه در قالـب      ميان دو نقش خانه و دانشگاه، عوامـل ناهمـاهنگي بـين نقـش    
عوامـل عـدم    منزلـة  تـوان بـه    يمنظر به اهميت آن  هك ندكردبيان  آمده ذيلكه در  را مضاميني
  :اند شرح دينن عوامل بيا .دكر يبند را دستهها  آن ها ن نقشيتعادل ب

  يعوامل شغل )الف
 زن با مرد يط شغليشرا نداشتن يهمخوان .1

و مـرد   زن يط شـغل يشرا نداشتن يهمخوان ،دست آمد هشده ب ادي ة ه در مطالعك ينياز مضام يكي
بـودن از   دور. شـود   يهـا مـ   يدل در زندگاط ناهموار و عدم تعيوجود آمدن شرا هه موجب بكاست 

گاه باعـث   ،گريد ياز سو .كند ميبر خانواده وارد  يفشار مضاعف يا مقطعي يمئطور دا گر بهيديك
 امـر  نيـ ا زن خواهـد بـود و   ةعهـد  بـر  يآور نان  ،ن صورتيدر ا .دشو  ياز دست دادن شغل مرد م

  :ان داشتيباستادان از  يكي .خواهد داشت بر در ينديتبعات ناخوشا
 يهـا  ردن در شهرسـتان كـ ار كـ  .گذروند  يد در شهرستان ميه و طرحش رو باكهمسرم پزش

نه، اما مـن  كل يخواست مطبش رو تعط ينم. تر همسرم بهتر بود و در تهران سخت يبرا كوچك
م من در تهـران  يحدود سه سال و ن .واستم از دست بدمخ نمي تهران بود و ارم در دانشگاهكهم 

 .آمد و ن اونجا و مرتب در رفتوشيبودم و ا

 ياركرفتن چند شغل يار و پذكاد يحجم ز .2

باعـث بـاال    علمـي  هيئـت ت ير از مسئوليغ ييها تيرفتن مسئوليو پذ يشغل يها تيولئتعدد مس
 .د و خـانواده بـه همـراه خواهـد داشـت     خود فر يبرا ين امر تبعاتيا. ار خواهد شدكرفتن حجم 

  :ان داشتيباستادان از  يكي
ها هم صبح تا ظهر حوزه مشاوره دارم و بعد از  شنبه چهار .شنبه دانشگاهم من از شنبه تا سه

  .)11 دك( هشنبه و جمعه وقتم آزاد فقط پنج .هستم يكنيلكشب  12ظهر تا 
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 رونيار بكدادن به  تياولو .3

شود كه فـرد نتوانـد مسـئوليت ديگـر را بـه نحـو        ها منجر به اين مي از مسئوليت دادن به يكي اولويت
هاي خـانوادگي در اولويـت اسـت و برخـي ديگـر       مسئوليت دادن اي انجام براي عده .احسن انجام دهد

  :ها منجر خواهد شد به عدم تعادل بين مسئوليت ،در هر صورت. مسئوليت شغلي دادن انجام
ردم از زمان ك يتالش مضاعف يعني د؛ايوجود ب هب ينذاشتم تعارض يو شغل ياركدر قسمت 

در خانواده هـم  . ونيآقا يحت ه؛شتريمقاالت من از همه ب .دميزدم و به مقاالت رس... استراحت و
  .همترك يلينه خوخ توين واما باالخره حضورم، ردمكو تالشم ر

 نندهك تين حمايقوان نبود .4

خـود   يهـا  تين مسـئول يد تا بتواند بكرخواهد  كمكبه فرد  سلماًننده از فرد مك تين حمايقوان
تواننـد از   نمـي  هكـ زنـان   خصـوص  به  ؛و فقدان آن باعث عدم تعادل خواهد شد كندجاد يتعادل ا
  :گفتاستادان از  يكين خصوص يدر ا .ندكن يخود شانه خال يخانوادگ يها تيمسئول

