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 خانواده و رابطه آن با رفتار باروري -بررسي تعارض كار
 ( مطالعه اي در بين زنان شاغل در اداره آموزش و پرورش شهر يزد)

 1آباد بي رازقي نصرحجيه بي 
 2مليحه علي مندگاري 

 3پور ندوشنعلي محمدي 

 

بـا مشـكالت متعـددي     هـاي درون خانـه،   نقش بيرون و تطبيق كارزنان شاغل ممكن است در 
مواجه شوند. در اين مطالعه ضمن بررسي تعارض كار و خانواده، رابطـه آن بـا بـاروري زنـان     

در بـين زنـان    1393اصل پيمايشي است كه در سـال  هاي مقاله، ح گردد. داده شاغل بررسي مي
دهـد   آوري شده است. نتايج نشان مـي  ازدواج كرده شاغل در آموزش و پرورش شهر يزد جمع

باشـد كـه در سـطح متوسـط      مـي  07/46كه ميانگين نمره تعارض كار و خانواده پاسـخگويان  
بت به محيط كار است. تحليل باشد. نكته قابل توجه تعارض نسبتا باال در محيط خانواده نس مي

خـانواده رابطـه منفـي دارد،     -ها نشان داد كه متغير تعداد فرزنـدان بـا تعـارض كـار     دو متغيره
باشد. اكثريت ايـن   مي 12/54باالترين ميانگين نمره تعارض متعلق به زنان تك فرزند و برابر با 

باشـند. در   فرزند خردسـال مـي   گذرد و داراي ها مي سال از ازدواج آن 9گروه از زنان كمتر از 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تحليل چند متغيره متغيرهاي طول مدت زناشويي، پست سازماني و مشاركت مرد در امور خانه 
شدت تاثير متغير تعارض بر باروري را كاهش دادند. با توجه به نقش زنان در تحكـيم روابـط   

ادگي، هـاي خـانو   عاطفي بين اعضاي خانواده، افزايش حمايـت اجتمـاعي در خصـوص نقـش    
 شود.  هاي كاري منعطف و كارهاي پاره وقت پيشنهاد مي ساعت

 شهر يزد.آموزش و پرورش،  خانواده، باروري، زنان شاغل، -كار تعارضواژگان كليدي: 

 مقدمه و بيان مسأله
كـاهش   در ايـران  ي گذشـته  شـناختي در طـول سـه دهـه     جمعيـت  اتتغيير    ترين يكي از اساسي

در واقع ايران از جملـه كشـورهايي اسـت كـه سـريعترين كـاهش       ست. گير باروري بوده ا چشم
برآوردهـاي صـورت گرفتـه از رونـد تحـوالت         باروري را طي مدت كوتاهي تجربه كرده است. 
تـر از حـد جانشـيني     نرخ باروري به پايين 1385   باروري در ايران حاكي از اين است كه از سال 

برآورد گرديـده   8/1حدود  1390ي كل در كشور در سال فرزند) رسيده است. ميزان بارور 1/2(
ميزان بـاروري كـل    1390اند كه در سال     است برآوردهاي سطح استاني از باروري نيز نشان داده

استان كشور به زير سطح جانشيني رسيده است (عباسـي شـوازي و حسـيني     31استان از  22در 
    ). 1392چاوشي

تره زيادي از تحقيقـات اجتمـاعي و جمعيتـي موضـوع بـاروري و      به دنبال اين تغييرات در گس
هاي آن مطالعه شده است، بر اساس اين مطالعـات رونـد كـاهش بـاروري در ايـران را       تعيين كننده

هاي پيشگيري از بـارداري نسـبت داد بلكـه تغييـرات شـرايط       توان تنها به دسترس بودن روش نمي
تقليل باروري و همچنين تغييرات ارزشـي و نگرشـي در   اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در راستاي 

). اشتغال زنان به عنـوان يكـي از عوامـل اساسـي و     1391اند (سرايي    اين زمينه اهميت زيادي داشته
هـاي اساسـي كـاهش     مهم در باروري مورد توجه محققان زيادي بوده است. در واقع يكي از تبيـين 

نان است. فرض اساسي بسياري از تحقيقـات ايـن اسـت    باروري، تعارض ميان باروري و اشتغال ز
شناسان از آن بـه عنـوان    كه فرزندآوري در تضاد با فعاليت اقتصادي زنان است و حتي برخي جامعه

 ).2002 1برند (ادواردز مي فرضيه ناسازگاري نقش مادري و يا تعارض كار خانواده نام 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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-ست، كه در آن فشار پديد آمده از نقشتعارض كار ـ خانواده، نوعي از تعارض بين نقشي ا 
هاي كاري و خانوادگي از هر سو، ناهمساز است و چنانچه نقشـي بـراي فـرد اهميـت بيشـتري      
داشته باشد فرد وقت بيشتري براي آن گذاشته و تعهد بيشتري نسبت به آن دارد كه به تداخل در 

نـين تقاضـاهاي ناشـي از    . همچ)73: 11985شود (گرين هاوس و بيوتـل  نقشهاي ديگر منجر مي
هـا   هاي شغلي و خانوادگي به افراد فشار مي آورند كه زمان بيشتري بـه هـر يـك از نقـش     نقش

كاري، برنامه كاري شيفتي و در خانواده ، ازدواج  اختصاص دهند. منابع اصلي فشار در كار اضافه
شـدن، تعـداد و سـن     دار و فرزندآوري است كه به موازات گسترش اندازه خانواده (تاهل، و بچه

لگويي كـه در بسـياري از كشـورها مشـاهده     ). ا26: 1385فرزندان) تغيير مي كند (رستگار خالد 
كننـد، پـس از ازدواج بـه     شود اين گونه است كه نسبت بااليي از زنان پيش از ازدواج كار مي مي

كننـد. اينكـه    يم ميدهند، و باروري پايين خود را بر اساس شرايط كاريشان تنظ كار خود ادامه مي
هاي خـانوادگي   تا چه حد آنها باروري خود را پايين بياورند، بستگي به درجه تعارض و حمايت

 ).2012 3؛ ويكس 2002 2و اجتماعي دارد (تانيگوشي و روزنفلد
درصد  8/12به  1375درصد در سال  11در ايران نرخ مشاركت زنان در نيروي كار از ميزان 

نرخ مشاركت نيروي كار زنان در كشور بـا متوسـط جهـاني    است. اگر چه رسيده  1394در سال 
 دهـه سـاختارهاي   سـه  طـي  دارد، بايـد توجـه داشـت كـه    گير  درصد) فاصله چشم 52(متوسط 
 يهـا  عرصـه  در زنـان  مشـاركت  افـزايش انـدكي در   شاهد كشور فرهنگي اجتماعي و اقتصادي،
 است.   بوده اقتصادي

داري و نگهـداري از فرزنـدان اسـت و     نقـش خانـه   زنـان لي مسئوليت اص در جامعه ايراني
تطبيـق كـار بـا    در دهنـد،   اختصاص مـي در بيرون از منزل كار كردن  هنگامي كه آنها زماني را به

ايجـاد شـود. پـرداختن بـه موضـوع      خـانواده   -عارض كـار  ممكن است ت هاي درون خانه، نقش
 به چندين جهت حائز اهميت است: تعارض كار و خانواده و تاثير آن بر رفتار باروري

مورد اول اهميت پرداختن به موضوع كاهش بـاروري اسـت، بـا توجـه بـه اينكـه يكـي از         
هاي محققين در كشور شناخت علل كاهش باروري و ارائه راهكارهـا بـراي ارتقـا آن بـه      دغدغه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Greenhaus and Beutell  
2 Taniguchi and Rosenfeld 
3 Weeks 
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ـ  ان اسـت.  سطح جايگزيني است اين موضوع اهميت دارد. جنبه ديگر، اهميت موضوع اشتغال زن
هاي اقتصادي در جوامع امروزي از اهميت بسزايي برخوردار  در حال حاضر مشاركت در فعاليت

 هاي فعاليت به و شده گرفته كار به كشورها اداري و صنعتي هاي بخش از بسياري در است. زنان
 فـاي اي نحـوهء  و زنـان  توسعه، مشاركت مباحث در كه جايي اند؛ تا پرداخته  اجتماعي و اقتصادي

 شـده  قلمـداد  توسـعه اقتصـادي   و نوسـازي  هاي شاخص از يكي اقتصادي ساختار در آنان نقش
شـود. شـناخت عـواملي     مي ياد آنان از جوامع پيشرفت اجتماعي-اقتصادي  الزام عنوان به و است

كه ممكن است بر اشتغال زنان تاثير بگذارد اهميت اساسي در توسعه اقتصادي اجتماعي كشورها 
ليل ديگر فشار نقش است كه زنان ممكن است متحمل شوند. افزايش مشـاركت زنـان در   دارد. د

هـا بـا    جامعه نقش زنان را دو چندان كرده است به نحوي كه گاهي برآوردن هركدام از اين نقش
  .گذارد ديگري در تناقض است. انجام همزمان اين دو نقش بار سنگيني بر دوش زنان مي

