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Abstract
Introduction: Family function has been changed by the couple's simultaneous employment and presents particular problems ahead of them.
The children dimension is one of the dimensions that strongly influences the family function. The purpose of this study was to extract the lived
experience of the dual-career couple from the influence of the children
dimension on family functioning.
Methods: This research approach was qualitative interpretative phenomenological analysis and done in Nourabad, Lorestan. In this study,
two groups of twelve dual-career couples with and without marital
conflicts were selected by snowball sampling through purposeful sampling and interviewed for a period of four months (November to February 2018-2019). Interviews were analyzed using the Diekelmann, Allen,
Tanner method, which is team-based and is common in interpretive
phenomenology.
Results: The analysis of the data resulted in the identification of two
main themes including healthy functioning (with sub-themes: positive
functions for children, interactive parenting, and professional parenting) and unhealthy functioning (with sub-themes: negative functions for
children, confrontational parenting, perilous parenting, and childbearing
as a threat).
Conclusions: The findings of this qualitative study, identifying the positive and negative factors affecting the dimension of children in family
functioning of working couples, can provide the basis for developing
educational programs and packages to reduce the effects of parenting
injuries on this lifestyle. It is suggested that the findings of this qualitative study be used by clinicians, counselors, and psychiatrists working
with couples for prevention and education.
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چکیده
مقدمه :عملکرد خانواده بهوسیله اشتغال همزمان زوجین دستخوش تغییراتی شده
مشکالت خاصی را برای آنان ایجاد میکند .از جمله ابعادی که عملکرد خانواده زوجین
شاغل را تحت تاثیر قرار میدهد ،بعد فرزندان است .هدف پژوهش ،استخراج تجارب زیسته
زوجهای شاغل از بعد فرزندان در عملکرد خانواده بود.
روش :این مطالعه با رویکرد کیفی و با استفاده از روش پدیدارشناسی تفسیری در شهر
نورآباد لرستان انجام شد .طی این مطالعه ،با بهرهگیری از نمونهگیری گلوله برفی ،دوازده
زوج شاغل دارای رضایت زناشویی و دوازده زوج شاغل دارای تعارضات زناشویی را با روش
نمونهگیری هدفمند انتخاب و طی بازه زمانی چهار ماهه از آبان ماه تا بهمن ماه  1397مورد
مصاحبه قرار گرفتند .مصاحبهها با استفاده از روش دیکلمن ،آلن و تانر که دارای ماهیت
تیمی و در پدیدارشناسی تفسیری مرسوم است ،تحلیل شدند.
نتایج :تحلیل دادههای حاصل از مصاحبهها منجر به شناسایی دو درون مایه اصلی شد که
شامل -عملکرد سالم با درون مایههای فرعی :کارکردهای مثبت برای فرزندان ،فرزند پروری
تعاملی و فرزند پروری ماهرانه و -عملکرد ناسالم با درون مایههای فرعی :کارکردهای منفی
برای فرزندان ،فرزند پروری تقابلی ،فرزند پروری مخاطرهآمیز و فرزندآوری به مثابه تهدید
میباشد.
بحث و نتیجهگیری :یافتههای حاصل از این پژوهش با شناسایی عوامل مثبت و منفی
موثر بر بعد فرزندان در عملکرد خانواده زوجهای شاغل میتواند زمینه را برای تدوین
برنامهها و بستههای آموزشی جهت کاهش عوارض آسیبهای فرزند پروری این نوع سبک
زندگی مهیا کرد .پیشنهاد میشود یافتههای این پژوهش کیفی توسط مددکاران اجتماعی،
مشاوران و روانپزشکانی که با زوجهای شاغل سر و کار دارند ،جهت پیشگیری و آموزش
مورد استفاده قرار گیرد.
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مقدمه
ظهور زوجهای شاغل از مهمترین دگرگونیهای اجتماعی در نهاد خانواده است1[.و ]2از زمان مطالعات پیشگام راپاپورت
و راپاپورت 1969-1971پدیده زوجهای شاغل ،توجه قابل مالحظهای را در روانشناسی و جامعهشناسی به خود جلب کرده
اســت .این پژوهشگران زوج شــاغل را بهعنوان نوع خاصی از خانوادههای هر دو کارمند-کارگر تعریف کردهاند که در آن
هر دو عضو ،شغل حرفهای را دنبال کرده و در عین حال بهطور همزمان زندگی خانوادگیشان را حفظ میکنند ]3[.با هر تغییر
و تحولی در جامعه ،دامنهای از مزایا و محدودیتها نیز ایجاد میشود .به همین ترتیب اشتغال همزمان زن و شوهر در خارج
از خانه ،عالوه بر مزایای اقتصادی برای خانواده ،میتواند فشار بیشتری را بر زوجین در زمینه عملکرد خانواده وارد کند]2[.
خانواده مانند هر سیســتمی از عناصری تشــکیل شــده که در تعامل با یکدیگرند و کارکرد مجموعه این عناصر ،عملکرد
خانواده شناخته میشود ]4[.بافت خاص اقتصادی-اجتماعی زوجهای شاغل ،آنها را با چالشهای متفاوتی نسبت به سایر
زوجها مواجه میکند .اضطراب و بار اضافی نقش در این نوع زوجین ،فشار و استرس ناشناختهای را برای خانواده ایجاد کرده
و عملکرد آن را تحت تاثیر قرارداده است ]5[.عملکرد خانواده در خانواده زوجهای شاغل یکی از نشانگرهای رفاه اجتماعی
اســت که به واســطه آن میتوان شــیوع اختالالت در روابط زوج و خانواده را بررسی کرد ]6[.در حالی که زوجهای شاغل
برای خانوادهها و جامعه ،مزیتهای بسیاری در بردارند ،پژوهشها نشان دادهاند که عملکرد خانواده این نوع زوجها ،بهطور
منفی تحت تاثیر قرار گرفته اســت7[.و ]8یکی از ابعاد مهم در بررسی عملکرد خانواده این نوع زوجین ،بعد فرزندان است.
موضوع فرزندان چه فرزندان کنونی خانواده و چه تولد فرزندان جدید اغلب مشــکالتی را برای زوجهای شــاغل به وجود
میآورد .پژوهشها نشــان دادهاند در سبک زندگی زوج شــاغل مرحلهای وجود دارد که در آن تعادل بین مقتضیات کار و
خانواده با مشــکل مواجه میشــود و آن مرحله ،گفتگوی زوجی بر سر داشتن یا نداشتن فرزند است11،10،9[.و ]12نگرانی
زوجهای شــاغل در مورد فرزند ،اغلب موجب میشــود آنها فرزنداوری را بهدلیل شروع کار حرفهای به بعد از سی سالگی
موکول کنند ]13[.پژوهشها نشــان داده اســت که مراقبت از کودکان یکی از مهمترین زمینههای تعارض در بین زوجهای
شاغل است15،14[.و ]16زوجهای شاغلی که فرزند دارند بهخصوص فرزندان کم سنتر ،تنشها و تعارضات بیشتری را در
زندگی زناشویی نشان میدهند5[.و ]17برخی مطالعات بر اثرات منفی سبک زندگی زوج شاغل بر فرزندان تاکید کردهاند.
این مطالعات بیشتر بر نقش زنان شاغل متمرکز شده و ضمن مقایسه مادران شاغل و غیرشاغل ،به کارکردهای منفی حضور
نداشــتن والدین در خانه ،مثل کمبود روابط اجتماعی ،محدودیت وقت رسیدگی به امور فرزندان ،مشکالت تحصیلی ،تنها
ماندن فرزندان در خانه و مشــکالت رفتاری آنان اشاره کردهاند19،18[.و ]20مطالعات دیگری از آثار منفی اشتغال مادر بر
وضعیت روانشــناختی فراتر رفتهاند .از آنجایی که مادران شــاغل زمان کمتری برای نظارت بر فعالیتهای روزانه فرزندان
خود دارند ،فرزندان آنها بیش از کودکان مادران خانه دار از تلویزیون اســتفاده میکنند[ ]21و دارای تمرکز کمتر بوده و از
غذاهای فســت فودی که سریعتر آماده میشوند ،بیشــتر استفاده میکنند ،در نتیجه درصد باالتری از آنان نسبت به فرزندان
مادران خانهدار از وزن اضافی و در نتیجه مشکالت ارتباطی با دیگران و عزت نفس پایینتر برخوردارند ]22[.فرزندان این نوع
خانوادهها بهعلت فشارهایی که والدین شاغل با آن مواجه میشوند ،از خانواده گسترده و شبکه خویشاوندیشان بیگانه میشوند.
[ ]23پیچیدگیهای مرتبط با فرزندان میتواند میزان تعارضات زناشویی و در نهایت طالق را در میان زوجهای شاغل افزایش
دهــد ]24[.البته گاهی پژوهشهــا[30،29،28،27،26،25،19و ]31نه تنها این پیامدهای منفی را بهدســت نیاوردهاند ،بلکه
پیامدهای مثبت متعددی از اشتغال همزمان زوج برای فرزندان از جمله تسریع مستقل شدن فرزندان ،تقویت مسوولیتپذیری
و اعتماد بهنفس ،بهبود ســازگاری اجتماعی و روابط بین فردی و اســتفاده از مزایای مالی اشــتغال والدین را نسبت به عدم
اشتغال گزارش کردهاند .متخصصان در پی آن هستند که به زوجین شاغل کمک کنند تا با چالشهای زندگیشان کنار آمده
به گونهای که بتوانند از جنبههای مثبت این نوع ســبک زندگی لذت ببرند ]3[.زوجهای شاغل برای دستیابی به سویه مثبت
در ارتباط با فرزندان ،نیازمند برنامهریزی مناســب هســتند ]9[.برنامهریزی و اولویتبندی زوجهای شــاغل برای هماهنگی
در ســبک فرزند پروری ،اســتفاده از مراقب جایگزین ،حمایت اطرافیان ،مراقبت کیفــی و مدیریت زمان میتواند زمینه را
برای فرزند پروری مناســب در این نوع سبک زندگی تســهیل کند32،19[.و ]33از طرف دیگر نداشتن برنامهریزی و فقدان
اولویتبندی زوجی از جمله استراتژیهای ناهماهنگ و متناقض در فرزند پروری ،کاهش حمایتهای محیطی ،اضطراب