از  يكـي  هد اگـ يشا. ستيرش نكهم به ف يسك .مياز زن ندار اي نندهك تيچ قانون حمايما ه
  .)8 دك(م يگ  يم يد ما چيفهم  يم ،زن بود. ..و اه ا معاونيسا ؤر

 يار با محل زندگكنبودن محل  هماهنگ .5

منجـر   يه بـه عـدم تعـادل در زنـدگ    كاست  ياز موارد يار با محل زندگكنبودن محل  هماهنگ
 ،نداشـته باشـد   كـي يزيهفته در خانـه حضـور ف  سه روز در  تاخانم دو  يكه ك يهنگام .شود  يم

  :ان داشتيباستادان از  يكي. خود را به نحو احسن انجام دهد يها تيتواند مسئول نمي ناًئمطم
نار فرزندان و همسرم ك سه روز يا دانشگاه زنجان شدم و مجبور شدم هفته علمي هيئتمن 

 از بـه يـ بـودن و ن  ين بلـوغ و جـوان  و فرزنـدانم در سـ   من رها بود ين سه روز زندگيدر ا. نباشم
دانشگاه زنجان  علمي هيئتاما مجبور شدم بورس و ، ن باشمونارشكه من كنيمراقبت داشتن و ا

نـار فرزنـدان و   كهـا   الس بـودم و فقـط جمعـه   كـ سه روز زنجان و سه روز هم تهران سر  .باشم
  .)2 دك( همسرم بودم

  يعوامل خانوادگ )ب
  يخانوادگ يها تيولئتعدد مس .1

ن يب يهماهنگ يرا برا يشتريو زنان فشار ب ردب ميار را باال كها در خانواده حجم  تيولئتعدد مس
  :شوند  يها متقبل م تيولئمس

با  ،ستنديران نياز برادرانم در ا يك چيه هكنيل ايبه دل ،ت و مراقبت از مادرميت حمايولئمس
ة نـار همـ  كت هـم در يولئمسـ ن يـ ا. گـرفتم  يظـاهر مرخصـ   ه بـه كـ ه دو ماهـ  يكاالن نزد. همن

سـت  يبـردار ن  ه اسـتثنا كـ  يريپـاگ  و ن دسـت ين قوانيار و دانشگاه و اكن يب .هگيد يها تيولئمس 
چـون   .رميـ بـدون حقـوق بگ   يشـم مرخصـ  بد مجبور يشا. هش  يدا ميپ يالتكمش گاهي. ما ندهوم

  .)8 دك(ت س هگيز ديتر از هر چ شون واجبينم خدمت به اك  ياحساس م
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  ط خانهيدر مح يشغل يارهاك دادن خانواده به انجام ياعضا داشتنن ليتما .2
 يانتظار دارند نقش مادر در خانه ،رفته باشنديزن را پذ يت اجتماعيچند فعال خانواده هر ياعضا

  . شود ايجاد مي يتيرضانا معموالً ،صورت نير ايدرغ .نحو احسن انجام دهد هخود را ب يهمسر و
 ه من بخـوام نمـاز  ك يش در مواقعكيوچكخواهر  ينه در نگهدارك  يم كمكترم  دختر بزرگ

 .داره نمـي  گـه بچـه رو نگـه   يد، ا درس بخـونم ينم كار كاما اگه بخوام مقاله . ..ا بخوابم ويبخونم 
ا اسـتراحت  ينم كن يارك چيا هينم كون نگاه يزينم تلويخونه بش ياگه من تو .گه خوب نخون يم
رو  يا رم و مقالـه يـ گ  يار دانشگاه رو دست مكه كنيا به محض اام. نداره يس اعتراضك چينم، هك
  .)8 دك(همه اعتراض دارن  ،خونم  يم

  همسر يماريب .3
گذار  ريثأزن ت ياركبردن فشار  تواند در باال  يامور خانواده م ةمرد در ادار يا ناتوانيهمسر  يماريب