اتي در خصوص تعادل كار و خانواده انجام شده با اين حال در ايـن  هاي اخير تحقيق در سال
تحقيقات كمتر به تأثير تعارض كار خانواده بر فرزندآوري به عنوان يكي از كاركردهـاي اساسـي   
خانواده اشاره شده است. پيرامون اين موضوع، سواالتي مطرح است آيا در ميان زنان شاغل بـين  

هـاي اقتصـادي    هايي از زنان شاغل به لحاظ ويژگي ارد؟ چه گروهكار و خانواده تعارض وجود د
كنند؟ رابطه تعارض كار و خانواده با باروري زنان شـاغل   اجتماعي تعارض بيشتري را تجربه مي

 زنـان  كـار و خـانواده،  حفظ تعـادل در  چگونه است؟ آيا زنان شاغل به منظور كاهش تعارض و 
 دهند؟  تعداد فرزندان را كاهش مي   اي بيرون برقراري تعادل،بين امور خانه و كاره

هـاي مختلـف    با توجه به اين موضوع كه درصد بسيار بـااليي از نيروهـاي شـاغل در بخـش    
شود ضمن بررسي تعـارض   دهند، در اين مطالعه تالش مي آموزش و پرورش را زنان تشكيل مي

ـ  _كار و خانواده، تاثير تعارض كار ان شـاغل در آمـوزش و پـرورش    خانواده بر رفتار باروري زن
هـاي پژوهشـي اسـت كـه در سـال       هاي اين بررسي حاصل تحليل ثانويه داده  بررسي گردد. يافته

در بين زنان شاغل در آموزش و پرورش شهر يزد صورت گرفته است. با توجه به كمبـود   1393
هـاي   ه پـژوهش خانواده و باروري، اين مطالعه ضمن توسـع  -مطالعه در زمينه رابطه تعارض كار

،  انجام گرفته در تبيين كاهش باروري، اهميت سياستگذاري و انجـام مـداخالت مـوثر در كشـور    
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جهت كاهش مشكالت مادران شاغل از يك سو و جلوگيري از كاهش بيشـتر بـاروري از سـوي    
 سازد. ديگر را برجسته مي

 مرور پيشينه تحقيق
 مـك  مورد بررسي قرار گرفتـه اسـت. مطالعـة    در مطالعات متعددي تأثير اشتغال زنان بر باروري

 ميـان  در داري بچـه  و خانگي كارِ ساعات هرچند كه داد نشان ايرلند در )2008(1راسل و گينيتي
 بـا  متناسـب  وجـه  هـيچ  بـه  كـاهش  اين يابد، مي كاهش غيرشاغل زنان با مقايسه در شاغل زنان

 ديگـر،  عبـارت  به. دهند مي اختصاص مزد ازاي در خانه از بيرون كار بهها  آن كه نيست ساعاتي
 دوش بـه  نيز را خانگي كار مسئوليت اصلي بار خانه، از بيرون در اشتغال بر عالوه همچنان زنان

 مضـاعف  مسـئوليت  بار. يابد مي نيز افزايش هفته پايان تعطيالت در مسئوليت بار اين و كشند مي    
 زنـان . باشـد  داشـته  رخصوص بـاروري د مهمي شناختي جمعيت پيامدهاي تواند مي شاغل زنان
. سـت ها آن بـا  كارهـا  نيز مسـئوليت  خانه درون اين، بر عالوه و كنند مي     كار خانه از بيرون شاغل
 زنان اين بر مضاعفي فشار شود مي    سبب  خانه از خارج در كار به اشتغال با خانه كارهاي تركيب
 را كاهش دهد.  آنان آوري ندفرز به تمايل تواند مي     امر اين كه شود وارد

دهـد كـه يـك نـاهمگني از      ) با طرح مفهوم تئـوري ترجيحـات پيشـنهاد مـي    2003( 2حكيم
ها در يك جامعه در يـك نقطـه از زمـان ممكـن اسـت وجـود داشـته باشـد.          ها و ارزش نگرش

 مخصوصاً زنان با تمايز ميان مركزيت كار، مركزيت خانه و سازگاري به معنـي ايجـاد سـازگاري   
هاي زندگي نامتجانس هستند. حكيم در مطالعه خود به اين نتيجـه   بين كار و خانواده، در اولويت

رسيد كه زناني كه بيشتر تمركز بر خانه دارند، تعداد فرزندانشان دو برابر كساني است كه تمركـز  
را بـه خانـه   كه سازگار هستند تعداد فرزندان آنها به كساني كه تمركـز  دهند و زناني را به كار مي

كند.  دهند، نزديك است. منابع خانواده (پولي يا غير پولي) داشتن خانواده بزرگ را تسهيل مي مي
 حضور اعضاي خانواده گسترده شامل اقوام و يا بستگان نزديك از جمله اين منابع هستند.

بـين   كـار در -خـانواده، خـانواده   -تعـارض كـار   اي با عنوان مطالعه)، 2014( 3دميرلردمر و ا
در اين مطالعه شاخص تعارض كار و خانواده به دو بعد تعارض  .شهر آنكارا انجام دادند معلمان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 McGinnity & Russell 
2  Hakim, C 
3   Erdamar and Demirel 
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معلـم در مقطـع    240كار تقسيم شد. نمونه اين تحقيق شامل  –خانواده و تعارض خانواده  -كار
 30( نمعلمان زن و معلمـان جـوا  باشند. نتايج نشان داد  نفر در مقطع راهنمايي مي 124ابتدايي و 

و معلمـان مـدارس   بـاالتري دارنـد   خـانواده   -تعـارض كـار  نسـبت بـه سـايرين     ساله و كمتر)،
را در سـطح بـاالتري از   كـار  بـا   خـانواده و خـانواده  با عارض يعني كارجنبه تهر دو  ،خصوصي

 مدارس عمومي تجربه مي كنند. 
اده بـا نيـات بـاروري    خـانو  -اي رابطه تعارض كار )، در مطالعه2010( 1كارينا، پرتي و دراگو

آور (زن و مرد هر دو شاغل) بررسي كردند. نتايج ايـن   خانواده با دو نان 630زنان و مردان را در 
خانواده با نيات باروري مردان را تاييد كرد. حتي هنگامي كه  -دار تعارض كار مطالعه رابطه معني

شـان،   خـانواده همسـران   -كار خانواده ندارند، درك آنها از تعارض -مردان خودشان تعارض كار
خـانواده بـراي    -نيات باروري آنها  را تحت تاثير قرار مي دهد. اما در بين زنان، نه تعارض كـار 

  خودشان و نه تعارض درك شده آنها در مورد همسرانشان، تاثيري بر نيات باروري آنها ندارد.
 بـر  شـاغل  زنـان  ئوليتمسـ  تـأثير  )، در مقاله اي به سـنجش 1392قاضي طباطبايي و مهري (

 غيرمـزدي  كارهـاي  بر عالوه غيرشاغل، زنان با مقايسه در شاغل، ايران پرداختند. زنان در باروري

دهنـد.   اختصـاص  خانه از بيرون در مزدي كار به را نيز زماني مدت بايستي داري، بچه و داري خانه
 شاغل داري زنان بچه و داري، خانه كارِ مزدي، كارِ احتساب با كه دهد مي نشان پژوهش نتايج اين

 زنـان  بيشـتر از  دقيقـه  6 و سـاعت  3 كـه  كننـد  مـي  كـار  دقيقه 26 و ساعت 9روزانه  فرزند بدون

 كـار  كـل  بـر ميـزان   خانواده جمع به فرزندان تعداد بر شدن افزوده با است. فرزند بدون غيرشاغلِ

 شـدن  افزوده شاغل با مادران كار مجموع كه شود به طوري مي افزوده نيز غيرشاغل و شاغل زنان

 گـرفتن  نظـر  در بـا  و دقيقه 40و  ساعت 9 به دقيقه 26 و ساعت 9 از خانواده، جمع به فرزند يك

 بر شدن است. افزوده بسيار ناچيزي افزايش كه يابد مي افزايش دقيقه 2 و ساعت 10 به دوم فرزند

 زنـان  بـراي  افزايش افزايد. اين يز مين غيرشاغل زنان داري بچه و داري خانه كارِ بر فرزندان تعداد

 شـاغل  زنان كه كاري مقدار ي فرزندها رتبه همة در اما است، شاغل زنان از بيشتر بسيار غيرشاغل

 كـه  طـوري  به دهند؛ مي انجام غيرشاغل كه زنان است كاري مقدار از بيشتر همواره دهند مي انجام

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Karina,  Pirretti and Drago 
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 2 داراي و دقيقـه  42 و سـاعت  يـك  فرزند كداراي ي دقيقه، 6 و ساعت 3 فرزند فاقد شاغل زنان
   .كنند مي كار خود غيرشاغل همتايان از دقيقه بيشتر 29 و ساعت يك فرزند