یمیحر هلا حور و همکاران

روش
از آنجا که هدف اصلی این مطالعه ،بررســی کیفی بعد فرزندان در عملکرد
خانواده از نقطه نظر تجارب زیسته زوجهای شاغل بود ،از روش پدیدارشناسی
تفسیری استفاده شد .جامعه مورد مطالعه این پژوهش زوجهای شاغل دارای
رضایت و زوجهای شــاغل متعارض شهر نورآباد (لرستان) در سال  1397بود
ند(دلیل انتخاب شــهر مذکور برای اجرای پژوهش ،فراوانی و تنوع زوجهای
شــاغل و دسترسی مناســبتر تیم پژوهشی به شــرکتکنندگان بود) .در این
بخــش از مطالعــه از راهبرد نمونهگیری هدفمنــد و روش گلوله برفی جهت
انتخاب نمونهها اســتفاده شــد .با روش نمونهگیری گلوله برفی ،اولین زوج
شــاغل دارای رضایت زناشــویی بهطور هدفمند و با اســتفاده از اذعان خود
زوج به رضایت زناشــویی و پرسشــنامه رضامندی زناشویی انریچ (فرم کوتاه
 47ســوالی) ،انتخاب شد سپس از آن زوج خواســته شد که زوج دیگری را
کــه دارای مالکهای این پژوهش و مایل به همکاری باشــند ،معرفی کنند.
این روند تا دستیابی به تعداد زوجهای موردنظر ،جهت اشباع مقولههای قابل
شناســایی ،ادامه پیدا کرد .جامعه موردمطالعه زوجهای متعارض شــاغل نیز
کلیه زوجهای شاغل دارای تعارض زناشویی بود که در بازه زمانی چهار ماهه
(آبان ماه تا بهمن ماه  )1397به کلینیک مشــاوره خانواده افق (شــهر نورآباد)
مراجعــه میکردند .نمونهگیری در زوجهای شــاغل متعارض نیز به صورت
هدفمند و در دســترس انجام گرفت .مشخصات اولیه زوجهای شاغل دارای
رضایت و تعارضات زناشویی در جداول  1و  2آمده است.
مالکهای ورود و خروج

جدول( )2مشخ

جدول( )1مشخصات اولیه زوجهای شاغل دارای رضایت زناشویی

طول
کد
جنسیت سن زندگی
زوج
زناشویی

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

زن

42

مرد

46

مرد

43

مرد

40

مرد

33

مرد

45

مرد

36

مرد

42

مرد

44

مرد

37

مرد

38

مرد

54

مرد

52

زن
زن
زن
زن
زن
زن
زن
زن
زن
زن
زن

37
40
39
36

41
41
41
35
32
49
45

شغل
حسابدار بانک

تعداد
تحصیالت
فرزند
لیسانس

18
سال

آموزگار

سال

مهندس بهداشت محیط

لیسانس

مدیر مدرسه

فوق لیسانس

12

 6سال
 8سال
19
سال
 9سال

تکنسین اتاق عمل
آموزگار

دبیر تربیت بدنی
دبیر ریاضی
آرایشگر

فوق لیسانس
لیسانس

دبیر کامپیوتر

پزشک عمومی
آموزگار

سال
سال

آموزگار

دکتری

فوق دیپلم
لیسانس

مدیر مدرسه غیرانتفاعی

لیسانس

آموزگار

فوق لیسانس

تکنسین آزمایشگاه

دکتری

فوق لیسانس
لیسانس

متصدی امورتسهیالت بانک فوق لیسانس

انباردار مدرسه
34
سال کارگر کارخانه ایزوگام سازی
32
سال

فوق لیسانس

لیسانس

هیأت علمی دانشگاه

 5سال

لیسانس

کارمند اورژانس اجتماعی

13
سال

10

لیسانس

فوق دیپلم

آموزگار

15

لیسانس

مدیر آموزشگاه رانندگی
جواهر فروش

فوق دیپلم
دیپلم

فوق دیپلم
دیپلم

3

کد
زوج
1

2

2

1

3

2

4

2

5

3

6

2

7

2

8

1

9

1

10

جنسیت سن
زن

مرد
زن

مرد
زن

مرد
زن

مرد
زن

مرد
زن

مرد
زن

مرد
زن

مرد
زن

مرد
زن

مرد

2

11

4

12

مالکهای ورود در گروه زوجهای شــاغل دارای رضایت زناشــویی :ازدواج با دوام بیش از پنج سال .داشتن حداقل
یک فرزند .یک بار ازدواج کرده و به فهم ماهیت و معنای تجربه خویش عالقهمند بوده و ضمن اذعان خود به برخورداری
از رضایت زناشــویی ،کســب نمره باالتر از صد و شصت و یک در پرسشــنامه انریچ-فرم چهل و هفت سوالی که نشانگر
رضایت زناشویی زیاد و فوق العاده است ،حداقل مدرک تحصیلی دیپلم ،حداقل سی سال سن .داشتن کار تمام وقت.
مالکهای ورود به پژوهش برای زوجهای شــاغل دارای تعارض زناشــویی :عالوه بر تشــخیص تعارضات زناشویی
یعنی نمره خام صد و هشــتاد و هفت و باالتر در پرسشــنامه تعارضات زناشــویی که نشــان دهنده تعارض شدید و یا روابط
بسیارآسیبپذیر است .بعالوه همان مالکهای زوجین دارای رضایت بود.
مالکهای خروج :داشتن اختالالت روانشناختی بر اساس تشخیص اولیه پژوهشگران و تشخیص دقیق روانشناس بالینی.
بیماریهای جسمانی شدید مخل در جلسات مصاحبه بنا به اظهار شرکتکنندگان.
مالحظــات اخالقــی :مالحظــات اخالقــی الزامــی در این مطالعه شــامل کســب رضایــت آ گاهانــه از زوجهای
شــاغل و اخــذ رضایتنامه کتبی ،رازداری بهصورت اســتفاده از نام مســتعار مانند زوج شــماره یــک ،دو ،و  ...در تمام

37

Downloaded from socialworkmag.ir at 22:11 +0430 on Thursday June 24th 2021

والدین و عــدم مدیریت زمان میتواند ضمن
ایجاد و تشــدید تعارضات میان زوج شــاغل،
فرزندان را با خطرات جدی و پیامدهای منفی
مواجــه کنــد36،35،34،32،30،19[.و]37
بررســی پژوهشهــای پیشــین پیرامــون این
موضوع نشان داد که تا کنون در ایران پژوهش

کیفی خاصی برای بررسی تجارب زیسته زوجهای شاغل از بعد فرزندان
در عملکرد خانواده انجام نشــده است .از اینرو مطالعه حاضر درصدد
است با توجه به پیامدهای عملکرد خانواده در بعد فرزندان بر جنبههای
مختلف زندگی شــخصی ،خانوادگی و شــغلی ،ضمن پرداختن به این
خال پژوهشی ،تجارب زیسته زوجهای شاغل از بعد فرزندان در عملکرد
خانواده رامورد بررسی قرار دهد.