  .دكنادل برقرار خود تع يها تين مسئولينتواند ب ، شايد ويرو نيا از .باشد
و ر ياديـ الت زكو من مشـ  هنكب ياركتونست  نمي نا شد و عمالًيش نابيسال پ 10همسرم 

  .)2 دك( نمكه اشتغال داشته باشم و اون رو حفظ كنيفقط به خاطر ا ،ردمكتحمل 

  الت مالي در خانوادهكمش .4
بـه   يطيه تحت هـر شـرا  كدارد   يم ن امر وايه زنان را به اكاست  ياز موارد يالت مالكوجود مش

 ها تين مسئوليعدم تعادل ب ة نيط مناسب زميبا نبود شرا ،رو نيا از .دست بزنند يت اجتماعيفعال
  :ان داشتينه بين زمينندگان در اك از مصاحبه يكي .فراهم خواهد شد

فـه  ين انجـام وظ ور از شـهر خودشـ  يـ غ هگـ يد يهـا  شهرسـتان  تويه ك ييها از خانم يليخ
 هو اگ هنك ينم ها ناوالت كبه مش يچ توجهيه يو ساختار آموزش دارن ياديت زالكمش ،ننك  يم

 يل مالكه مشك هنيه بحث اك يصورت در .ن خونهيبرو بش ،يل داركمش هاگ نگ  يم ،ينكاعتراض 
و هـزاران   هبـر  ور ين فرد مسافت طوالنيا هوجود ندار يليچ دليو هه ن خانواده وجود داراو يبرا
در نبود  هنكه ممك يالتكو مش يكيزيو ف يو جسم يالت روانكمش. بشهبل متق ور هگيل دكمش

  .)2 دك(د ايش بيفرزندان پ يمادر برا

  همسر نكردن ياركهم .5
ـ   تـا راحـت   كنـد  كمـ كتوانـد بـه زن     يخانـه مـ   يارهاكمردان در  ياركت و همكمشار ن يتـر ب
  .دكنش تعادل برقرار يخو يها تيمسئول

چـون يـك    .ها پدري كـردم و هـم مـادري    هم براي بچه. بود ها به دوش من وليتئمس ة هم
حاال يا ميلي  .ند سفانه ايشون هيچ همكاري انجام نميأمت .ن نبودن و اين عادت شدومدتي ايش

  .)5 كد( نمود ها باعث شده نمي يا مشغله ندارن
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  يعوامل شخص )ج
  ي باالاركوجدان  .1

شه  يم ن باعثيا .نمكتونم عدول  نمي ها اونه از كخودم دارم  يبرا ييارهايرم و معه نُيمن 
 .ام رو مجبور بشم خودم انجام بـدم هاركاز  يليه خكباشه  يه حديارم در كت يه سطح مطلوبك
 ن؛د  يدن دانشجوها انجـام مـ   يارها رو مكاز  يليخ هااستاد ية بق .نهك  ياد ميارم رو زكن حجم يا

  )8 دك( دمد انجام بيتونم و خودم با يه من نمك يصورت در

 ييگرا مالك .2

 .ن باشـم يه هسـتم بهتـر  ك يشه در نقشيهستم و دوست دارم هم ييگرا مالكآدم  يكمن 
 يآدمـ  .ردكـ مـت چـاپ   كه شد و انتشارات حكن باشه يدوست داشتم بهتر ،ه نوشتمكنامه  انيپا

ـ يه اكم به نحو احسن انجام بد مه ه برعهدهك ياركه دوست دارم كهستم  اد يـ ز ور ين فشار روان
  .)3 دك( ردك كمك يليو همسرم هم خ هنكمانش استفاده ينه از اك  يم يالبته آدم سع .هنك  يم

 نظم .3

من خودم خيلـي بـه نظـم    . بشهتر  كارها سخت هش كه باعث مي هگاهي فرد خصوصياتي دار
  .)21 كد(ه طور منظم و دقيق باش هبايد كارها ب .دم اهميت مي