سـي تطبيقـي عوامـل تعيـين     اي بـه برر  ) در مطالعه1394ندوشن، حسيني و كريمي ( عسكري
نتايج اين مطالعه،    سنندج پرداختند. باروري زنان كُرد شاغل و غيرشاغل شهر  هاي آل ي ايده    كننده

و  9/10فرزنـد و تنهـا    2درصد از زنان شاغل و غيرشـاغل،   7/69و  8/73نشان داد كه به ترتيب 
 دانند. آل مي فرزند را در شرايط كنوني براي يك خانواده ايده 3درصد  8/15

نفـر از كـارگران زن متاهـل يـك كارخانـه       130)، در پژوهشي كـه در بـين   1373جارالهي (
 وضـعيت  نفر از زنان غير شاغل مشابه گروه اول انجـام شـد؛ نشـان داد كـه بـين      130و  توليدي
 تعداد ديگر، بعبارت .گردد مي مشاهده داري معني رابطه آنان واقعي فرزندان تعداد و زنان اشتغال
 7/57 كـه  دهـد  مـي  نشان مقايسه .است دار خانه زنان فرزندان تعداد از كمتر شاغل زنان فرزندان
 عكـس،  بـر  دارنـد،  فرزنـد  2 تـا  1 شاغل غير زنان از درصد7/47 مقابل در شاغل زنان ازدرصد 

 بيشـتر  يـا  و فرزنـد  3 داراي شاغل زنان درصد از 8/23 مقابل در شاغل غير زنان درصد از 8/40
 افـزايش  بـا  مطالعـه،  مورد گروه دو از يك هر در كه داد نتايج اين تحقيق همچنين نشان .هستند
  .گردد مي كاسته آنان فرزندان تعداد از انزن سواد سطح

داري با كار زنان در بيـرون خانـه پرداختـه     هاي خانه ) به بررسي تعارض نقش1382توسلي (
 ي تهران صورت گرفتـه، بيشـتر زنـان مـورد     زن در چهار منطقه 325است. در اين بررسي كه با 

قبـال   ري خود تأكيد كرده و دردا هاي خانه درصد) بر اهميت نقش سنتي و مسئوليت 60پرسش (
بـين كـار بـه     ها معتقد بودنـد كـه   اند. آن اين نقش نسبت به كار بيرون از خانه اولويت قائل شده

مراقبـت از   عنوان يك فعاليت اقتصـادي در جامعـه، و حفـظ و نگهـداري زنـدگي خـانوادگي و      
 كودكان تعارض وجود دارد. 

نتيجه رسيد كه زنان شاغل در انجام وظـايف   )، در پژوهش خود به اين1383رستگار خالد (
داري تـا حـد   هاي دوگانه شغلي و خانوادگي خصوصاً در زمينه امور مربوط به بچههمزمان نقش

هـاي  از جمله داليل بروز تعارض كار ـ خـانواده و انتخـاب راه      كنند. زيادي احساس تعارض مي
) در 1383يتي اسـت. مقصـودي و بسـتان (   مقابله با آن، متأثر از الگوي سنتي تقسـيم كـار جنسـ   
هـاي خـانگي و اجتمـاعي زنـان     زماني نقشپژوهشي تحت عنوان بررسي مشكالت ناشي از هم
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شاغل شهر كرمان به اين نتيجه رسيدند كه با افزايش همكاري همسـر در امـور منـزل مشـكالت     
 اي خواهد داشت.  زنان كاهش قابل مالحظه

خـانواده و رابطـه آن بـا     -بررسي شـناخت تعـارض كـار    ) در پژوهش خود به1389گروسي (
برخي عوامل موجود در محيط كار و خانواده بين زنان شاغل متاهل پرداخت، نتـايج نشـان داد كـه    

اند. همچنين نتـايج نشـان    خانواده مواجه بوده -درصد از زنان مورد بررسي با تجربه تعارض كار77
 ا تعارض كار ـ خانواده رابطه نسبتاً قوي و مستقيم دارد.داد كه متغير نحوه تقسيم كار در خانه ب

هـاي اصـلي    مرور مطالعات نشان داد در جامعه ايران مانند بسياري از جوامعي كه مسـووليت 
خـانواده مواجـه هسـتند. همچنـين      -درون خانه بر عهده زنان است، زنان شاغل با تعارض كـار 

بر باروري و يا مقايسه سـاعات اختصـاص داده    تعداد زيادي از تحقيقات به تاثير وضعيت شغلي
شناسـي نيـز    اند. در حوزه جامعه دار تمركز كرده به كار و يا امور خانه در ميان زنان شاغل و خانه

بيشتر عوامل موثر بر تعارض كار و خانواده مـورد توجـه قـرار گرفتـه و بـه تـاثير تعـارض كـار         
نـدآوري بـه عنـوان يكـي از كاركردهـاي اساسـي       خانواده بر تمايالت و رفتارهاي مرتبط بـا فرز 

شـود بـا تمركـز بـر رابطـه تعـارض بـا         مي خانواده پرداخته نشده است. در اين مطالعه تالش مي
باروري زنان شاغل، ادبيات اين حوزه را توسعه بخشيده و فتح بابي باشد تا بـا انجـام تحقيقـات    

، جهت كاهش مشكالت مادران شـاغل   وبيشتر زمينه سياستگذاري و انجام مداخالت موثر در كش
    از يك سو و جلوگيري از كاهش بيشتر باروري از سوي ديگر فراهم گردد. 

 مباني نظري تحقيق
زير بناي اين تحقيق بر رويكرد نظري برابري جنسيتي و نظريه نقش استوار است. نظريه نقش به 

كـار و خـانواده چگونـه     هاي مختلـف زنـدگي اجتمـاعي نظيـر    دهد كه حوزهوضوح توضيح مي
تواند به ايجاد تعارض كنند. اين جريان نهايتاً ميتقاضاهاي نقشي متعددي از هر فرد را مطرح مي

 2نظـر مرتـون   مطـابق ). 1389، به نقل ازگروسي،200: 1،2009در زندگي انسان منجر شود (ميشل

گـي اصـلي سـاختار    ويژ مرتـون ها اساسا ريشه در ساختار اجتماعي دارد. ) تعارض نقش1957(
،  بيند كه هر موقعيت اجتماعي نه بـا يـك نقـش واحـد    اجتماعي جامعه را در اين خصوصيت مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Michale  
2 Merton  
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 بـدين شـود.  هم پيوسته، كه الزم و ملزوم يكديگرند، شناخته ميهاي بهاي از نقشبلكه با سلسله
بـا انتظـارات    زمـان ، هرگاه شخصي موقعيتي را اشتغال كند نه با يك انتظار واحد، بلكه هـم  روي

زمـان، جوابگـوي الزامـات    طور همبراي افراد دشوار است كه بتوانند به متعدد روبروست و غالباً
) مطابق با نظريه فشار نقـش، نظـام كلـي    1960( 2. گود)1372، 1همتعدد باشند(روش بال و اسپنل

-قادر نيست به طوري كه فردباشد بهداند كه مورد تقاضاي بيش از حد مينقش فرد را نظامي مي
ها باشد. بدين ترتيب احتمال بسياري وجود دارد كـه فـرد بـا    گوي همه خواستهطور كامل پاسخ

آميز الزامات نقش مواجه گردد. به همين دليـل گـود در آن   حجم زياد و تركيب نامنظم و تعارض
وابـط  دسته از فنوني كه به شخص براي سازماندهي نظام نقش و كاهش فشار از طريـق كنتـرل ر  

كند، تأكيد دارد. او معتقد است كه خانواده مركز اصلي تخصيص نقش اسـت  اجتماعي توصيه مي
عنوان يك نهاد حمايـت  و به همين دليل نقش اساسي در كاهش فشار نقش افراد دارد. خانواده به

ه كند و عواطف عميق درون خـانواد كننده قوي براي مقابله با فشارهاي تهديدكننده فرد، عمل مي
از طريق واداشتن هر فرد به تأييد نمودن يا همدردي كردن با ديگران باعـث كـاهش فشـار و در    

 شود.  صورت فقدان نيز موجب افزايش فشار به فرد مي
 مـزدي  كارِ تركيب در شاغل دارد زنان اظهار مي شاغل زنان باروري تبيين ) در1969( 3ويللر

 عـالوه  رود مي انتظار شاغل زنان از عموماً اند.    همواج نقش تعارض نوعي با خانه در غيرمزدي و
 مـزدي  كـارِ  در آنـان  مشاركت. كنند نيز رسيدگي داري بچه امور و خانه كارهاي به مزدي كارِ بر

برآيند. در واقـع از      داري از عهده كار خانه و بچه آن از پيش كه مي شود شمرده مجاز زماني فقط
 كـارِ  بـه  ل را با نقش كدبانوي خانه و مادر تركيب كنند. اشـتغال رود نقش زن شاغ انان انتظار مي