ناتسبات  ،1399دوره  ،9شماره  ،2پیاپی 32
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نهایی ،به اعضای تیم پژوهشی و افراد صاحب
نظر در زمینه پژوهشهای پدیدارشناختی ارایه
میشــد .در هر مرحله ،ضمن پیشرفت کار،
با ادغام خالصههای تفسیری ،تحلیل ترکیبی
و کلیتر شــکل میگرفت تــا درون مایههای
حاصله ،به بهترین نحــو ممکن با هم ارتباط
یابنــد .برای عملیات ذکر شــده ،از نرم افزار
 MAXQDA12نیــز اســتفاده شــد.بهمنظور
صحت و اعتبار دادههای پژوهشــی از چهار
شــاخص اعتبار گوبا و لینکلــن[ ]41قابلیت
اعتبــار ،قابلیــت تصدیق ،قابلیــت اطمینان و
کفایت و قابلیت تعمیم و انتقال استفاده شد.
بــرای تضمیــن قابلیت اعتبــار دادهها پس از
تحلیــل هر مصاحبه ،متــن مصاحبه دوباره به
زوج شــرکتکننده در پژوهش داده میشد تا
صحت و ســقم مطالب را تایید و در صورت
لزوم اصالحــات الزم اعمال گــردد .جهت
تضمین قابلیت تصدیق ،سعی شد تیم پژوهشی
پیشفرضهای پیشــین خــود را تا حد امکان
در فراینــد جمعآوری دادههــا دخالت نداده
تــا ضمن لحاظ شــدن دانــش و دیدگاههای
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طــول پژوهــش و حــق انصــراف بــرای شــرکتکنندگان بود.کــد
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آرایشگر
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تا هفتاد و پنج دقیقه ،متناســب با خلق2 ،
در دامنــه زمانــی چهل و هفت 5
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مدیر مدرسه غیرانتفاعی
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مرده  44سال
دانشگاه از دکتری
هیأت علمی
رویکرد
زوجی،
ســاختاریافته
عمیق نیم
در تدوین سواالت مصاحبه
فوق لیسانس
آموزگار
زن 10 35
پدیدارشناســی[ ]39استفاده شــد؛ که در این نوع 1
9
ســهگانه به مصاحبه
مرد  37سال
فوق لیسانس
آموزگار
لیسانس
تکنسین آزمایشگاه
 10زن 32
خود را بازسازی کنند و آن 1
مصاحبه شــرکتکنندگان میتوانند تجارب 5سال
متصدی امورتسهیالت بانک فوق لیسانس
مرد 38
برای
دهند.
بازتاب
فوق دیپلم
معنــای آن راانباردار مدرسه
را در زمینــه زندگی خــود قرار داده زن
و 34 49
2
11
مرد  54سال کارگر کارخانه ایزوگام سازی دیپلم
دیپلماز
ســاختاریافته،
ه
نیم
های
ه
مصاحب
از
تجزیــه و تحلیل دادههای حاصل
مدیر آموزشگاه رانندگی فوق
زن 32 45
4
12
شد سال
جواهر فروش
اســتفاده 52
مرد
ماهیت تیمیدیپلمبوده
که دارای
روش دیکلمن ،آلن و تانر[]40
و در پدیدارشناســی تفسیری مرسوم اســت .بر مبنای این روش تحلیل،
برای رسیدن به هدف ،هفت مرحله طی شد .در مرحله اول پس از پایان
هر مصاحبه و ثبت مشــاهدات و یادداشتبرداریهای میدانی ،بهمنظور
دستیابی به یک ایده کلی ،مصاحبهها مکررا شنیده میشد و روی کاغذ
ثبت میگردید و چندین بار مرور میشــد .در مرحله دوم ،برای کشــف
موضوعات بالقوه ،آنچه که دیده و شــنیده شده بود بهصورت “خالصه
تفســیری” تدوین میشــد .در این مرحله عبارات مهم مشــخص شد و
معانــی نهفته در آن درک و اســتخراج گردید .ایــن معانی صرفا همان
بیان ســاده شرکتکنندگان نبود ،بلکه فضای مصاحبه و چگونگی پاسخ
زوج به ســواالت را نیز شامل میشــد .در مرحله سوم متون نوشتاری و
محتوای مصاحبهها بهصورت تیمی مورد بحث و تبادل نظر و تحلیل قرار
میگرفت تا ضمن رســیدن به یک درک مشترک ،درون مایههای اصلی
استخراج شوند .در مرحله چهارم ،بعد از استخراج درون مایهها ،مفاهیم
اســتخراج شده بهدقت مورد مطالعه قرار میگرفت و ضمن روشنسازی
و طبقهبنــدی دادهها ،یک تحلیل کلــی و ترکیبی از هر متن یا مصاحبه
ارایه میشد .در مرحله پنجم ،متون مصاحبهها بهمنظور شناسایی ،تعیین
و توصیف معانی مشــترک و عملکردها مقایسه میشدند .مرحله ششم
با شناسایی و استخراج الگوهای بنیادین که ارتباط درون مایهها را برقرار
میکــرد ،دنبال شــد .در مرحله پایانــی بهمنظور تبیین ،روشنســازی و
طبقهبنــدی و رفع هر گونه عدم توافق و تناقضات موجود در تفســیرها،
نسخهای پیشنویس از درون مایهها جهت اعتباربخشی و نگارش نسخه
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جدول( )3درون مایههای اصلی و فرعی بهدست آمده از تجارب زیسته
درون

زوج های شاغل از بُعد فرزندان در عملکرد خانواده

درون

مایههای
مایه
فرعی
اصلی
(فراوانی) (فراوانی)
کارکردهای
مثبت برای
فرزندان
()31

عملکرد فرزندپروری
تعاملی
سالم
()14
()71

فرزندپروری
ماهرانه
()26

32
سال

39

ارتقای مسئولیت پذیری
تحریک برای تالش بیشتر

2

ارتقای اعتماد به نفس
بهبود روحیه همکاری
بهبود روابط اجتماعی

هماهنگی زوجی در رفع تناقض های تربیتی
تقسیم وظایف مرتبط با فرزندپروری

3

مشارکت زوجی در امور فرزندان

توافق زوجی بر سبکهای فرزندپروری

فرزندآوری
به مثابه
تهدید ()13

4

اختصاص زمان برای فرزندان

7

مراقبت کیفی به جای مراقبت کمی

4

برنامهریزی و نشست برای ارتباط با فرزندان

2

نظارت بر فرزندان از محل کار

3

آسیبهای روانشناختی
آسیبهای اجتماعی
مشکالت تحصیلی

2
6

3
7
4
8
3

تنها بودن فرزندان در خانه (فرزندان کلیدار)

6

محدودیت دسترسی به الگوی جنسیتی مناسب

3

بار فشار امور خانه بر دوش فرزندان

2

تغذیه نامناسب

5
2

فقدان مشارکت زوجی در امور فرزندان

4

تعارض زوجی بر سبک های تربیتی

6

تناقضهای تربیتی

فاصله گیری فیزیکی -عاطفی از فرزندان

5
2

مثلث سازی با فرزندان با توجه به شرایط شغلی

2

کاهش حمایت برای مراقبت از فرزندان

6

زندگی شیفتی و خانههای تک والدی!