  :استاد ديگري بيان داشت
ام هسـت رو خـوب انجـام بـدم و شـايد       عهدهريش از حد حساسم و بايد كاري رو كه بمن ب

  .)20 كد( هكن اي وسواس دارم و اين فشار زيادي رو به من وارد مي گونه به

  يريگ جهيبحث و نت
 فراينـد از  يا د مؤلفهيل شده و شايتبد يجهان يتيبه واقع يت زنان در آموزش عالكمشار ،امروزه
ـ  يت اجتماعكشورها نشان داده مشارك ةقات و تجربيتحق. باشد پيشرفتشدن و  ي، جهانينوساز

ايـن  شـود و   يمـ  ياجتماع ةش سرماييدر آموزش زنان موجب افزا يگذار هيزنان و سرما ياسيس
  .دكن يشتر را فراهم ميبة رشد و توسع ةنيزمخود  ةامر به نوب

 ينـ يع يگـرا در زنـدگ   ت توسـعه كمشار ياامدهيناچار پ گرا به توسعه يبا تبعيت زنان از الگو
و  ياسـ يت سكمشـار  ،د اسـت كيـ ه مـورد تأ كـ  ينـ يد داتييـ تأاما براسـاس  . دكن عرض اندام مي

 ةدر وهلـ  يهر انسـان  ،رديكن رويدر ا. رديگ يل مكها ش اولويتها و  ضرورت ةيزنان بر پا ياجتماع
پس از آن در قبـال جامعـه   اش و  خود و خانواده يو سعادت اخرو ينخست در قبال سالمت روان

  . فه دارديوظ
دارند و مشاركت اجتماعي آنان هنگامي  اي زنان در خانواده جايگاه ويژه ،به تعبير ديگر

خانواده و در جايگاه مـادري و همسـري عمـل     ةيابد كه به وظايف خود در حيط اولويت مي



  129   ...علمي دانشگاه مطالعة تجربة زنان عضو هيئت

جانبـه   هاي همه ريزي امهها و برن چند اين الگو از نبود برخي قوانين، سياست هر. كرده باشد
گاهي زناني كه بخواهند از اين الگو تبعيت . استديني مورد پذيرش  ةدر جامع، برند رنج مي

هاي خود را ترك كنند يا در قالب  شوند يا فضاي اجتماعي و فعاليت ند در عمل ناچار ميكن
طور  به. وندهضم ش ،انجامد كه به تضعيف نقش مادري و همسري مي ،گرا هاي توسعه برنامه
 ،رو اين از. اسالمي در مشاركت اجتماعي خود الگوي ديني را مد نظر دارند ةزنان جامع، حتم

هـاي خـانوادگي و شـغلي     ند تا بين مسئوليتكنتالش  بايددر جهت ايجاد تعادل هم زنان 
ربط بايد بسترهاي قـانوني و سياسـتي را    ن ذيند و هم مسئوالكنهماهنگي و توازن ايجاد 

هاي خاص  اسالمي زنان با استعداد و توانايي ةاين است كه در جامع مورد انتظار. ندكنم فراه
حضور فعال داشته باشند و  ،همچون آموزش و پژوهش ،هاي مناسب با شأن خود در فعاليت

اما پذيرفتن اين مسئوليت و مشـاركت   .علمي مسئوليت خود را انجام دهند ةدر قبال جامع
سـان كـه بتواننـد نقـش و      بـدان برساند؛   ي نباشد كه  به خانواده آسيبا گونه در اجتماع به

  .ندكنمسئوليت مهم خود را در خانواده ايفا 
هاي شغلي و خانوادگي فرد ناشي شده و بـه عـدم    تعارض كار و خانواده، كه از برخورد نقش