 مـزدي  كار در نياز مورد انرژي و زمان تأمين براي شاغل زنان. است انرژي و زمان نيازمند مزدي
 درواقـع، . بكاهند دهند مي اختصاص داري و بچه خانگي كار به كه مدت زماني از ناچارند شان
 كـه  انتظاراتي و سو يك از شاغل زن عنوان خود به نقش تظاراتان به پاسخگويي در شاغل زنان
. شـوند  مي مواجه نقش تعارضات و با كشمكش رود، مي مادر و خانه كدبانوي به عنوان آنان از

 بـر  و يابـد  اختصـاص  خانـه  بـه كارهـاي   بايـد  كـه  مدت زمـاني  بر فرزندان تعداد شدن افزوده
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 مـي  نقشـي  تعارضات و عمدة اصلي منبع ويللر، نظر به درواقع،. افزايد مي آنان نقشي تعارضات
 .باشد خانواده جمع به فرزندان تعداد بر افزوده شدن تواند

 شيافـزا در همين راسـتا در تحقيقـاتي كـه بـه منظـور تبيـين كـاهش بـاروري انجـام شـده           
 مطـرح شـده اسـت    كـاهش بـاروري   ياصـل  عوامـل  از يكـ ي بعنوان ،زنان ياقتصاد هاي فرصت

بـر اسـاس ايـن       . )2002 روزنفلـد  و تانيگوشـي  ؛2005 2، كـالمين و مـافلز   آنك ؛1995 1فلملي(
باشـد.   مشكالت تركيب كار و فرزندآوري از عوامل اثر گذار بـر كـاهش بـاروري مـي     تحقيقات

، معتقد هستند تفاوت دردرجه تعارض كـار فرزنـدآوري از سـوي     )1996( 3ريندفوس و بروستر
ها در سطح باروري جوامع مختلف است. درجه ناهمـاهنگي   تفاوتمادران شاغل، توضيح دهنده 

هـاي   ها در مسئوليت ها در ماهيت شغل، تفاوت بين كار و فرزندآوري خود تابعي است از تفاوت
هـاي مـادري و اشـتغال بيشـتر      خانواده، تغيير در سازمان اجتماعي مراقبت فرزند،. هرچـه نقـش  

 دهد. ر باره فرزندآوري را تغيير ميناسازگار باشند، تصميمات زنان شاغل د
نيز بر تصميمات بـاروري تـاثير دارنـد مخصوصـا هنگـامي كـه در ميـان           هاي جنسيتي  نقش

هاي زنان درون خانواده، محيط كار و جامعه در سطح كالن ناسازگاري وجود دارد، باروري  نقش
هـاي جنسـيتي بـر     تـاثير نقـش  پذيرد. در ادبيات باروري يكي از نظرياتي كه بر  تاثيرات منفي مي

) بـراي تبيـين   2000( 5دونالـد  است كـه توسـط مـك    4باروري تاكيد دارند نظريه برابري جنسيتي
هاي  هاي خانواده محور و نهاد در نهادرا  يتيبرابري جنساين نظريه  كاهش باروري مطرح گرديد.

در  ابه سطوح پايين اساسگذار باروري از سطوح باال  دونالد كند. از نظر مك مطرح مي فرد محور
محـور و منحصـراً در داخـل      ند برابري جنسيتي در نهادهاي اجتماعي خـانواده كارتباط با بهبود 

كند كه زنان در كشـورهاي صـنعتي در نهادهـاي فـرد      دونالد پيشنهاد مي مكخانواده بوده است. 
در نهادهـاي خـانواده   محور نظير آموزش و بازار كار حقوق و آزادي بدست آوردند اما تغييرات 

در ارتبـاط بـا نهادهـاي    قويـا  زيرا نظام خـانواده  محور، نظير خانواده و ازدواج كندتر بوده است. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1  Felmlee  
2  Uunk, Kalmijn, and Muffels 
3  Rindfuss, and Brewester  
4  Gender Equity  
5 McDonald  
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و همكـاران   2به نقـل از ميلـز   1989( 1اين شرايط را هاچسچيلدكاري مثل مذهب است.  محافظه
از زنـان مخصوصـا    كند. از ايـن رو بسـياري   تعبير مي "انقالب از حركت بازمانده") به 2: 2008

 جديدي خواهانه برابري عقايد تأثير اندازهاي شغلي باالتر دارند تحت آنان كه تحصيالت و چشم

اند ممكن است نقش خـود بـه عنـوان مـادر و همسـر را بـا        كرده كسب فردمحور نهادهاي در كه
 بـاروري  زيرا نندك را محدود شان باروري كنند مي سعي   از اين رو  هاي ديگر در تضاد ببينند. نقش

مگـر   ،خواهد يافـت  ارباروري پايين استمر  بنابراين، ميزان گيرد. مي ها آن از زيادي نيروي و وقت
چـه كـه در گذشـته بـوده      تر از آن بسيار سريع ،محور  كه برابري جنسيتي در نهادهاي خانواده اين

محـور، برابـري جنسـيتي     رد تي باال در نهادهاي فـ ياي از برابري جنس افزايش بيابد. پس در زمينه
عـدم تغييـر در    به افزايش باروري منجر خواهد شـد.  ،باالتر در نهادهاي اجتماعي خانواده محور

هاي اقتصـادي و   خواهند از فرصت مي زنانهاي جنسيتي در زندگي خانوادگي، در حالي كه  نقش
؛ 2014و همكـاران   3رشود (گلدشـايد  آموزشي بيشتر بهره ببرند، باعث كاهش فرزندان واقعي مي

 ). 2000مكدونالد 
سه جنبه از نابرابري جنسيتي در ازدواج شامل مشاركت همسر در كـار خانـه، نگـرش زنـان     

هاي جنسيتي و نبود حمايت همسـر در فرزنـدآوري، ممكـن اسـت بـراي تبيـين        نسبت به نقش
انـه ممكـن   ). مشـاركت همسـر در كـار خ   2008كاهش باروري ارزشمند باشد (ميلز و همكاران 

گرا نسـبت   است معرف رفتاري خوبي از كيفيت در روابط نكاحي باشد. زوجين با نگرش تساوي
هاي سنتي، مردان مشاركت بيشتري در كارهاي خانه دارند. زناني كه نگـرش   به زوجين با نگرش

شـان كمتـر كارهـاي خانـه انجـام       هاي جنسيتي دارند احتماال همسـران  تري نسبت به نقش سنتي
هند. نبود حمايت همسر در فرزندآوري عامل ديگري از نابرابري جنسيتي است كـه ممكـن   د مي

). 2000؛ مكدونالـد  2014است زنان را از داشتن فرزند ديگري بازدارد (گلدشـايدر و همكـاران   
هـاي اجتمـاعي اكثـرا در     مادران جديد دوستان كمتري در همسايگي خود دارند. روابط و فعاليت

دهد. زنان زماني كه به منظور نگهداري از فرزندان، از تحصيل و يـا اشـتغال در    محل كار رخ مي
دهند. تاكيد زياد بـر   شان را از دست مي كشند، بخش زيادي از روابط اجتماعي بازار كار دست مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1  Hochschild 
2  Mills 
3  Goldscheider 
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شـود كـه بسـياري از زنـان در خصـوص       مسئوليت مادر بـراي نگهـداري از فرزنـد باعـث مـي     
زا و پـر از   ها به عنوان امري استرس شوند و فرزندآوري براي آن فرزندآوري دچار احساس خطر

تشويش و نگراني تداعي شود. عدم حمايت همسر و اطرافيان يكي از داليـل اصـلي تشـويش و    
باشد كه مشخصا ممكن است زنان را از داشتن فرزند ديگر دلسرد كند. در جـوامعي   اضطراب مي
ها نظير كار نيمه وقت، ساعات كـاري   يا ساير سيستم هاي حمايتي مراقبت از كودك و كه سيستم
باشد، در حقيقـت مشـاركت    پذير براي مادران در دسترس نيست، رفتار پدران اساسي مي انعطاف

دهـد (ميلـز و    ها و هم احتمال داشتن فرزند بيشتر را افـزايش مـي   آل ايدهپدران در امور خانه هم 
 ).  5: 2008همكاران 

داخـل   كـارِ  تركيـب  در شـاغل  و تجربي بررسي شده، چنانچه زنـان  بر اساس چارچوب نظري
بابـد. درجـه تعـارض     شوند، باروري كاهش مي مواجه نقش تعارض نوعي با خانه با كارهاي بيرون

)، مشـاركت  1996هاي حمايتي، ساختار شغلي و ساعات كاري، (ريندفوس و بوستر  متاثر از سيستم
 باشد. ) مي2008تقسيم كار درون خانه (ميلز و همكاران مردان در امور خانه، نگرش نسبت به 

در جامعه ايران نيز به دليل انتظارات ساختاري و تقسيم كار جنسيتي، مسووليت اصـلي امـور   
خانه و نگهداري از فرزندان بر عهده زنان است، زنان شاغل معموال خود را ملزم به انجام هر دو 

خانواده بااليي  -شود زنان شاغل تعارض كار ين فرض ميكنند، بنابرا نقش مزدي و غير مزدي مي
بـه منظـور كـاهش       ها را تحـت تـاثير قـرار داده و     را تجربه كنند. تعارض تجربه شده باروري آن