فرزندپروری

3

بهرهگیری از حمایت خانواده های اصلی

سوء استفاده (باج گیری) از والدین

مخاطرهآمیز
()27

4

4

آسیبهای جسمانی

عملکرد
فرزندپروری
ناسالم
تقابلی
()114
()21

5

4

محدودیت زمانی برای فرزندان

()53

3

ارضای نیازهای مالی کنونی و آتی

کمبود مهارتهای اجتماعی

کاردهای
منفی برای
فرزندان

4

6

مقابله مؤثر با احساس گناه مادرانه

2

2
 7سال
11
زوجین شــاغل دیپلم
درون مایهفوق دیپلم
زناشــویی در اولینبهیار
دارای رضایت مرد 37
استخراج
فرعی
مدیر آموزشگاه رانندگی فوق دیپلم
لیسانس
پرستار
زن 33
4
1
 9سال
12
فرزندان تاکید
شــده بر
فروشتاثیراتدیپلم
جواهر
همسرشــان برلیسانس
همزمان خود و پرستار
مثبت اشــتغال مرد 35
کردنــد .نمونــهای از ایــن کارکردهای مثبــت در گفتههــای زوجین دارای
رضایت آمده اســت .ارتقای مســوولیتپذیری :زوج شــماره پنج ،مرد شاغل
میگوید“بچههــا خیلی کمــک میکنن ،خصوصا از وقتی که بزرگتر شــدن
کارهای شخصیشــونو انجــام میدن حتی تــوی کارهای خونــه هم بهمون
کمــک میکنن ...پســر کوچیکــم تا من از آرایشــگاه مییام ســریع میره
ســراغ کارهــای خونه ...بهنظــرم بــرای اینکه تا مــادر بیاد وقت بیشــتری
برامــون بذاره ،بیشــتر باهامــون حرف بزنــه ...بــا اون زبــون کودکانهاش
میگــه مادر اگه مشــغول کار بشــه نمیتونیم بریم شــهربازی ،مهمونی”...
ارتقــای اعتمــاد بهنفس :زوج شــماره هشــت ،مرد شــاغل میگویــد “یکی از
جنبههای مثبتش اینه که توی زندگی زوجهای شــاغل همیشه تو یه تایمهایی
نقشهایی به بچهها واگذار میشــه مثال انجام کارهای شخصیشون یا مراقبت
و خرید و اینجور کارها که باعث میشه واسه حل مشکالتشون پیشقدم بشن
و همینم اعتماد بهنفس بچهها رو میبره باال ...اینجوری بچهها تو حل مشکل

استقالل (خودمختاری)

4
7

بهرهگیری از پرستار/مراقب

متصدی امورتسهیالت بانک فوق لیسانس
کارمند تدارکات اداره دولتی فوق
مرد
لیسانسفرزندان:
بــرای
39کارکردهایبهیارمثبــت
یــک
فرعــی شــماره
مدرسهمایــه
درون
فوق دیپلم
انباردار
فوق دیپلم
زن 28

34
سال کارگر کارخانه ایزوگام سازی

مفاهیم اولیه

فراوانی

2

استرسهای والدگری (نگرانی در محل کار برای فرزندان)

7

کاهش آستانه تحمل والدین در مقابل خطاها

2

مراقبت افراطی از فرزندان (جبران)

3

محدودیت در تعداد فرزندان

7

محدودیت زمان برای فرزندان
احساس گناه مادران شاغل

فرزندان در محیط کاری والدین
هراسِ بچه

7
7
2
6
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تیم پژوهشــی ،تجارب زیسته زوجهای شاغل
تکننده در پژوهش نیز معرفی و بازنمایی
شرک 
شــود .برای تضمین قابلیت اطمینان و کفایت
نیز از نظرات اســاتید زوج درمانی و مشــاوره
خانواده اســتفاده شــد .به همین منظور متون
مربــوط به مصاحبهها جهت بررســی دقیقتر و
کدگذاری به صاحبنظران و یک متخصص

پژوهش کیفی نیز داده شــد .از فرد متخصص مذکور درخواست شد ،او
نیز کدگذاری دادهها را در نرم افزار  MAXQDA12انجام دهد .میزان توافق
کدگذاران که هر دو از نرم افزار مذکور استفاده کردند ،مناسب تشخیص
داده شد .که نشــان دهنده اطمینان و کفایت دادهها بود(.هشتاد درصد)
همچنین جهت افزایش قابلیت تعمیم و انتقال دادهها به سایر موقعیتها،
تا حد امکان از زوجهای شــاغل در مشــاغل و موقعیتهای گوناگون با
حداکثر تنوع فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی بهره گرفته شد.

هداوناخ درکلمع رد نادنزرف دعُب زا لغاش یاهجوز تیاور :هناسانشرادیدپ هعلاطم کی
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و حتی بحثهای مالی احســاس اعتماد بهنفس بیشــتری میکنن ”...ارضای نیازهای مالی کنونی و آتی :زوج شماره یک ،زن
شاغل میگوید “چون هر دوتامون کار میکنیم از نظر مالی واسه بچهها یه مزیته ...میتونیم االن خواستههای مالی بچهها رو
برآورده کنیم ،یه پشــتوانه مالی واسه آینده شونم هســت .ما میتونیم نسبت به خانوادههای سنتی تک شاغه برای بچههامون
بیشتر پسانداز کنیم تا اگه یه زمانی بخوان شغل آزاد انتخاب کنن کمتر محدودیت مالی داشته باشن.
درون مایه فرعی شــماره دو فرزند پروری تعاملی :تحلیل دادههای حاصل از مصاحبه با والدین شاغل دارای رضایت
نشــان داد ،اگرچه آنها زمان کمتری را با فرزندان خود میگذارنند ولی با تکیه بر تعامل متقابل در شــیوههای فرزند پروری
میتوانند این نقص را جبران کنند .مشــارکت زوجی در امور فرزندان :زوج شــماره سه ،مرد شاغل میگوید “ساعت دوازده و
نیم ظهر خانم میره مدرســه ،تا ســاعت پنج و نیم عصر برنمیگرده من از بچه مراقبت میکنم ،توی این فاصله تغذیه بچه،
نظافتــش ،همه کاراش با منه ،صبحهام همســرم این کارها رو انجام میده ”.هماهنگی زوجــی در رفع تناقضهای تربیتی :زوج
شــماره هشــت ،مرد شــاغل میگوید “یکی از تعارضهای ما روی بحث تربیت بچهها بود چون ما هر دومون شــاغلیم به
ناچار بچه اولمون باید یه تایمی رو پیش مادربزرگ میگذروند ...ایشــون مادر همســرم سبک تربیتی خاص خودشو داشت؛
حمایتهای بیشــتری ازشــون میکرد ،مثال پول توجیبی بیشتر یا تغذیه کنترل نشده ...این موضوع توی روابط من و همسرم
چالش درســت کرد که اگه جریان تربیت بچه به همین روال ادامه داشــته باشــه بچه دیگه حرف ما رو نمیخونه ...باالخره
نشستیم با هم گفتگو کردیم که چطور مشکلو حل کنیم .البته از تجربه همکاران هر دو شاغلم استفاده کردیم بچه رو بردیم
مهد کودک ...االن خدا رو شکر پسر اولمون با یه سبک تربیتی مطلوب بزرگ شده”...
درون مایه فرعی شماره سه فرزند پروری ماهرانه :در این درون مایه فرعی ،زوجین شاغل دارای رضایت ،مهارتهای
فرزند پروری را روایت کردند که حاکی از دانش و تجربه زوجی بودند .بهرهگیری از پرستار مراقب :زوج شماره دو ،زن شاغل
میگویــد “بچه اولمون که کوچیک بود هر روز صبح ســاعت هفت میبردمش خونــه مامانم که کلی هم با خونه خودمون
فاصله داشت ...تو زمستون و یخبندون کلی دردسر داشتم ،خواب بچه نامنظم شده بود ،رفت و آمد کالفهمون کرده بود...
حاال دیگه واســه دوتاشون پرستار گرفتم ،اینجوری خواب بچهها آسیب نمبینه ،میتونن تا هر ساعتی بخوان بخوابن ،خودمم
صبحها دیرتر میرم بیرون ”...مراقبت کیفی بهجای مراقبت کمی :زوج شــماره ده ،زن شــاغل میگوید “خب این واقعیته که ما
نمیتونیم همه طول روز کنار بچهمون باشیم ولی اون ساعتهایی که پیش بچهایم و زمان براش میذاریم فقط مال بچهست
مثــا وقتــی کتاب قصه براش میخونم این زمان فقط مال اونه ،تو اون وقــت کار دیگهای نمیکنم ...تقریبا هر روز عصرها
میبرمــش پارک تا بازی کنه ،خودمم باهــاش بازی میکنم هم خودم لذت میبرم هم دخترم ...دنبال این نیســتم نبودنمو
جبران کنم ترجیح میدم وقت کمتری پیشش باشم ولی تو اون وقت همه تمرکزم رو بچهام باشه واسش شوق و ذوق کنم”...
مقابله موثر با احســاس گناه مادرانه :زوج شــماره ده ،زن شــاغل میگوید “ مرخصی زایمانم تموم شــد خیلی احساس گناه
میکردم ،تا یه مدتی حتی از خودم ،کارم ،شاغل بودنم بدم مییومد ...البته حرفای دیگرانم که مثال بچهتو چیکار میکنی،
چه جوری دلت میاد تنهاش بذاری این عذاب وجدانه رو بیشــتر میکرد ...وقتی گذاشــتمش یه مهد خوب و توی خونهام
حســابی واسش زمان میذاشتم احساس گناهم کمتر شد .شــوهرمم خیلی کمکم کرد ،میگفت تو که واسه دخترمون کم
نذاشــتی ،تازه خیلی از خانمای خونهدار هم بچهشــونو میذارن مهد ”.نظارت بر فرزندان از محل کار :زوج شــماره یک ،زن
شــاغل میگوید “بانک خیلی شــلوغه ولی وقتی شوهرم خونه نیســت و بچهها توی خانه تنهان ،هم دلواپس میشم هم دلم
میخواد بچهها بفهمن یه کنترلی روشون هست ...تلفنی یا با واتساپ تصویری باهاشون حرف میزنم که خیالم راحت بشه”.
درون مایه اصلی دوم عملکرد ناسالم :درون مایه اصلی شناسایی شده از تحلیل مصاحبههای زوجین شاغل دارای
تعارضات زناشویی ،عملکرد ناسالم بود .فرایند تحلیل دادههای مرتبط با این درون مایه اصلی ،منجر به شناسایی چهار درون
مایه فرعی شــد .اظهارات مرتبط با این درون مایه در مجموع،شــصت و یک و شــصت و دو صدم درصد از کل اظهارات
مربوط به بعد فرزندان را در عملکرد خانواده تشکیل میدهد.
درون مایه فرعی شــماره یــک کارکردهای منفی بــرای فرزندان :بر خالف زوجین شــاغل دارای رضایت ،اظهارات
زوجین شــاغل متعارض حاکی از کارکردهای منفی اشــتغال همزمــان زوج برای فرزندان بود .کمبــود مهارتهای اجتماعی:
زوج شــماره ســه ،مرد شــاغل میگوید “هر دو شــاغل بودن روی بچهها تاثیر منفی میذاره چون بچه تا غروب توی خونه