شـود،   منجر مـي  هاي اشتغال يا خانواده يا هر دو يك از حوزه ها در هر ايفاي صحيح و كامل نقش
تواننـد از اسـترس، خسـتگي و احسـاس      چنين پيامدهايي مـي  .پيامدهاي گوناگوني در پي دارد

 و تا كاهش رضايت كاري و تنـزل بـازدهي فـردي و گروهـي ادامـه      ودناتواني در شخص آغاز ش
زندگي  واسطه بين تعارض كار و خانواده با رضايت از اي بي احتمال دارد كه رابطه ،بنابراين. يابند

هـاي گونـاگون آن را    اي كـه پـژوهش   شغلي و بنابراين كيفيت زندگي وجود داشته باشد؛ نتيجه
، رود كه زنان شاغل به دليـل اشـتغال بـه امـور خـانواده      انتظار مي بر اين اساس،. كنند تأييد مي

نسبت ، پردازند هايي كه در آن زنان و مردان هر دو به امور و وظايفي يكسان مي بخش ويژه در به
مقايسـه بـا مـردان رضـايت      بيشتري را تجربه كنند و در ةبه مردان شاغل، تعارض كار و خانواد

تـري   بـاره، عامـل افـزون    هاي فرهنگي در ايـن  نگرشرسد  مي نظر هب. شغلي كمتري داشته باشند
در  )آمـوزش و تـدريس   دليل ماهيت و ابعاد فرهنگي هب( استادانبراي نارضايتي از زندگي كاري 

  .شود ديگر را موجب مشاغل مقايسه با 
ـ    نظر به اينكه تحقيقي يافت نشد كه با روش كيفـي  زنـان عضـو    ةزيسـت  ةبـه بررسـي تجرب

در پـژوهش   .نمـود  مـي  در ايـن موضـوع پرداختـه باشـد، پـژوهش حاضـر ضـروري        علمي هيئت
ها  نشگاهدا علمي هيئتهاي خانوادگي و شغلي زنان  گرفته به بررسي درك معنايي از نقش صورت

 علمـي  هيئتكه زنان بود اساسي در اين پژوهش اين  ةمسئل. پرداخته شدها  اين نقشتوأماني و 
آينـد و در   كنـار مـي  ها  آن چگونه با، هاي خانوادگي و شغلي خود چه ادراكي دارند از ايفاي نقش

  ند؟كن صورت تعارض چگونه فشارها را حل مي
د و درصـد  ش، اشباع نظري حاصل علمي هيئتان نفر از زن 13گرفته با  صورت ةطبق مصاحب
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به همين تعـداد   بنابراين، .دست آمد هيي زيادي بگرا همد و شصل اح آرامشابهت بسيار بااليي از 
 .از نمونه اكتفا شد

، متضمن معناي سازگار بـا طبـع    از ايفاي نقش خود در خانواده علمي هيئتدرك زنان عضو 
خوشـايندي و   ،مايل قلبـي بـه مـادري و عـاطفي دانسـتن زن     آنان در قالب ابراز ت .خويش است

رو،  اين از .ندكن مالطفت بيشتري را براي انجام وظايف مادري و تربيت فرزند در خود احساس مي
تمنيـات بيشـتر اعضـاي     ةو مطالبـ ) از سـوي خـود  (بودن فرزند با مادر  آنان به درك لزوم همراه

  .اند دهشنائل ) ل خانهاز سوي اه(خانواده از مادر به جاي پدر 
ابعـاد  ة بردارنـد  خـود در دانشـگاه، در  » ايفاي نقـش شـغلي  «از  علمي هيئتدرك زنان عضو 

در فضـاي درك خوشـايند از شـغل خـود، زنـان از ارتبـاط        .خوشايند و ناخوشايند چندي است
، شـادابي و نشـاط    ، احسـاس شـعف   بودن از غوغـا و هيـاهوي جامعـه    مستمر با قشر جوان و دور