زنان تعداد فرزندان را كاهش دهند. مدل نظري تحقيـق   كار و خانواده،حفظ تعادل در تعارض و 
 باشد.   مي 1به صورت نمودار 
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 . مدل نظري تحقيق1نمودار 

 
 روش تحقيق

در بين زنـان   1393هاي پيمايشي كه در سال  باشد و از داده هاي اين تحقيق از نوع ثانويه مي داده
ازدواج كرده شاغل در آموزش و پرورش شهر يزد جمع آوري شده استفاده شده اسـت. در ايـن   

ورد شـده اسـت. روش نمونـه    برآ 351پژوهش حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان برابر با 
گيري در اين پژوهش، تركيبي از خوشه اي چنـد مرحلـه اي و نمونـه گيـري تصـادفي سـاده و       
اتفاقي بود. با توجه به اينكه زنان شاغل در ايـن حـوزه، در مقـاطع مختلـف تحصـيلي تـدريس       

طـع  ها خوشه بندي انجام شد و سـپس تعـداد زنـان شـاغل در مق     كنند، براساس محل كار آن مي
نفـر   4148محاسبه و بر اساس درصد توزيع، سهم هر خوشه مشخص شده است. از تعـداد كـل   

% در مقطـع  22% در مقطع راهنمـايي (متوسـطه دوره اول)،   18% در مقطع ابتدايي، 48زن شاغل، 
% نيــز در ادارات آمــوزش و پــرورش 2هــا، و  % در هنرســتان10متوســطه (متوســطه دوره دوم)، 

نفـر در مقطـع    168   د كه به اين ترتيب، حجم هـر خوشـه عبـارت اسـت از:     مشغول به كار بودن
نفر نيـز   8ها و  نفر در هنرستان 35نفر در مقطع متوسطه،  78نفر در مقطع راهنمايي،  62ابتدايي، 

دهند. با مشخص شدن تعداد نفرات هر خوشـه تعـداد متوسـط     شاغلين در ادارات را تشكيل مي
مدارس مقاطع مختلف تحصيلي به شرح زير مشخص گرديده اسـت.   زنان شاغل در هر كدام از
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نفـر،   16نفر، در مقطـع راهنمـايي    14در هر خوشه تعداد متوسط زنان شاغل در مدارس ابتدايي 
ها از ناحيـه يـك و    نفر تعيين شد كه نيمي از آن 20ها نيز  نفر، در هنرستان 20در مقطع متوسطه 

آموزشـگاه ابتـدايي از    6د؛ به اين ترتيب كه به طور تصـادفي  انتخاب شدن 2نيمي ديگر از ناحيه 
آموزشـگاه   2مدرسـه راهنمـايي از ناحيـه يـك و      2   آموزشگاه ديگر از ناحيه دو،  6ناحيه يك و 

دبيرسـتان از ناحيـه دو و همچنـين يـك      2دبيرسـتان از ناحيـه يـك و     2راهنمايي از ناحيه دو، 
انتخاب شدند. از ميان شـاغلين در ادارات     يز از ناحيه دو، هنرستان از ناحيه يك و يك هنرستان ن

نيز به طور تصادفي از ميان كاركنان در ادارات نواحي يـك و دو و اداره كـل، انتخـاب شـدند و     
 ها به همين تعداد توزيع گرديد. پرسشنامه

يـري ايـن   در اين تحقيق متغير وابسته تعداد فرزندان زنده به دنيا آمده است: بـراي انـدازه گ  
ايد تاكنون چند فرزند دختـرو چنـد پسـر        متغير از پاسخگويان پرسيده شد زماني كه ازدواج كرده

كنيد هم اكنون زنده باشند يا نه).  ايد؟ (مهم نيست تعداد فرزنداني كه اعالم مي    زنده به دنيا آورده
 اي اندازه گيري شد. پاسخ اين سوال در سطح سنجش فاصله

توسـط رسـتگار   گويه  17باشد. اين شاخص با  خانواده مي -تحقيق تعارض كارمتغير مستقل 
هـا بـه    شده است. در اين مطالعه پس از آزمون آلفاي كرونباخ، تعداد گويـه  ساخته )1383( خالد

 كنند.  خانواده را اندازه گيري مي -ها دو بعد تعارض كار گويه كاهش يافت. گويه 15
انواده (تعارض كار با خانواده): ايـن گونـه تعـارض زمـاني رخ     در خخانواده -كارالف) تعارض 

هاي كاري، وقت، تعهد و انـرژي فـرد را بـه تحليـل بـرد و در نتيجـه از        دهد كه خواست مي
گويه، در طيـف   9هاي خانوادگي بكاهند. اين شاخص به وسيله  توانايي فرد براي ايفاي نقش

اي  ا كامال موافـق در سـطح سـنجش فاصـله    هاي كامال مخالف ت درجه اي ليكرت با گرينه 5
نوسـان دارد.   45و حداكثر  9اي بين حداقل     اندازه گيري شده است. نمرات شاخص در دامنه

بگيرد، بيشترين تعارض كار با خانواده را دارد و برعكس، اگر نمره  45   چنانچه پاسخگو نمره 
 كسب كند بدين معني است كه اصال تعارض ندارد. 9

در محيط كار (تعارض خانواده با كار): اين گونه تعـارض زمـاني رخ   خانواده - كاررض ب) تعا
دهد كه انتظارات نقش خانوادگي باعث شـود منـابع، وقـت و انـرژي فـرد صـرف امـور         مي
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هاي كاري كاسته شود. ايـن شـاخص نيـز بـه      خانواده شود و از توانايي فرد براي ايفاي نقش
هاي كامال مخـالف تـا كـامال موافـق در      اي ليكرت با گزينه    درجه 5گويه، در طيف  6وسيله 

و  6اي بين حـداقل      اي اندازه گيري شده است. نمرات شاخص در دامنه    سطح سنجش فاصله
بگيرد، بيشترين تعارض كار با خـانواده را   30   نوسان دارد. چنانچه پاسخگو نمره  30حداكثر 

 ، بدين معني است كه اصال تعارض ندارد.كسب كند 6دارد و برعكس، اگر نمره 

گويه كـه هـر دو بعـد تعـارض      15خانواده به وسيله  -شاخص تعارض كار در پژوهش حاضر
اي ليكـرت بـا       درجـه  5گيـرد، در طيـف    خانواده در محيط خانواده و محيط كار را در بر مي-شغلي
اي اندازه گيري شده اسـت. نمـرات       هاي كامال مخالف تا كامال موافق در سطح سنجش فاصله گرينه

بگيـرد،   75   نوسان دارد. چنانچـه پاسـخگو نمـره     75و حداكثر  15اي بين حداقل     شاخص در دامنه
كسب كند بـدين معنـي اسـت كـه      15بيشترين تعارض كار با خانواده را دارد و برعكس، اگر نمره 

 سبه شد.محا 898/0لفاي كرونباخ با استفاده از آشاخص ضريب پايايي اين  اصال تعارض ندارد.
خانواده با بـاروري كنتـرل شـده     -ها در رابطه تعارض كار  ساير متغيرهاي مستقلي كه اثر آن

است، شامل سن، سطح تحصـيالت، طـول مـدت زناشـويي، سـابقه شـغلي، پسـت سـازماني و         
مـرد در  باشند. متغير مشاركت همسر بر اساس مشـاركت زن و   مشاركت همسر در امور خانه مي

هـا، آشـپزي و نظافـت     ها، نگهداري از بچه اموري مانند خريد كردن، امور مربوط به تحصيل بچه
منزل ساخته شده است. نظرات پاسخگويان در سه مقوله مرد به تنهايي، هر دو بـا هـم و زن بـه    

 نوسان دارد. متغيـر پايگـاه اقتصـادي    15تا  5تنهايي مقوله بندي شده است. نمرات شاخص بين 
اجتماعي تركيبي از متغيرها شامل تحصيالت، رتبه شغلي، مالكيت منزل مسكوني، درآمد ماهيانـه  

باشد. نمرات هر يك از اين متغيرها به نمره استاندارد تبديل شـده   همسر و در آمد ماهيانه زن مي
 ها نمره پايگاه اقتصادي اجتماعي فرد محاسبه شده است.   و از مجموع آن

هـاي كـامال    اي ليكـرت بـا گرينـه       درجـه  5سيم كار درون خانه در طيف نگرش نسبت به تق
اي اندازه گيري شده اسـت. نمـرات شـاخص در        مخالف تا كامال موافق در سطح سنجش فاصله

بگيـرد، بيشـترين    25   نوسـان دارد. چنانچـه پاسـخگو نمـره      25و حداكثر  5اي بين حداقل     دامنه
كسب كند بدين معني است كـه   5ون خانه دارد و برعكس، اگر نمره موافقت را با تقسيم كار در

 مخالف تقسيم كار درون خانه است. 