یمیحر هلا حور و همکاران
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مناســب :زوج شماره نه ،زن شاغل میگوید “پدر که خونه نباشه الگوی
پســر کی باید باشــه؟ اینا ماهی یکــی دو بار ،اونم چند روز پدرشــونو
میبینن یه پدر سرد و نجوش ...من که نمیتونم هم مادر باشم هم پدر”
درون مایه فرعی شــماره دو فرزند پروری تقابلی :مشارکت ناچیز،
تعارضــات و تقابلهــای مکرر زوجیــن متعارض در شــیوههای فرزند
پروری و امور مرتبط با فرزندان ،محتوی این درون مایه فرعی را تشکیل
میدهند.
فقدان مشــارکت زوجی در امور فرزندان :زوج شــماره هشت ،زن شاغل
با خنــده میگوید “چون خــودش معلمه توقــع دارم حداقل به تکلیف
بچه برســه ولی اصال اهل این کارها نیســت ...طوری رفتار میکنه که
ت پدرش نمیره و ســمت من مییاد که کلی کار توی خونه
بچه ســم 
دارم ...اینم ترفندشه ”.تناقضهای تربیتی :زوج شماره هشت ،زن شاغل
میگوید “کار من یه جوریه کــه تو بعضی ماهها پیک کاری داریم ،تو
اون وقتا بهخصوص اســفند یا شهریور باید صبح زود برم اداره تا غروب،
همسرمم معموال شیفت عصر میره مدرســه ...مجبور میشیم ظهر به
بعد بچهها رو بذاریم پیش مادرشوهر یا خواهر شوهرم ،شیوه تربیتی اونا
کامال برعکس ماست انقد به بچه رو میدن که بعدش کسی جلودارش
نیســت ...تموم رفتارهای بد اونجا رو یاد گرفتــن .وقتی پیش خودمن
همــه چی رو کنترل میکنم ولی وقتی پیشــم نیســتن نمیدونم چی یاد
میگیرن ”...مثلثسازی با فرزندان با توجه به شرایط شغلی :زوج شماره نه،
مرد شاغل میگوید “بین من و( ...همسرم) مشکلی که پیش مییاد ،هر
دو تا پسرم طرف مادرشونو میگیرن ،منم واقعیت همش حرص میخورم
و خــون خونمو میخوره کــه چرا باید اینجوری باشــه ...چون نظامیم
بیشتر روزها خونه نیستم ،بچهها بهش وابسته شدن”.
درون مایه فرعی شــماره ســه فرزند پــروری مخاطرهآمیز :گاهی
ک فرزند پروری زوجهای شــاغل متعارض عــاوه بر کارکردهای
ســب 
منفی ،مخاطراتی را برای خود آنان و فرزندانشــان در پی دارد .نمونهای
از این مخاطرات در اظهارات زوجین آمده است.
اســترسهای والدگری-نگرانــی در محل کار برای فرزندان) :زوج شــماره
پنج ،زن شاغل میگوید “بچههام خیلی شیطون و بازیگوشن ...پارسال
تابســتون خواهرزادهام شــیش سالشــه ،خواهرم خونه نبود تو خونهشون
دوچرخهســواری میکــرد افتاد زمیــن و ضربه مغزی شــد ،توی مغازه
کــه یادم میافتــه نگران تکرار شــدنش تو خونه خودمونــم ”...کاهش
آســتانه تحمــل والدیــن در مقابــل خطاها :زوج شــماره چهار ،زن شــاغل
میگوید “وقتی خســته و کوفته از شیفت بیمارستان مییام خونه ،تحمل
کوچکترین سر و صدا و نافرمانی بچهها رو هم ندارم ...عصبی میشم
و میزنمشون ”.مراقبت افراطی از فرزندان-جبران :زوج شماره هفت ،زن
شــاغل میگوید “صبحا ساعت شــیش بیدار میشم واسه صبحونهشون
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میمونــه ،به خصــوص بچه تــک فرزند...
اینجــوری بچه خجالتــی بار مییــاد ،روابط
اجتماعیش تحــت تاثیر قرار میگیره .فرصت
و وقــت کافیــم بــرای بــازی با همســاالش
نداره چون بیشــتر وقتش توی خونهست”...
آســیبهای اجتماعی :زوج شــماره هفت ،زن
شــاغل میگوید “االن مشــکالت پسر بزرگم
بیشتر شــده ،این گوشیهای هوشمندم ما رو
بیشــتر میترســونه ...تو گوشــیش فیلمهای
پورنــو دیدم ،لباساشــم بوی ســیگار میده،
معلوم نیســت ما خونه نیستیم چیکار میکنه”
آســیبهای روانشــناختی :زوج شماره یک،
زن شــاغل میگویــد “وقتی بچههــای خودم
و همکارهامــو مقایســه میکنم بــا بچههای
مادرهای خانــهدار مثال بچههــای خواهرم یا
بقیــه میبینم بچههــای اونا چقــدر آرومترن
ولی ما که شــاغلیم از همون موقــع بارداری
انقــد تــو محیــط کاری و خونه اســترس و
فشــار کاری داریم که بچههامون بیقراری و
پرخاشگریشون خیلی بیشــتر از اوناست”...
محدودیــت زمــان برای فرزندان :زوج شــماره
یــک ،زن شــاغل میگویــد “بزرگترین ضرر
این نوع زندگی واســه بچههاست از نظر زمان
کمــی که براشــون میذاری مثــا من خیلی
کم میتونم تو مراســمای آموزشــی مدرســه
بچهها شرکت کنم ...وقتیم برمیگردم خونه،
خســتگی و کارهای خونه زمانــی نمیذاره
واســه بچههــا بهخصوص اگه شــوهرتم اهل
کمک کردن نباشــه ”...تنها بــودن فرزندان
در خانه-فرزندان کلیددار :زوج شــماره یک،
مرد شــاغل میگوید “درســت مثل بچههای
کلیددار شــدن وقتی هر دوتامون ســرکاریم
برمیگــردن خونــه ،باالسرشــون که نیســتی
اصال خبــر نداری اومدن خونــه ،نیومدن...
خطرناکــه ،دلــم شــور میزنه معلوم نیســت
چــیکار میکنن غذاشــون چی میشــه”...
تغذیه نامناســب :زوج شماره چهار ،مرد شاغل
میگوید “غذامون تنوع نداره ،همش شده این
غذاهای حاضری و فســت فودی ...گوارش