انعطاف ساعات كاري در دانشگاه و اقناع ذهني و روحـي و روانـي از مطالعـه و     ،عالوه هب. اند دهكر
  .ده استكري و سالمت رواني آنان كمك شاياني يتوليد و نگارش مقاالت علمي به پويا

رساني مداوم علمي از مقتضيات زنـدگي شـغلي    روز هفراوان و لزوم ب ةحجم كار زياد و مطالع
شـدن بـا شـرايط نامناسـب اعضـاي       مأدليـل تـو   بـه  ايـن شـرايط   .اسـت  علمـي  ئتهييك عضو 

  .، درك ناخوشايندي را از آنان در فضاي دانشگاه رقم زده استعلمي هيئت
ـ    تسـهيالت بـه زنـان اسـتاد و      ةدرك زنان از جو دانشگاه با وجود قوانين مردانـه و عـدم ارائ

دليل عدم آمادگي ذهني مردان  هب(متقابل نبودن فضاي ذهني همكاران مرد براي همكاري  آماده
ـ  علمـي  هيئت، اين معنا را در زنان )براي يك همكاري عادالنه با زنان همكار خود وجـود آورده   هب

. جانبه ندارنـد  مني براي درك همهأاند و م ، ناديده انگاشته شده دانشگاه ةاست كه در فضاي مردان
از جملـه   و و ضـوابط  علمـي  هيئتاي ارزيابي زنان همراه درك ناخوشايند از معياره هاين عامل ب

 و لزوم تحصيل) در سهم و وزن تخصيص داده شده به آن(بودن مقاله و نه كيفيت تدريس  معيار
و انتظارات يكسـان از آنـان در   ) ها  در برخي دانشگاه(اشتغال در خارج از كشور براي استخدام  و

ن مسـئوال  از سـوي  علمي هيئتهاي زنان عضو  يابيمقايسه با مردان، درك ناخوشايندي را از ارز
اجتمـاعي   ةاين سـرماي  ةاينكه نتيج رب عالوه. ده استكرها و ساختار آموزش عالي ايجاد  دانشگاه
هـاي بيـرون از    هـا و نهـاد   سازمان، ، خود را در محدوديت عملي اخذ پروژه از بخش صنعت اندك

ها  آن هاي گروهي بازي حيط دانشگاه با وجود باندعدالتي در م ادراك بي .دانشگاه نشان داده است
  .دهد را عذاب مي

نيز با ادراكات  »هاي شغلي و خانوادگي ايفاي نقشتوأماني «زن از  علمي هيئتدرك اعضاي 
وجـود برخـي ناماليمـات شـغلي در محـيط و       .ناخوشايند چندي همراه اسـت  خوشايند و بعضاً
خاسته از شرايط قانوني متصلب و خشك ساختار و نظام برآمده و بر كه عمدتاً ،فضاي دانشگاهي

چنانچه لزوم چهل ساعت حضور  .م استأآموزش عالي است، براي آنان با ناخوشايندي چندي تو
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مداوم در دانشگاه و نبود مكان نگهداري فرزند در كنار مادر و امكان عملي كمتـر رعايـت زمـان    
 نامناسب بودن محيط دانشگاه براي انجام كـار در ها، به درك  قانوني مرخصي زايمان در دانشگاه

  .انجاميده استها  آن
بـه زن   درون ةبه همراه درك فشار از ناحيـ  )دانشگاه خانه و( ادراك فشار هم از سوي بيرون

فشـار حاصـل از   . اين دو نقش است توأمانترين ادراك زنان از ايفاي  ، برجسته علمي هيئتعضو 
شده اين فشار از سوي زنـان عضـو    م روحي است و معناي فهميدهه ، هم جسمي و ها نقشايفاي 
ي و تتعبير شـده اسـت كـه ايـن امـر نارضـاي       »پيري زودرس«و » انرژي ةتخلي«به  علمي هيئت

  .را به همراه دارد اه آنكشمكش دروني 
نقـش   زمـان دو  تغيير سبك زندگي و پيدايش يك سبك زندگي خاص از نتـايج ايفـاي هـم   