 

 

 

 

 
 1394شناسي ايران، سال دهم، شماره نوزدهم، بهار و تابستان  نامة انجمن جمعيت  180 
  

 

 هاي مربوط  هاي تحليل به تفكيك متغيرهاي مستقل و وابسته و سواالت و گويه . متغيرها و شاخص1جدول
 طيف پاسخ سؤال يا گويه نوع متغير

جمعيتي و هاي  مشخصه
 شغلي

طول مدت زناشويي سابقه شغلي، پست سن، سطح تحصيالت، 
 ـــــ سازماني

تحصيالت، رتبه شغلي، مالكيت منزل مسكوني، درآمد ماهيانه  پايگاه اقتصادي اجتماعي
 ـــــ همسر و در آمد ماهيانه زن

 3تا  1 ها، آشپزي، نظافت ها، نگهداري از بچه خريد كردن، تحصيل بچه مشاركت همسر
نگرش نسبت به تقسيم كار 

 5تا  1 گويه 5 درون خانواده

 تعارض
 خانواده -كار

توانم آنطور كه بايد به  مشكالت كاري نمي ها و به دليل فوريت
 همسر و فرزندانم رسيدگي كنم

 ها نيستم به اندازه كافي كنار آن هنگام بيماري فرزند و همسرم
را در مهد سپري كنند احساس  از اينكه فرزندانم ساعاتي از روز
 كنم ي مينارضايت

گردم به دليل خستگي به تغذيه و  به خانه برمي وقتي كه از سركار
 رسم مسائل بهداشتي اعضا خانواده كمتر مي

ما زنان شاغل بخاطر مشغله زياد معموال فرزند كمتري به دنيا 
 آوريم مي

 كنم مادر يا همسر خوبي براي اعضاي خانواده نيستم احساس مي
را نسبت به  خانوادگي بيشتريبه دليل مشغله كاري مشكالت 

 بقيه تجربه كرده ام
هاي  برنامه   ي شغلي و مشغله زياد در بسياري از  ها درگيري بخاطر

 كنم خانوادگي و فاميلي شركت نمي
 همسرم از شاغل بودن من ناراحت است.

شود نتوانم در كارم تمركز الزم و  درون خانواده باعث مي مسائل
 كافي را داشته باشم

ها باعث شده  و اضطراب مربوط به كارهاي خانه و بچهتنش 
 ام ضعيف شود توانايي ام براي انجام درست وظايف شغلي

 كنم هاي شغلي كوتاهي مي ها در انجام فعاليت با به دنيا امدن بچه
هايم در زمينه  وظايفم در زندگي خانوادگي باعث شده موفقيت

 كارم محدود شود.
دير وقت بيدار بمانم به  خانه تامجبورم براي انجام كارهاي 

 همين دليل هنگام كار خسته هستم
انجام وظايف  به دليل خستگي كارهاي خانه انرژي الزم براي

 شغلي را ندارم

 5تا  1

 متغير وابسته
تعداد فرزندان زنده به دنيا 

 آمده
  ايد؟    تاكنون چند فرزند دختر و چند پسر زنده به دنيا آورده
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 يقهاي تحق يافته
 اجتماعي  -هاي جمعيتي و اقتصاديالف) تعارض كار و خانواده بر حسب مشخّصه

ميـانگين نمـره بـه       دهد.  پاسخگويان را نشان مي   هاي اجتماعي ميانگين نمرات مشخّصه 2جدول 
است كه به معني اين است كـه مشـاركت مـردان در     12/10لحاظ مشاركت مردان در امور خانه 

هـا در امـور خانـه مشـاركت      كثريت پاسخگويان اظهار داشتند همسـران آن سطح متوسط است. ا
دارند و تنها يك سوم پاسخگويان همسرانشان در امور خانه هيچ مشـاركتي نـدارد و تمـام امـور     

شود. ميانگين نمره نگرش نسبت بـه تقسـيم كـار     مربوط به منزل توسط زنان به تنهايي انجام مي
د كه حكايت از ايـن دارد كـه پاسـخگويان نگـرش بينـابيني بـه       بدست آم 60/18درون خانه نيز 

تقسيم كار درون خانه دارند. در اين جدول توزيع پاسخگويان بر اساس ميانگين تعـارض كـار و   
 07/46   نشان داده شده است. ميانگين تعارض كار و خانواده در نمونه مـورد مطالعـه      خانواده نيز 

گيـرد.   توان گفت در يك سـطح متوسـطي قـرار مـي     نمرات ميبدست آمده كه با توجه به طيف 
 45و حداكثر  9اي بين حداقل     ه در دامنهدر محيط خانواد كار و خانوادهعارض نمرات شاخص ت

-بدست آمده است. نمرات شاخص تعارض كـار  30نوسان دارد. در نمونه مورد مطالعه ميانگين 
نوسـان دارد كـه در نمونـه حاضـر      30و حداكثر  6اقل اي بين حد    خانواده در محيط كار در دامنه

دهد تعارض در محـيط كـار نسـبتاً پـايين      ها نشان مي باشد. اين يافته مي 15ميانگين اين شاخص 
 است، اما تعارض در محيط خانواده در سطح متوسط است.  

 پاسخگويان   هاي اجتماعي . ميانگين نمرات مشخّصه2جدول 
 دامنه نمرات ها اخصش نمرات نيانگيم ريمتغ

 5-15 12/10 مشاركت همسر در امور خانه
 5-25 60/18 نگرش نسبت به تقسيم كار درون خانه

 15-75 07/46 كار و خانوادهتعارض 
 9-45 31 هدر محيط خانوادتعارض 

 6-30 07/15 تعارض در محيط كار
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جمعيتـي و   اجتمـاعي و  -هـاي اقتصـادي  توزيع پاسـخگويان بـر اسـاس مشخّصـه     3جدول 
شـود، بيشـترين    گونـه كـه مالحظـه مـي     دهـد. همـان  ميانگين تعارض كار و خانواده را نشان مي

باشـد.  سال مي 36سال جاي گرفتند و ميانگين سن پاسخگويان  35-44پاسخگويان در رده سني 
گـذرد و ميـانگين   شـان مـي  سال از ازدواج 15درصد افراد اعالم كردند كه بيش از  60نزديك به 

درصـد   9/19فرزند و  2باشد. نزديك به نيمي از زنان مورد مطالعه سال مي 61/17مدت ازدواج 
 اند.     يك فرزند داشته

اجتماعي و جمعيتي و ميانگين تعارض كار  -هاي اقتصادي. توزيع پاسخگويان بر اساس مشخّصه3جدول 
 خانواده -

 متغير
كار و تعارض 

 خانواده
 درصد تعداد

مقدار 
 آزمون

    داري معني

سن 
 پاسخگو

 1/7 25 48/49 سال 30كمتر از 

150/0- 005/0 
 2/18 64 31/45 سال 34-30
 5/24 86 90/48 سال 39-35
 4/27 96 20/45 سال 44-40

 8/22 80 02/43 ساله و باالتر 45
پست 
 سازماني

 5/65 230 90/43 معلم
58/2 032/0 

 5/34 121 35/45 غيرمعلم

سطح 
 تحصيالت

 1/17 60 94/43 و كمتر فوق ديپلم

423/1 035/0 
 7/68 241 14/46 ليسانس

فوق ليسانس 
 وباالتر

28/48 50 2/14 

طول مدت 
 ازدواج

 16 56 03/49 سال 9-0

183/0- 001/0 
 2/20 71 07/47 سال 15-10
 8/24 87 01/48 سال 15 -19
 5/16 58 51/42 سال 24-20

 2/20 71 73/42 ساله و باالتر 25
  100 351 كل
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درصد كارمنـد اداره آمـوزش و    3/12درصد معاون و  14درصد پاسخگويان معلم بودند،  65
اجتماعي، ميانگين نمره پاسـخگويان در ايـن شـاخص     –پروش بودند. به لحاظ پايگاه اقتصادي 

بودنـد و   15و  5نيـز بـه ترتيـب     همچنين حداقل و حداكثر نمرات 8/2و انحراف معيار  54/10
 اجتماعي هستند.-%) داراي پايگاه متوسط اقتصادي66اكثريت پاسخگويان (

مقايسه ميانگين نمرات تعارض كار و خانه بر اساس پست سازماني حكايت از اين دارد كـه  
 معلمين تعارض كمتري را نسبت به غيرمعلمين كه شامل، كارمندان ادارات و مسئولين اجرايـي و 

توانـد ناشـي از تفـاوت سـاعات كـاري       كنند. اين رابطه مي باشند، تجربه مي خدماتي مدارس مي
كارمندان با ساير افراد باشد. در آموزش و پرورش معلمين و مديران معموالً يـك شـيفت كـاري    

باشند. با افـزايش سـن و    باشند و ساعات كمتري نسبت به كارمندان در محيط كار مي مشغول مي
شود. اين رابطه ممكـن اسـت تحـت تـاثير      زناشويي، تعارض كار و خانواده كمتر مي طول مدت

بزرگ شدن فرزندان (نداشتن فرزند خردسال) تعارض كمتري را تجربه كننـد. عـالوه بـر آن در    
هاي زيـادي دارنـد،    ابتداي ازدواج با توجه به مسائل مرتبط با تشكيل خانواده زنان شاغل دغدغه