بچهها با این غذاها نابود شــده ”.محدودیت دسترســی به الگوی جنسیتی

هداوناخ درکلمع رد نادنزرف دعُب زا لغاش یاهجوز تیاور :هناسانشرادیدپ هعلاطم کی

بحث و نتیجه گیری
عملکرد خانواده بهوسیله اشتغال همزمان زوج ،دستخوش تغییراتی میشود و مشکالت خاصی را برای زوجین و خانواده به
وجود میآورد .از ابعادی که عملکرد خانواده زوجهای شــاغل را تحت تاثیر قرار میدهد ،بعد فرزندان است .مطالعه کیفی
حاضر با روش پدیدارشناسی تفسیری به بررسی تجارب زیسته زوجهای شاغل از بعد فرزندان در عملکرد خانواده پرداخت.
تحلیل تجارب زیســته زوجهای مشارکتکننده ،منجر به شناســایی دو درون مایه اصلی یک عملکرد سالم با درون مایههای
فرعــی کارکردهای مثبت برای فرزندان ،فرزند پروری تعاملی و فرزند پروری ماهرانه و دو عملکرد ناســالم با درون مایههای
فرعی کارکردهای منفی برای فرزندان ،فرزند پروری تقابلی ،فرزند پروری مخاطره آمیز و فرزندآوری شد.
از زمان شــکلگیری ســبک زندگی زوج شاغل این سوال همواره مطرح بوده اســت که آیا اینگونه زوجها با وجود اشتغال
همزمان قادر هســتند در ارتباط بــا فرزندان خود به گونهای رفتار کنند که آنها کمتر آســیب ببینند .در درون مایه عملکرد
ســالم ،اولیــن درون مایه فرعی؛ کارکردهــای مثبت برای فرزندان بود .بنا به تجارب زیســته زوجین شــاغل دارای رضایت
زناشــویی ،اشــتغال همزمان زوج نه تنها آسیبرسان نیســت بلکه میتواند با مدیریت و برنامهریزی زوجی ،پیامدهای مثبتی
برای فرزندان در پی داشته باشد .نتایج به دست آمده مبنی بر دستاوردهای مثبت اشتغال همزمان والدین برای فرزندان در این
درون مایه با مطالعات مختلف در زمینه مستقلتر شدن ]25[،مسوولیتپذیری ]26[،اعتماد بهنفس ]25[،تحریک برای تالش
بیشتر26[،و ]27بهبود روحیه همکاری ]26[،برآورده کردن نیازهای مالی29،28،27[،و ]30و بهبود روابط اجتماعی[19و]31
فرزندان والدین شاغل همسو بود .حضور همیشگی یکی از والدین خانوادههای سنتی یا تک شاغل در کنار فرزندان میتواند
زمینهســاز وابستگی فرزندان شده و همین امر میتواند پذیرش مسوولیت ،اعتماد بهنفس و سازگاری اجتماعی آنان را با افت
مواجه کند .در مقابل ،حضور نداشــتن والدین شــاغل در خانه ،باوجود برخی تاثیرات منفی که قابل انکار نیستند ،زمینه را
برای استقالل ،مسوولیتپذیری ،اعتماد بهنفس و تالش بیشتر فرزندان فراهم میکند .والدین شاغل اعتماد بهنفس و سازگاری
اجتماعی را که از طریق اشــتغال کسب کردهاند ،به فرزندانشــان منتقل کرده و آنان را از نظر رشد ویژگیهای مثبت فردی
و اجتماعی در ســطح باالتری قرار میدهند .از طرف دیگر ،فرزندان زوجین شــاغل وقتی تحرک ،تالش و روحیه همکاری
والدین خود را میبینند ،ترغیب میشــوند تا در روند زندگی خود همین ویژگیها را تکرار کنند .همچنین فرزندان این نوع
خانوادهها به ســبب حضور زودهنگام در مهدها و موسسات مشابه و به جهت ارتباط با سایر همساالن و آموزشهای خاص،
روابط گســتردهتری با دیگران برقرار کرده و از نظر مهارتهای اجتماعی وضعیت مناســبتری را به نمایش میگذارند .رفاه
اقتصادی و کاهش دغدغههای مالی در این نوع خانوادهها به سبب هر دو شاغل بودن زوجین ،مزیت مثبت دیگری است که
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ســاندویچ میذارم فکر میکنم اینا که گناهی نکردن نباید بهخاطر کار
کردن واسشــون کم بذارم ...همه کار میکنم براشون ،حتی اون کاری
کــه وظیفه منم نیســت ”.فرزنــدان در محیط کاری والدین :زوج شــماره
دو ،زن شــاغل میگویــد “مجبور بودم ببرمش یخبندان بود ،مهدشــون
تعطیل بود ،منم مجبور بودم برم مدرســه .سر کالس گریه میکرد ،نظم
کالســو بهم ریخته بود ...همکارها و رییس مدرسه هم یه جوری نگام
میکردن ...خودشم خسته و کالفه شده بود دلم براش سوخت”...
درون مایه فرعی شماره چهار فرزندآوری به مثابه تهدید :اغلب
زوجین شاغل متعارض ،ترسهای مشــهودی را در زمینه ورود فرزندان
به خانواده و افزایش تعــداد آنها گزارش کردند ،گاهی این ترس حتی
شکل هراس به خود میگرفت .این زوجین در مصاحبههای خود عنوان
میکردنــد کــه ورود فرزند یا افزایــش آنها میتوانــد مانعی بر حفظ و
ارتقای شغلیشــان باشــد .محدودیت در تعداد فرزندان :زوج شماره سه،
زن شــاغل میگوید “توی این ســبک زندگی بیشتر فشارها روی زنه که

باید دو شیفت کار کنه اگه بخوای بچه دومی
هم داشته باشی توی ذهنت دوباره مییاد که
همون مشــکالت از نو برمیگــردن ...برای
خود من ســخته که بچه دوم باشه -با مکث-
نمیدونــم البته شــاید من حســاس باشــم”.
هــراس بچه :زوج شــماره چهار ،مرد شــاغل
میگوید “دقیقا میتونیم این سبک زندگی رو
به دو بخش تقســیم کنیــم؛ دوره اول تا وقتی
بچهها به دنیــا نیومــدن ،دوره دوم هم وقتی
بچهها بــه دنیا مییــان .وقتی بچههــا به دنیا
مییان اون چیزهایی که مزیته این نوع زندگیه
تبدیل میشه به محدودیت ...محدودیتها با
تولد بچه شروع میشه”.

یمیحر هلا حور و همکاران
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میتواند نیازهای مالی فرزندان را کاهش داده
و حتی برای آینده آنها نتایج مثبتی در برداشته
باشد به گونهای که میتواند در صورت عدم
تامین منابع مالی توسط فرزندان ،سرمایه مالی
الزم را برای آتیه شخصی و شغلی آنها فراهم
کنــد .بهطور کلی اشــتغال همزمان زوج ،در
آنان احســاس هویت و وضعیت روانی مثبتی
بهوجود آورده و موجب میشــود از احساس
ارزشــمندی ،سالمت و نشــاط روانی باالیی
برخوردار باشــند کــه این حالــت پیامدهای
مثبتی را برای فرزندان در پی دارد.
دومین درون مایه فرعی در عملکرد ســالم،
فرزنــد پروری تعاملی بــود .در این نوع فرزند
پروری ،زن و شوهر شــاغل در فرزند پروری
بهصورت تعاملــی با هم مشــارکت میکنند.
نقش پــدر در زوجین شــاغل دارای رضایت
بــرای فرزند پروری بههمان انــدازه که نقش
مادر اهمیت داشــت ،مهم بــود .پدر در این
خانوادههــا فقــط یــک تامین کننــده مالی
بــرای خانواده نبود و در همــه امور مربوط به
فرزندان با مادر شاغل در تعامل بود .در تایید
نتایج بهدســت آمده ،یافتههای بیانچی2000
نشــان داد در دهههــای اخیر ،پدران نســبت
به گذشــته مشــارکت بیشــتری در تربیت و
پرورش کودکان بهخصوص در مورد کودکان
در ســنین پایینتــر دارند .نتایج ایــن پژوهش
همچنین نشــان داد که از اواســط دهه1960
کــه زوجهــای شــاغل شــکل گرفتهاند در
آمریکا زمانی را کــه پدران صرف نگهداری
فرزنــدان در زمینههــای حمام کــردن ،غذا
دادن و ...میکنند ،سه برابر شده است]18[.
تعامل متقابل زوجین شاغل در امور مربوط به
فرزندان نه تنها ،روی فرزندان اثر مثبت داشته
بلکه خشــنودی حاصل از این تعامل میتواند
رضایت زناشــویی این نوع زوجین را نیز ارتقا
دهد .تیواری 2016در این زمینه معتقد اســت
زوجهــای شــاغل باید ســبکها و انتظارات
فرزند پــروری خود را با همسرشــان در میان
گذاشته و روی شــیوههای فرزند پروریشان با

