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مقـاله مروری 

کار-   تعادل  باروری،  شاغل:  زنان  های  چالش  بر  مروری 
خانواده

چکیده
امروزه زنان، به ویژه زنان شاغل می بایست هم در برآورده کردن انتظارات و توقعات شغلی موفق عمل 
در  را  زنان شاغل خود  ازاین رو  امور خانواده.  اداره  و  انتظارات خانوادگی  برآورده کردن  در  کنند و هم 
معرض توقعات شغلی، خانوادگی و نیازهای طبیعی شان می بینند. در ایران فرایند کاهش سطوح باروری 
نسبت به غرب تسریع شده است و به علت نابسامانی های اقتصادی، بیکاری زنان در سطح باالیی قرار 
دارد و همین امر باعث شده زنان و مردان در انتظار یافتن شغل، سن ازدواج را به تعویق اندازند و در 
نتیجه باروری و تعداد دلخواه فرزندان را کاهش دهند. سیاست گذاری مناسب در زمینه رفتار باروری و 
رشد جمعیت ایجاب می کند که نقش زنان به خصوص اشتغال آنها به خوبی شناسایی شود. انتظارات 
و فشارهای ناشی از ایفای چند نقش توأمان، باعث می شود زنان شاغل نسبت به زنانی که فقط به 
نقش های سنتی می پردازند، از نظر سالمت در وضعیتی نامطلوب تری باشند. ویژگیهای شغلی با باروری 
در ارتباط است. میتوان از طریق فراهم آوردن شرایط شغلی دوستدار خانواده، زمینه افزایش باروری را 
فراهم ساخت. برخورداری از حمایت های سازمانی و خانوادگی و پشتیبانی همسر و همچنین برنامه ریزی 

دقیق بر اساس اولویت های کار و زندگی، در این امر بسیار کمک  کننده است. 
 واژگان کلیدی: باروری، تعادل کار، تعادل خانواده، راه کارها، زنان شاغل    
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خانواده یکي از نهادهاي دیرپا و تأثیرگذار اجتماعي است. به عقیدة 
بسیاري از صاحب نظران، این نهاد اجتماعي قدمتي به اندازة حیات 
انسان دارد. به دلیل اهمیت و نقشي که خانواده در تداوم و سالمت 
جامعه داشته است، بسیاري از محققان به بحث و تبادل نظر در این 
حوزه پرداخته اند)1(. خانواده با وجود زن و مرد و پیوند ازدواج بین 
آنها، شکل میگیرد. به دلیل اشتراک زن و مرد در حقیقت انسانی ، 
در بیشتر موارد زن و مرد در نظام حقوقی اسالم از حقوق و مسئولیت 
های یکسان برخوردار می باشند. تفاوت در حقوق و مسئولیت ها امری 
است که نشان دهنده برتری جنسی بر جنس دیگر نمی باشد و عمدتًا 
مولود عناوین حقوقی خاصی است که هر یک از زن و مرد به تناسب 
نقش های ویژه و بی بدیل، در خانواده پیدا می کند. این تفاوت از آن 
جهت است که امکان وجود سالمت مادی و معنوی خانواده به عنوان 
اصلی ترین نهاد جامعه که جایگاه حقیقی پیدایش و پرورش انسان 

است تامین گردد)2(. 

تحول نقش زنان در گذر زمان
با گذشت زمان و تحول در زمینه هاي اجتماعي و اقتصادي، نقش 
مرد به عنوان تنها نان آور خانواده، تغییر کرد و متناسب با آن نقش 
زنان نیز به دلیل پیشرفت در عرصة تحصیل و اشتغال، تغییر نمود. 
در نتیجه زنان نیز تا اندازه اي در این مسئولیت سهیم شدند. به این 
مفهوم که، خانوادة ایراني، در صد سال اخیر، در کشاکش فرهنگي 
میان الگوهاي سنتي و مدرن قرار داشته است. بر اساس نظریة منبع، 
داشتن منابع ارزشمندي چون تحصیالت، اشتغال، درآمد، و ... موجب 
افزایش قدرت تصمیم گیري زنان در خانواده مي شود، اما  نمي توان 
از زمینه هاي فرهنگي موجود در هر جامعه یا منطقه چشم پوشید 

.)1(

چالش های باروری در زنان شاغل
برآورده  کردن  در  می بایست هم  زنان شاغل  به  ویژه  زنان،  امروزه 
انتظارات و توقعات شغلی موفق عمل کنند و هم در برآورده  کردن 
انتظارات خانوادگی و اداره امور خانه و خانواده. از این رو زنان شاغل 
نیازهای طبیعی شان  و  خانوادگی  توقعات شغلی،  در معرض  را  خود 