شـدن ضـربه بـه اوقـات فراغـت و       كـرات از وارد  بـه  علمي هيئتزنان عضو . تشغلي و خانگي اس
كـاهش دفعـات تغذيـه عضـو      خـانواده و بعضـاً   ةتغييـر سـبك تغذيـ    .انـد  تفريحات سخن گفته

. زنـدگي آنـان اسـت    هـاي سـبك جديـد    از ديگر ويژگـي  كردن به كار زياد، و عادت علمي هيئت
، عالمـت ديگـر    هـا  وبازديـد  آمدها و ديـد  و هش رفتاثر كا بركاهش روابط خويشاوندي و فاميلي 
  .سبك زندگي جديد اين قشر است

اثرگـذار تلقـي    ،يعني هم بر كميت و هم بر كيفيـت آن  ،دهي فرزندان حجم زياد كار بر شير
ـ مادر ة و روحي ايفاي وظايف مادري ةشده از نحو معناي ادراك ،به عبارت ديگر. شده است  ر اثـر ب

، شـكل متفـاوت مـادري و     علمـي  هيئـت ت اين دو نقش از منظر زنان عضـو  كنشي تداخال بر هم
ـ »ناتواني در تخصيص زمان بيشتر« ةادراك مقول .كردن است مادري ويـژه   ه، براي هر دو نقش و ب

شدن و درك اهميـت آن نيـز در    ثر ناشي از غفلت از مادرأنقش خانوادگي زن، همچنين معناي ت
  .دش، ابراز  مجرد كرده و بعضاً ازدواج دير علمي هيئتبين زنان 

در مقـوالتي   علمـي  هيئـت زمان دو نقـش از سـوي برخـي اعضـاي      ابعاد خوشايند ايفاي هم
ـ  »علمي هيئتافزايش كيفيت مادري زنان عضو «همچون  كـار بـرده شـده در تربيـت      هو غناي ب

از سـوي   لمـي ع هيئـت اين معنا كه زنان عضو ، همچنين .، خود را نشان داده است ها فرزندان آن
كـه بـه احسـاس غـرور آنـان نسـبت بـه         اند ييد و تشويقأچنان مورد ت نآفرزندان و همسرشان 

زمـان   ديگر از ابعاد خوشايند ايفاي هم ييك. استشده  موقعيت شغلي استادي در دانشگاه منجر
از ابراز چنـين معنـاي    علمي هيئتاعضاي .  است علمي هيئتعضو  »استقالل فرزندان« دو نقش،

، ادراك خوشـايندي از شـغل اسـتادي را     مثبتي از عدم وابستگي و حس استقالل فرزندان خـود 
گرايــي و  گرايــي و مصــرف شــدن از تجمــل دور« و »بهينــه از زمــان ةاســتفاد« .انــد نشــان داده
زمان دو  هم دادن زنان در انجام ةداننديگر از ايفاي توانمة شد معاني خوشايند ادراك »ظاهرگرايي
  .نقش است

رنـگ شـدن نقـش دختـري بـراي       كـم  ،با آن درگيرند علمي هيئتيكي از مقوالتي كه زنان 
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، شـغل   علمـي  هيئـت زنان . در فاميل شده استها  آن فروغ والدين خود است كه باعث حضور كم
  .دانند خود را مسبب كاهش روابط فاميلي و خانوادگي مي

است،  علمي هيئتري باال بر اعضاي ساعات كا ةكنند كه تحميل ،ساختار اداري آموزش عالي
كنـد و   را دشـوارتر مـي  مسئله اين ) بدون هيچ انعطافي(با حضور فيزيكي اجباري در محيط كار 