هم به توافق برسند و همانند یک تیم کارآمد عمل کنند .این زوجها باید
در تمام جنبههای فرزند پروری همانند آموزش ،شیوههای تربیتی ،تغذیه
و ارتباطــات اجتماعی ،از یکدیگر حمایت کــرده و به فرزند پروری به
مثابه یک کارگروهی بنگرند]3[.
ســومین درون مایه فرعی در عملکرد سالم ،فرزند پروری ماهرانه بود.
در این درون مایه زوجین شــاغل ماهر ،راهکارها و مهارتهای خود را
برای فرزند پروری مطرح کردند .تجارب مطرح شــده توســط زوجین
شــاغل در این پژوهــش با یافتههــای حاصل از مطالعــات مختلف در
زمینه بهرهگیری از مراقب ،اســتفاده از حمایــت خانوادههای اصلی در
فرزنــد پروری32،19،10[،و ]33مراقبت کیفــی بهجای مراقبت کمی و
اختصاص زمان برای فرزندان ]10[،مقابله با احســاس گناه مادرانه[]32
همسو بود .یکی از مهارتهای ذکر شده توسط زوجین شاغل در مطالعه
حاضــر ،اختصاص زمان برای فرزندان بود .در نظریههای تحولی ،زمان
بهعنوان منبع یا ابزار ارزشــمندی اســت که والدین آن را در فرزندانشان
ســرمایهگذاری میکنند .البته نه فقط کمیــت زمانی بلکه چگونگی و
کیفیــت ارتباط والدین و فرزند نیز مهم اســت .زمانــی را که والدین با
گذرانند باید همراه با توجه و مسوولیتپذیری باشد[]28
فرزندان خود می
که این امر در تجارب زیسته زوجین شاغل دارای رضایت گزارش شد.
بهعبارت دیگر هر چند زوجهای شاغل دارای رضایت ،زمان کمتری را
صرف فرزندان میکنند ،اما این مدت از نظر کیفی هدفدارتر و جدیتر
اســت .در هر حال مراقبت از فرزند چیزی نیســت کــه در حد فعالیت
جانبی تنزل داده شــود .زمان با ارزش و دارای کیفیت ،ارتباطی با مدت
زمانی که زوجین با فرزندشان هستند ندارد بلکه در مراقبت کیفی تاکید
بر چگونگی گذراندن این اوقات دارد.
زوجهای شــاغل متعــارض نیز در اولیــن درون مایه فرعــی عملکرد
ناسالم ،به کارکردهای منفی اشتغال همزمان برای فرزندان اشاره کردند.
بیان کارکردهــای منفی برای فرزندان زوجهای شــاغل در این پژوهش
با پژوهشهای مشــابه در این زمینه که بــه اثرات منفی مانند محدودیت
زمانی برای فرزندان18[،و ]19سوتغذیه فرزندان20،19[،و ]22آسیبهای
جسمانی و روانشناختی19[،و ]20آســیبهای اجتماعی22،19[،و]27
عدم رســیدگی بــه امور فرزنــدان و تکالیف تحصیلــی[ ]19و باجدهی
بــه فرزندان[ ]19همســو بود .وظایف مربوط به نقش همســری و نقش
والدینی همراه با ســاعات طوالنی اشــتغال زوجین شــاغل در بیرون از
منزل ،موجب تنیدگیهای جســمانی ،روانشناختی و احساس خستگی
شــده و این امر سببساز احســاس گناه و نگرانی درباره ترک فرزند و
چگونگــی مراقبــت از فرزند در غیاب آنان میشــود .برخی پژوهشها
نشان دادهاند اشتغال همزمان زوجین ،بهداشت روانی اعضای خانواده را
کاهش داده و موجب بروز مشکالت رفتاری در کودکان میشود]20[.
بهنظر میرســد زوجین شــاغل متعــارض ،زمان کمتری بــه نظارت بر
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فعالیتهای روزانه فرزندان اختصاص میدهند و کمبود حضور در خانه
و عــدم مدیریــت و برنامهریزی ،زمینه را برای بروز بیشــتر کارکردهای
منفی فراهم میکند .خستگیهای روانشناختی ناشی از اشتغال همزمان
زوج در خارج از منزل ،گاهی ســبب رفتار غیردوســتانه و ســختگیری
افراطی والدین میشــود و گاهی هم زوج شــاغل میکوشند تا ساعات
نبودن خود را با باج دادن به فرزندان خود جبران کنند که این روند افراط
و تفریط در رفتار با فرزندان ،بر تربیت آنان خدشه وارد میکند .همچنین
اشــتغال مادر در این نوع خانوادهها ممکن است نقش و جایگاه پدر را
برای فرزندان پسر مخدوش کند .فرزندان پسر چون میتوانند بخشی از
نیازهای مالی خود را از طریق مادر برطرف کنند ،ممکن است نقش پدر
را در خانــه نادیده بگیرند و از کمکها و راهنماییهای وی خود را بی
نیــاز بدانند و به مرور زمان ،پدر در انزوا قرار گیرد .در مورد دختران نیز
حضور کم مادر در خانه ،نقــش وی را بهعنوان الگوی فرزندان دختر،
کم رمق میسازد.
دومیــن درون مایــه فرعی در عملکرد ناســالم ،فرزند پــروری تقابلی
بــود .در ایــن نوع فرزند پــروری ،زن و شــوهر شــاغل در تقابل با هم
بودنــد و این امر فضای نامســاعدی را جهت رشــد فرزنــدان بهوجود
آورده بود .گاهی شــرایط تنشــزا در زندگی و محــل کار بر تعامل میان
والدیــن و فرزندان اثرگذار بوده و زمینهســاز تنش میان زوج شــاغل در
فرزند پروری شده است .دنرشــتاین و همکاران 1995معتقدند که اگر
مرد نســبت به شــغل زن ،نگرش منفی داشته باشــد و در نگهداری از
فرزنــدان همکاری نکنند ،اثرات مثبت اشــتغال نیز از بین میرود]42[.
این نتایج با یافتههــای پژوهشهــای [36،35،34،32،30،19و ]37که عدم
همکاری و تقابل والدین را عاملی ســو در فرزند پروری میدانند همسو
اســت .شــیوه فرزند پروری ناهماهنگ و متناقض میتواند فرزندان را
دچــار تضاد کرده و ضمن ایجاد بســتری برای سواســتفاده فرزندان از
والدین ،زمینه را برای تعارضات میان زوج فراهم کند.
فرزند پروری مخاطرهآمیز ،درون مایه فرعی دیگری بود که در عملکرد
ناســالم از طرف زوجین شــاغل متعارض روایت شد .در غیاب والدین
در محیط خانه ،فرزندان دچار مخاطره شــده و در چنین فضایی باید به
تنهایی از گذرگاههای زندگی و بحرانهای مخاطرهآمیز خانواده خویش
عبور کنند .یکی از مفاهیم اســتخراج در این درون مایه فرعی ،استرس
والدگری بود .منظور از استرس والدگری نوعی از استرس است که توسط
والدین تجربه میشــود و ناشــی از مقتضیات والدگری است و در اکثر
مواقع رابطهای بسیار نزدیک با اختالل در کارکردهای والدینی دارد]43[.
نتایج پژوهش نیس و همکاران[ ]44از رابطه متقابل اســترس والدگری
و مشــکالت رفتاری کــودکان حمایت میکند .همــه والدین در ایفای
نقش والدگری خود ،ســطحی از اســترس را تجربه میکنند[ ]45ولی بنا
به تجارب زیسته گزارش شــده در مطالعه حاضر ،استرس والدگری در