می بینند.
نقش شغلی و نقشی که نظام اجتماعی و فرهنگی از مردان انتظار دارد، 
تا حد بسیار زیادی با یکدیگر همپوشانی دارند. یک مرد مسئول اداره 
اقتصادی خانواده است و به این منظور می بایست ساعات طوالنی را 
در روز به ایفای نقش شغلی بپردازد تا نیازهای اقتصادی خانواده اش 
دارای مسئولیت  زنان شاغل همچنان  برآورده کند. درصورتی که  را 
بارداری، زایمان و تربیت فرزندان خود هستند و در کنار آن می بایست 
مسئولیت های شغلی را نیز بپذیرند و به ایفای نقش های مالزم با آن 
بپردازند. در این شرایط زنان شاغل متأهل عمومًا دارای نقش های 

چندگانه ای هستند که نیازمند زمان، توجه و تمرکز بسیاری است و 
همین مسئله ایجاد تعادل بین کار و زندگی را برایشان دشوار می کند. 
از سوی دیگر، بهره مند شدن زنان از حقوق باروري خود، بخشي از 
حقوق اساسي بشر بوده و از طرف دین اسالم نیز مورد حمایت قرار 
گرفته است)3(. چنانچه برخی از حقوق و مسئولیت های فردی زنان 
شامل موارد حق باروری، بارداری، تنظیم و کنترل آن و بهره مندی 

از آموزش ها و امکانات مناسب در این زمینه، می باشد)2(.

نظریات و تئوریهای تبیین رفتار باروری
ارائه  افراد  باروری  رفتار  تبیین  برای  مختلفی  تئوریهای  و  نظریات 
ارزش  اهمیــت  بر  باروری  خــرد  اقتصــاد  مــدل  در  است.  شده 
و  او  دلخواه  فرزندان  شــمار  که  عاملی  عنوان  بــه  زنان  وقت 
تأثیر قرار میدهد، تأ کید شــده اســت. بکر،  همســرش را تحت 
از طریق تحلیل نقــش مشــارکت نیــروی کار زنــان به بســط 
یک مــدل تئوریک بــرای درک رابطه بیــن باروری و اقتصــاد 
پرداخــت. ایــن رویکرد بر هزینه فرصــت زمان مادران تأ کیــد 
افزایش دســتمزد زنان، تأثیر منفی  میکند و پیش بینی میکند که 
اختصــاص  زمــان  ارزش  دارد. هنگامیکه  برای کودکان  تقاضا  بر 
یافتــه بــرای کار یک زن به خاطر دســتمزد باالتــری که به او 
ارائه میشــود افزایــش یابــد، ارزش نســبی زمانی کــه در منزل 
میگذرانــد، لزوما کاهش خواهد یافت)4(. پس هزینــه ی فرصت 
یابد.  می  افزایــش  کار  بــازار  در  زن  یک  برای  بچــه  داشــتن 
بنابرایــن، افزایش درآمد ناشــی از مشــارکت بیشــتر زن در بازار 
کار و به طور کلی افزایش هزینه فرصت زنان، عامــل مهمــی در 
میتوانــد  و  اســت  کودکان  شــمار  درباره  خانوار  گیــری  تصمیم 

تأثیر منفی بر، باروری داشــته باشــد)5(.
تأکید اقتصاددانان نئوکالســیک خانوار بر ارزش وقت مادران و رابطه 
ی آن با هزینه های کودکان، این دیدگاه را تقویت کرد که موقعیت 
اجتماعی و اســتقالل اقتصــادی زنــان احتمــاال یــک عامــل 

مداخله گــر مهم بیــن نوســازی اقتصادی و باروری است )6(. 
ارمیــچ در سال 1989 بحــث بیکریــن را توســعه داد، بینــش آن 
این بود کــه تصمیم باروری زنان تنها بستگی به دستمزد ندارد، بلکه 
به فراهم بودن خدمات مراقبت فرزند هم بستگی دارد. زنــان بــا 
درآمد خیلی باال با وجود خدمات گران قیمت مراقبت فرزند، فرزند 
بیشــتری خواهند داشــت، زیرا بیشــتر میتوانند از عهده مراقبتهای 
فرزند برآیند. آنهایی که دســتمزد پایینتــری دارنــد کمتر احتمــال 
دارد کــه از عهده مراقبتهــای فرزند برآیند، امــا بازهم ممکن است 
درآمد  با  زنان  سناریو هم  این  در  باشند)7(.  داشته  باالتری  باروری 
پایین و هم درآمد باال، فرزند بیشــتری خواهند داشــت، در حالیکه 
آنهایی که درآمد متوسط دارند باروری پایین تری خواهند داشت)8(.