هـايي   همـه و همـه اسـترس   ـ  بدون درنظر گرفتن كيفيت آنـ  توجه به كميت كارهاي پژوهشي
شان اين قوانين سخت خود ةشود و به گفت در فضاي شغلي وارد مي علمي هيئتاست كه بر زنان 
مصداق . شود در زندگي منجر ميها  آن هاي به حذف يا تهديد ديگر نقش ناپذير و ثابت و انعطاف

بـه دوران شـيردهي    يتـوجه  بيآوري است كه از  ، ديرفرزند اين ساختارهاي بدون انعطاف ةنتيج
ود دارد كـه  اين مشكل وجـ . است »دوركاري«به  يتوجه بيمصوب و  زنان، عدم مرخصي زايمان

. م با نگراني استأكه همواره تو ،ها آن فقط حضور فيزيكي نه؛ كيفيت كار زنان سنجيده شود دباي
است، نداشـتن اسـتقالل در    فشار مضاعفي علمي هيئتآنچه در فضاي شغلي دانشگاهي بر زنان 

. سـت ها زيريـ  ها و محوريت مردان در برنامه گيري دانشگاه به دليل فضاي غالب مردانه بر تصميم
اعتقاد دارند كه فضاي حاكم در محيط دانشگاهي حول ساختار مردانـه شـكل    علمي هيئتزنان 

عدم . ده استكرجدا  ، آنان را از همكاران مردان كامالً داري و فضاي خانوادگي گرفته است و بچه
 نداشـته ها باعث شـده زنـان در محـيط كـاري آرامـش كـافي        درك همكاران آقا از شرايط خانم
بـر   هايي كه عمومـاً  كشمكش(شود  منجر ميها  آن هاي دروني باشند؛ كه اين عامل به كشمكش

 ةدر مصاحب .)گيرد ميها  آن هاي كاري يا خانوادگي است و انرژي الزم را از نقش دهي سر اولويت
كـاري در   شوند و ايـن بـه كـم    ها وارد منزل مي كردند كه با كشمكش اذعان ميها  آن ،شده انجام
احسـاس  هـا   آن همسـر و فرزنـدان   بنـابراين، . شـود  هاي ذهنـي منجـر مـي    نه به دليل مشغلهخا

  .شود ها بيشتر و بيشتر مي نارضايتي از شغلشان را دارند و اين كشمكش
ايـن قـوانين   . دنـد كرمخالفت  شدن باب فرزنددار با قوانين آموزش عالي در علمي هيئتزنان 

بـه  هـا   آن شود اندازد و باعث مي را به تعويق ميها  آن شدن مستقيم استخدام يا رسمي طور غير به
  .آوردن نباشند يا داشتن فرزند دوم را امري محال تلقي كنند فكر فرزند

نظر گرفتـه شـود،    بايد در هاي ديگر حتي بيشتر از شغل» دوركاري« علمي هيئتبراي زنان 
هشي را در خانه كنـار فرزنـدان خـود    توانند بسياري از كارهاي پژو ميآنان ابراز داشتند كه  زيرا

سـال   5براي زنـاني كـه فرزنـدان زيـر     خصوص  هب، هاي كاري به ساعتكيفي  توجه .انجام دهند
شود نگراني مادران از  كردن فضا براي كودكان در دانشگاه امري است كه باعث مي فراهمو  ،دارند

احسـاس   د مراقبـت كننـد و  تبع آن در حـين كـار از كودكـان خـو     فرزندان خود كمتر شود و به
  .پايين بيايدها  آن كاري در كم

چنانچـه بـه   ( دولـت  هيئتاداري زنان داراي فرزند خردسال در  تجديد كاهش ساعة مصوب
بتوانند ساعات بيشتري  علمي هيئتآورد كه زنان عضو  اين امكان را فراهم مي) اجرا برسد ةمرحل
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ــانواده  ــه و خ ــار خان ــند ب را در كن ــار فيزاش ــري را احســاس  و فش ــي كمت ــد و كنيكــي و روان ن
  .بخشي بيشتري را براي همسر و فرزند به همراه آورند آرامش
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