مورد زوجهای شــاغل که ســاعات زیادی را
خارج از خانــه و دور از فرزندان میگذرانند،
شــدت بیشــتری دارد .در تایید این موضوع،
الگوی زیســت بومی برونر و سی سای[]46
تنیدگیهای روانی ناشی از فشار کار مضاعف
بر زوجین شــاغل بهخصوص مــادر را عامل
اصلی کاهش ســامت جســمانی و هیجانی
آنهــا میداند .چنین والدینی قادر نیســتند با
فرزندشان به گونهای گسترده و مناسب تعامل
داشــته باشــند و این امر زمینه را بــرای بروز
مخاطرات پیشروی فرزندان فراهم میکند.
آخریــن مضمــون فرعی اســتخراج شــده
در مصاحبههــای زوجیــن شــاغل متعارض،
فرزنــدآوری بود .این امر هــم در مورد ورود
فرزنــد جدیــد و هم دربــاره افزایــش تعداد
فرزنــدان صدق میکند .زوجهای شــاغل از
یکسو با پیشبینی میزان ساعات کار اضافی
که در صــورت فرزندآوری بــه آنها تحمیل
میشود و از ســوی دیگر با پیشبینی این که
بخش عمــدهای از کار خانه با اضافه شــدن
بر تعــداد فرزندان بــر دوش آنهــا میافتد،
ممکن اســت ترجیح دهنــد فرزند دیگری به
خانواده اضافــه نشــود ]10[.ترکیب کارهای
خانه با اشــتغال همزمــان زوجین در خارج از
خانه سبب میشود فشار مضاعفی به این نوع
زوجین وارد شــود که این امر میتواند تمایل
بــه فرزندآوری آنهــا را کاهــش دهد]47[.
در زمینه هراس فرزندآوری در زنان شــاغل،
نتایــج پژوهــش اســحاقی و همــکاران[]10
نشــان داد زنان شــاغل با چالشهــای درون
شــغلی و برون شــغلی در زمینــه فرزندآوری
مواجهاند که کنشهای آنها را به سمت کم
فرزندی به مثابه سبک زندگی سوق میدهد.
درخواستهای مضاعف کاری و خانوادگی
بــه همراه کاهش حمایتهــای خانوادگی از
زوجهای شــاغل جهت نگهــداری فرزندان،
این نوع زوجین را بــه اتخاذ راهبردهایی نظیر
تاخیــر در فرزندآوری ،کاهش تعداد فرزندان
و فاصلهگــذاری زیــاد بیــن تولــد فرزنــدان
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ترغیب میکند زیــرا افزایش تعــداد فرزندان
و کم بودن ســن آنان ،مســوولیت مراقبت از
فرزندان را برای زوج شاغل سنگینتر میکند.
بهنظر میرســد یکی دیگــر از عوامل موثر بر
کاهش تمایل زنان شــاغل به فرزندآوری این
اســت که نقش مادری در نــزد تعداد زیادی
از زنــان شــاغل ،تنهــا و بهترین نقــش زنان
تلقی نمیشــود .بهعبــارت دقیقتــر ،انگیزه
مادر شــدن همانند دوران گذشــته برای زنان
شاغل پر رنگ نیســت .نتایج حاصله در این
درون مایه فرعی با یافتههای[10و ]13همســو
است .نتایج بهدســت آمده در این درون مایه
فرعی با پژوهشهای حاجــی زاده بنده قرا و
همکاران[ ]11و حجازی[ ]12که نشــان دادند
تمایل به فرزندآوری در زنان شــاغل ،دو برابر
زنان خانهدار بود ،ناهمسو بود .در مورد علت
ناهمخوان بــودن نتایج حاصله با پژوهشهای
ذکر شــده ،حجــازی 2013در مطالعه خود،
تمایل زوجین شاغل برای فرزند پروری را تابع
رتبه شــغلی و متغیرهای فرهنگی آنان دانسته
و بنا به اذعان خــود زوجین ،آنها فرزند دوم
را برای تنهــا نبودن فرزند اول میخواســتند.
[ ]12از این رو ممکن است تفاوت رتبه شغلی
و متغیرهــای فرهنگــی میــان آزمودنیهای
پژوهــش حاضــر بــا مطالعــات ذکر شــده،
سببســاز این ناهمســویی نتایج بوده باشد.
همچنین زوجهای شــاغل در صورت داشتن
امکانات اقتصادی و مزایای اجتماعی بیشتر و
تسهیالت قانونی ،تمایلشان برای فرزندآوری
بیشــتر میشــود که در حال حاضر کمبود یا
فقدان این شــرایط برای زوجین و بهویژه زنان
شــاغل در ایران ،عامل بازدارنده مهمی برای
فرزنــدان آوری زوجهای شــاغل اســت .در
نهایت میتوان گفت بدون تردید یکی از ابعاد
عملکرد خانواده که در اثر اشتغال همزمان زن
و شوهر تحت تاثیر قرار میگیرد ،بعد فرزندان
اســت .چوی[ ]48در مطالعه خود نشان داد،
استرسزاترین نقش در زندگی زوجین شاغل،
مراقبت از فرزندان است .همانطور که در این

مطالعه نیز اشاره شد ،اشتغال همزمان والدین میتواند به مثابه شمشیری
دولبه برای فرزندان ،جنبههای مثبت و منفی در بر داشــته باشد .در این
بین آنچه جنبههای مثبت را پر رنگتر میکند ،تعامل والدین شاغل ،درک
متقابل و تسلط آنها بر مهارتهای فرزند پروری است.
محدودیتهــا :با توجه به ایــن که مطالعه حاضر یکــی از اولین
پژوهشهــای کیفی بعد فرزندان در عملکرد خانواده زوجهای شــاغل
بود ،کمبود منابع نظری و پژوهشی پیرامون موضوع مورد مطالعه از جمله
محدودیتهایی بود که مقایســه نتایج بهدســت آمده را دشوار میکرد.
محدودیت بعــدی ،تمرکز بر یک منطقه جغرافیایی خاص بود ،هر چند
تالش شــد تا با تنوع سن ،نوع شغل ،وضعیت اقتصادی-اجتماعی و...
این محدودیت کمرنگتر شــود اما پیشنهاد میشود پژوهش حاضر برای
فاصلهگیری از قیود فرهنگی در سایر مناطق جغرافیایی نیز اجرا شود.
پیشنهادها :یافتههای حاصل از این مطالعه کیفی با شناسایی عوامل
مثبت و منفی موثر بر بعد فرزندان در عملکرد خانواده زوجهای شــاغل
میتواند زمینه را برای تدوین برنامهها و بستههای آموزشی جهت کاهش
عوارض آســیبهای فرزند پروری این نوع ســبک زندگی مهیا کند .از
طرف دیگر مهارتهای والدینی برای زوجهای شاغل به معنی تمام مدت
کنار فرزند بودن و کنارهگیری از شغل نیست ،بلکه به معنای برنامهریزی
و اولویتبندی مناسب برای استفاده از فرصتهای موجود و پیشگیری
از خطرات متنوعی اســت کــه فرزندان آنان را تهدید میکند .پیشــنهاد
میشود یافتههای این مطالعه کیفی توسط مددکاران اجتماعی ،مشاوران
و روانپزشــکانی که با زوجهای شاغل سر و کار دارند ،جهت پیشگیری
و آموزش مورد اســتفاده قرار گیرد .انجام پژوهشهای مشــابه با مطالعه
حاضر میتواند اثر نگرش پژوهشگران را در جهتدهی به مصاحبههای
انجام گرفته و تحلیل دادهها مشخص نموده و نتایج قابل اطمینانتری به
بار آورد .همچنین پژوهش حاضر در بخش کیفی ،فقط تجارب زیســته
والدین شــاغل را در مورد فرزندان مرور کرد ،اما نتایج نشان داد عالوه
بر والدین ،گروه فرزندان نیز در معرض آســیبها و چالشهای برآمده
از این نوع ســبک زندگی هستند .از این رو پیشنهاد میشود پژوهشگران
علوم خانواده ،تجارب زیســته فرزندان خانوادههای دوشغله را نیز مرور
کــرده و از آن طریق ،ســبک زندگی این گونــه خانوادهها را از دریچه
چشم فرزندان نیز بنگرند.
سپاسگزاری :بدین وسیله از تمام زوجهای شاغلی که در انجام این
پژوهــش ما را یاری نموده و صادقانه و خالصانه تجارب زیســته خود را
پیرامون موضوع مورد مطالعه با ما در میان گذاشتند ،قدردانی مینماییم.
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