ها بسياري از مسائل و يـا مشـكالت اوليـه     سن و گذشت مدتي از ازدواج، خانوادهاما با باالرفتن 
 نمايند و حضور زنان در اجتماع با مشكالت كمتري همراه است.   خانواده را مرتفع مي

 و باروري   خانواده -ب) رابطه تعارض كار
رزندان نشـان داد كـه   ي تعارض كار و خانواده براساس تعداد فبررسي نتايج مربوط به آزمون رابطه

كه هرچه زنان تعـارض بيشـتري    ايي منفي و معكوسي بين اين دو متغير وجود دارد. به گونهرابطه
مالحظه  4ها كمتر است. همانطور كه در جدول  را بين كار و خانواده تجربه كنند، تعداد فرزندان آن

باشـد. ايـن گـروه از زنـان      زند مـي شود، باالترين ميانگين تعارض كار و خانواده در زنان تك فر مي
سـال از ازدواج   9هـا كمتـر از    طول مدت ازدواج كمتري را نسبت به سايرين دارنـد و اكثريـت آن  

باشند. با توجه بـه نيـاز    سال مي 8ها افرادي هستند كه داراي فرزند زير  گذرد به عبارتي آن ها مي آن
يت حضور مادران در كنار فرزندان، باال بـودن  هاي سني و اهم به مراقبت بيشتر كودكان در اين گروه

    تعارض بين كار و خانواده در زنان تك فرزند، دور از انتظار نيست. 
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 . ميانگين تعارض كار و خانواده بر اساس تعداد فرزندان4جدول
 درصد تعداد كار و خانوادهتعارض  تعداد فرزندان

0 45/43 20 7/5 
1 12/54 70 9/19 
2 80/44 167 6/47 
3 84/41 71 2/20 

 6/6 23 13/39 و باالتر 4
 درجه آزادي

350 
 F   مقدار 

55/17 
 مقدار ضريب پيرسون

289/0- 
    داري معني

000/0 
 

فرزنـد و بـاالتر اسـت، بـه      4خانواده مربوط بـه زنـان داراي   -كمترين نمره تعارض بين كار
بييند، تعـداد فرزنـدان    ارض كمتري ميعبارتي افرادي كه در وظايف محيط كار با محيط خانه تع

بيشتري دارند. البته زنان بدون فرزند نمره تعارض كمتري نسبت به زنان تـك فرزنـد دارنـد. بـا     
 اند.     ها تعارض كمتري را تجربه كرده توجه به شرايط فعلي اين گروه از زنان، آن

حقيق با بـاروري را نشـان   نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون بين متغيرهاي مستقل ت 5جدول 
را نشان دادند هر     داري دهد. متغيرهاي سابقه شغلي سن و طول مدت زناشويي رابطه مثبت و معني مي

هـاي بيشـتر از زنـدگي تعـداد فرزنـدان افـزايش        دهند با گذشت سـال  سه متغير كه به نوعي نشان مي
    داري صادي اجتماعي نيـز رابطـه معنـي   هاي پست سازماني، سطح تحصيالت و پايگاه اقت يابد. متغير مي

 را نشان نداد.      داري را با باروري نشان دادند. متغير مشاركت مرد در امور خانه رابطه معني
 . آزمون همبستگي بين متغيرهاي مستقل تحقيق و باروري5جدول 

    داري معني مقدارضريب پيرسون/ مقدار آزمون متغير
 000/0 464/0 سابقه شغلي

 000/0 368/0 نگرش نسبت به تقسيم كار درون خانه
 000/0 566/0 سن

 000/0 601/0 طول مدت ازدواج
 762/0 017/0 مشاركت مرد در امور خانه
 042/0 114/0 پايگاه اقتصادي اجتماعي

 000/0 15/5 پست سازماني
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قه حـذف  در تحليل چند متغيره به دليل ورود متغير طول مدت زناشويي متغيـر سـن و سـاب   
اجرايـي) تقسـيم    -هـاي اداري  گرديد. متغير پست سازماني به دو گروه معلم و غيرمعلم ( پسـت 

همان طور كه در جدول مشـاهده     شده است و معلمين به عنوان گروه مرجع انتخاب شده است. 
 شود متغير تعارض كار خانواده، پست سازماني و نگرش نسبت به تقسيم كار درون خانه تأثيرمي

داري بر باروري زنان دارد. نمره تعارض بـاالتر، نگـرش بـه تقسـيم كـار درون      معكوس و معني
دهد. طول مدت زناشويي رابطـه   هاي سازماني غير از معلمي باروري را كاهش مي خانه، و پست
يابـد.   داري با باروري دارد و با افزايش طول مدت ازدواج باروري نيز افـزايش مـي   مثبت و معني

يج نشان داد پايگاه اقتصـادي اجتمـاعي و نگـرش نسـبت بـه تقسـيم كـار درون خانـه تـاثير          نتا   
ر تعـارض كـار و خـانواده تـأثير معكـوس و           داري معني بر باروري ندارند. در اين مدل نيز متغيـ
    داري بر باروري زنان دارد. با اين حال شدت تاثير آن بر باروري كم شده است. معني
 

 تأثير متغيرهاي مستقل بر باروري سيون چند متغيره. رگر6جدول 

 متغيرهاي مستقل
 2مدل  1مدل 

 داريسطح معني بتا داريسطح معني بتا
 005/0 -186/0 000/0 -289/0 تعارض كار و خانواده

 049/0 -094/0  پست سازماني (معلمين مرجع)
 021/0 193/0  نگرش نسبت به تقسيم كار درون خانه

 274/0 081/0  كت مرد در امور خانهمشار
 917/0 -005/0  پايگاه اقتصادي اجتماعي
 000/0 565/0  طول مدت زناشويي

 R 289/0 624/0ضريب همبستگي 
 R2 083/0 389/0ضريب 

 377/0 081/0 تعديل يافته R2ضريب 
 000/0 000/0 مدل Fآزمون    داري معني
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مستقل بر متغير وابسته تعـداد فرزنـدان زنـده بـه دنيـا      ، مسير تأثيرگذاري متغيرهاي 2نمودار
دهد. در مرحله اول اثرات متغيرهاي مستقل تحقيـق بـر متغيـر وابسـته تعـداد       آورده را نشان مي

فرزندان زنده به دنيا آورده بررسي گرديد و تاثير معني دار تعارض كـار و خـانواده بـر بـاروري     
خانواده به عنوان متغيـر  -متغير وابسته، متغير تعارض كارتاييد گرديد. در دومين مرحله از تحليل 

وابسته مياني وارد تحليل شد و تأثير مستقيم متغيرهاي نگرش نسبت به تقسـيم كـار درون خانـه    
) بر تعارض كار در امور خانه تأييد 190/0) و طول مدت زناشويي (ضريب بتا 132/0(ضريب بتا

اند. نتايج تحليل حاكي است كـه مـدل     خانواده نداشته -شد. ساير متغيرها تاثيري بر تعارض كار
نظري اين تحقيق به چهار متغير تعارض كار خانواده، پست سازماني، نگرش نسـبت بـه تقسـيم    

هاي تاثير گـذار بـر تعـداد فرزنـدان      كار درون خانه و طول مدت زناشويي به عنوان تعيين كننده
 زنده به دنيا آمده تغيير يافته است.

 

  

 

 

 

 

 

 

 . مسير تأثيرگذاري متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته تعداد فرزندان زنده به دنيا آمده2نمودار  

تعداد فرزندان 
 زنده به دنيا آمده

تقسيم كار  نگرش نسبت به پست سازماني
 درون خانه

 طول مدت زناشويي

186/0- 

190/0- 

132/0- 

 تعارض
 خانواده  -كار 

193/0 
094/0- 

565/0 
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 گيري نتيجه
در اين تحقيق تالش شد ضمن بررسي تعارض كار و خانواده، رابطه آن با باروري زنـان شـاغل   

 1393ت كه در سال هاي اين مقاله، حاصل پيمايشي اس در آموزش و پرورش، بررسي گردد. داده
 در بين زنان ازدواج كرده شاغل در آموزش و پرورش شهر يزد جمع آوري شده است.  

 07/46هاي تحقيق نشان داد ميانگين تعارض كـار و خـانواده در نمونـه مـورد مطالعـه       يافته
) 2014و همكـاران(  1باشد كه با توجه به طيف نمرات در سطح متوسط قرار دارد. نورمايـانتي  مي
خانواده در شـاغلين بخـش آمـوزش     -كنند كه در ادبيات تحقيق تضاد كار  اين باره اشاره مي در

خانواده وجـود دارد و در  -اند، اما مانند همه مشاغل در اين بخش نيز تضاد كار ناديده گرفته شده
شود. ساير محققـين   هاي مختلفي از شاغلين اين بخش، درجات متفاوتي از تضاد تجربه مي گروه

؛ 2011و همكـاران   2انـد (آيسـا   خانواده را در بخش آموزش تاييـد كـرده  -ز وجود تعارض كارني
در  كـار و خـانواده  عـارض  ). همچنين ميانگين نمـرات شـاخص ت  2010 3تبسم، جهان و رحمان

باشد با توجه به دامنه نمرات اكثريت پاسـخگويان در سـطح متوسـط قـرار      مي 31ه محيط خانواد
بدست آمـده كـه در    7/15خانواده در محيط كار -مرات شاخص تعارض كارگيرند. ميانگين ن مي

رسد زنان در محيط خانواده با فشار نقش مضاعفي  گيرند. به نظر مي سطح پايين تعارض قرار مي
انتظارات ساختاري، تقسيم كار جنسيتي و سطح و حجم باالي وظايف    مواجه هستند. با توجه به 

باشـند.   هاي خانوادگي، زنان نيازمند وقت منابع و انرژي زيادي مي شهاي ناشي از نق و مسئوليت
مطابق با نظريه انتظارات اجتماعي زنان شاغل در اين مطالعه،خود را ملزم به انجام هـر دو نقـش   

كنند تقاضاهاي خانوادگي را با تعهدات كاري خود منطبق سازند، با اين حال  كنند و تالش مي مي
ارات نقش خانوادگي و اختصـاص زمـان و انـرژي بـا مشـكالت بيشـتري       در پاسخگويي به انتظ

كننـد.   مواجه هستند، بنابراين تعارض كار با خانواده را بيشتر از تعارض خانواده با كار تجربه مـي 
؛ احمـديان مـاژين و   2010 4؛ آدكـوال 2010اين يافته همسو با مطالعات زيادي (آيسا و همكاران 

) 1385باشد. اين در حالي است كه رستگار خالد ( ) مي1394كاران؛ حسابي و هم1394همكاران 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Nurmayanti 
2 Aisyah 
3 Tabassum, Jahan and Rahman 
4  Adekola 
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تر  دارد كه صرف نظر از جنس افراد، اغلب تعارض خانواده با كار را بيش در مطالعه خود بيان مي
   كنند. از تعارض كار با خانواده تجربه مي

دارد كـه   مقايسه ميانگين نمرات تعارض كار و خانه بر اساس پست سازماني حكايت از اين
نمره تعارض كمتري نسبت به غيرمعلمين كه شامل، كارمندان ادارات و مسئولين اجرايي    معلمين 

تواند ناشي از تفاوت ساعات كاري معلمـين بـا    باشند، دارند. اين رابطه مي و خدماتي مدارس مي
د و باشـن  ساير افراد باشد. در آموزش و پرورش معلمين معموال يك شـيفت كـاري مشـغول مـي    

ساعات كمتري نسبت به كارمندان ادارات و مسئولين اجرايي دارند. ايـن يافتـه حـاكي اسـت از     
خانواده بايستي بيشترين تاكيد را بر كاهش ساعت كاري مـادران   -اينكه براي كاهش تعارض كار

هـاي مطالعـه حاضـر و مطالعـات پيشـين       هاي كاري منعطف گذاشت. بر اسـاس يافتـه   و ساعت
) آنچه در رابطه 1393، باقري، سعادتي و رازقي نصرآباد 1389ي و رازقي نصرآباد (عباسي شواز

 وضعيت شغلي و باروري تعيين كننده است، نوع شغل، بخش شغلي كه فرد در آن شـاغل اسـت  
    باشد.  هاي اجتماعي مرتبط با زنان شاغل مي و حمايت

شـود. ايـن رابطـه     كمتـر مـي  با افزايش سن و طول مدت زناشويي، تعارض كار و خـانواده   
ممكن است تحت تاثير بزرگ شدن فرزندان (نداشتن فرزند خردسال) تعارض كمتري را تجربـه  
كنند. عالوه بر آن در ابتداي ازدواج با توجه به مسائل مـرتبط بـا تشـكيل خـانواده زنـان شـاغل       

هـا بسـياري از    دههاي زيادي دارند اما با باالرفتن سن و گذشـت مـدتي از ازدواج، خـانوا    دغدغه
نمايند و حضـور زنـان در اجتمـاع بـا مشـكالت       مسائل و يا مشكالت اوليه خانواده را مرتفع مي

) است كـه نشـان   1388كمتري همراه است. اين يافته همسو با نتايج مطالعه رسولي و همكاران (
زندگي را  – هاي مديريت زمان، تعارض كاركارگيري مهارتدادند با گذشت زمان پرستاران با به

هـا   اند. يافتهزندگي در هر دو حوزه كار و زندگي شده –كنترل كرده و باعث كاهش تعارض كار 
نشان داد كه ميانگين نمره تعارض زنان تك فرزند، باالتر از ساير زنان است. با توجه به اينكه در 

گذرد، بنابراين داراي  ميها  سال از ازدواج آن 9اين مطالعه افراد داراي يك فرزند عمدتا كمتر از 
باشند. تعارض باالي كار و خانواده در اين گروه، لزوم حمايـت   سال مي 8فرزندان خردسال زير 
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هاي مناسب براي كاهش ساعات كار اين گـروه   از مادران داراي كودك خردسال و اتخاذ سياست
 سازد.  از مادران را بيشتر نمايان مي

ي منفي و معكوس بين دو متغير تعارض كار و خانواده و تعداد در تحليل چند متغيره نيز رابطه
فرزندان تاييد شد. با اين حال متغيرهاي طول مدت زناشويي، پست سازماني و نگـرش بـه تقسـيم    

دهند. نمره تعارض باالتر، نگرش تقسيم كار  كار درون خانه شدت تاثير متغير تعارض را كاهش مي
دهـد. بـر ايـن اسـاس طـول       ير از معلمي باروري را كاهش ميهاي سازماني غ درون خانه، و پست

دهـد زنـان تـالش     باشد. اين يافته نشان مـي  مدت زناشويي مهمترين تعيين كننده تعداد فرزندان مي
 هاي خانوادگي خود را انجام دهند.   كنند علي رغم تجربه تعارض در خانواده، نقش مي

شود كه اگـر چـه اشـتغال زنـان در      ه گيري ميهاي مقاله چنين نتيج در مجموع براساس يافته
تواند به ممانعت از افت باروري به سطوح  كاهد، اما در عين حال مي شرايط طبيعي از باروري مي

هاي حمايتي جهـت تركيـب    كمتر از جايگزيني كمك كند. دستيابي به اين هدف مستلزم سياست
اده را با شغل خود تركيـب كننـد، بيشـتر    كار و خانواده است. زماني كه زنان بتوانند تشكيل خانو

در كشـورهاي اروپـايي، ماننـد اسـپانيا و ايتاليـا كـه       نقـش را انتخـاب كننـد.     امكان دارد هـر دو 
كنند تـا خـانواده و    هاي خانوادگي بر ضد اين تركيب هستند، زنان بيشتر كار را انتخاب مي ارزش

كننـد علـي    ا در ايران زنان شاغل تالش مـي كنند. ام از اين طريق به باروري بسيار پايين كمك مي
 هاي خانوادگي خود را انجام دهند.  رغم تجربه تعارض در خانواده، نقش

) و ادواردز 1996پس مطـابق بـا نظريـه تعـارض نقـش و مطالعـات رينـدفوس و بروسـتر (        
نتظار داريم كـه  رود، ا به منزله محدود كننده باروري به شمار مي   تا جايي كه اشتغال زنان    ) 2002(

هاي خانه، تعـارض   با هر تغيير مثبت و تسهيل گري در شرايط كار زنان، و يا تغيير در مسووليت
هـاي مراقبتـي    مادري و اشتغال كاهش يابد؛ تغيير درشرايط استخدامي مادران شاغل، ايجاد امكان

هـاي   شاغل، ساعت سال با در نظر گرفتن سوبسيدهايي براي زنان 7براي نوزادان و فرزندان زير 
كاري منعطف و كارهاي پاره وقت براي زنان و همكاري و مشـاركت بيشـتر همسـران در امـور     

هايي كه تعـارض كـار و    تواند در كاهش تعارض كار خانواده موثر باشد. اتخاذ سياست خانه، مي
و مادري را براي زنان شاغل كاهش دهد هم در تشويق زنان شاغل براي فرزندآوري مهم اسـت  

 ).1996كند (ريندفوس و بروستر  هم ساير زنان شاغل را به ازدواج و فرزندآوري ترغيب مي
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خانواده و رابطه آن با باروري زنان شـاغل   -ي بررسي تعارض كارپژوهش حاضر، به مطالعه
ي آن را بررسي نمود. بـا  كنندهدر آموزش و پرورش شهر يزد پرداخت و تعدادي از عوامل تعيين

ي كننـده  هاي شغلي نيست و بالطبع علل و عوامل تعيـين  نتايج قابل تعميم به ساير گروهاين حال 
تواند متفاوت باشد. لذا اتخـاذ راهكارهـاي سياسـتي در     رفتارهاي باروري در هر گروه شغلي مي

 زمينه باروري براي زنان شاغل همچنان نيازمند مطالعات بيشتري است.
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