سمیه موخواه  و همکاران
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تاثیر اشتغال زنان متاهل بر باروری آنها 
های  چالش  بررسی  به  متعددی  مطالعات  میدهد  نشان  بررسی ها 
نتایج ضد و نقیضی را  اند و  باروری در زنان شاغل متاهل پرداخته 
باروری  نرخ  کاهش  مطالعات،  برخی  در  چنانچه  اند.  نموده  گزارش 
افزایش قدرت زن در درون خانواده بوده که سبب تعیین  با  متناظر 
تعداد دلخواه فرزندان توسط زنان، شده است)9(. این محققین اظهار 
میدارند، در ایران فرایند کاهش سطوح باروری نسبت به غرب تسریع 
شده است و به علت نابسامانی های اقتصادی، بیکاری زنان در سطح 
باالیی قرار دارد و همین امر باعث شده زنان و مردان در انتظار یافتن 
شغل، سن ازدواج را به تعویق اندازند و در نتیجه باروری و تعداد دلخواه 
فرزندان را کاهش دهند. در نتیجه در ایران با وجود افزایش تعداد زنان 
در سنین باروری )به علت تغییر در هرم سنی جمیت(، احتماال با روند 
بنابراین،  شد)9(.  خواهیم  مواجه  آینده  در  باروری  کاهش  شتاب  پر 
سیاست گذاری مناسب در زمینه رفتار باروری و رشد جمعیت ایجاب 
انها به خوبی شناسایی  می کند که نقش زنان به خصوص اشتغال 
شود)10(. چراکه زنان به عنوان نیمی از جمعیت تشکیل دهنده هر 
جامعه، واجد ظرفیت های ذاتی و اکتسابی فراوانی می باشند که نادیده 
گرفتن آن می تواند عالوه بر چشم پوشی از ارزش آفرینی مادی در 
نظام اقتصادی هر جامعه، موجبات اختالل در ابعاد اجتماعی، فرهنگی 

و سیاست های جمعیتی را نیز به دنبال داشته باشد. 
یکی از عناصر محوری رشد و توسعه کشورها، جدی گرفتن توانمندی 
زنان و برنامه ریزی های کالن در این حوزه است. امروزه برقراری 
تعادل میان کار و زندگی برای زنانی که به درجات عالی تحصیلی 
دست یافته اند یک مسئله جدی است و حتی در گروه زنان شاغل 
نیز، نقش فرزند آوری و تبعیض کارفرمایان به همین دلیل و دشواری 
بازگشت به بازار کار سبب می شود تا زنان سختی های بسیاری را 
برای همزمانی اشتغال و نقش مادری متحمل شوند و این خود حاکی 
فقدان  و  زنان  های  مسئولیت  به  نسبت  کار  بازار  از عدم حساسیت 

عدالت جنسیتی در جامعه است)11(.
از سوی دیگر، فشار برای ایفای نقش می تواند موجب فشار نقش و 
تضاد بین نقش ها شود)12(. زیرا کار و خانواده بخش های مهمی  از 
افراد هستند و می توانند مایه رضایت و آرامش آن ها باشند؛  زندگی 
ناگوار  پیامدهای  می تواند  آن ها  رضایت بخش  تعامل  و  تعادل  عدم 
بسیاری داشته باشد)11(. تعادل بین کار و زندگی به معنی مرزبندی 
حذف  و  آن ها  بین  تعادل  به  رسیدن  غیرکاری،  و  کاری  زمان  بین 
هرگونه تضاد بین آن ها است. اشتغال، بر وضعیت زندگی افراد تأثیر 
دارد. وضعیت شغلی شامل سابقه کار، میزان ساعات کار، رتبه شغلی، 
تناسب شغل با تخصص و موقعیت استخدامی  است. داشتن شرایط 
مناسب در این شاخص ها، می تواند باعث بهبود کیفیت زندگی افراد 
افزایش مسئولیت  رده های شغلی هرچند که موجب  باالرفتن  باشد. 

و فشار روانی است، اما به هر حال احراز مناسب شغلی باال از جهت 
امکانات اقتصادی، دستیابی به قدرت و منزلت اجتماعی فرصت های 

بیشتری را برای شاغالن خود فراهم می آورند )13(.
رضایت شغلی نیز از مهم ترین ارکان نگرش شغلی است و حتی میتواند 
کیفیت زندگی افراد را نیز باال ببرد. درآمد مناسب، روابط بین شخصی 
و برخورداری از حمایت همکاران و سازمانی، عدالت توزیعی، شرایط 
مادی کار که شامل امکانات، تسهیالت رفاهی در کار، محتوای کار، 
ایمنی شغلی است، می تواند موجب افزایش رضایت از شغل در افراد 
شود )13(. در این میان پذیرش نقش های شغلی عالوه بر نقش های 
داده  نشان  بررسی ها  می کند.  مشکالتی  دچار  را  زنان  خانوادگی، 
است که زنان شاغل مشکالت زیادی در رابطه با نگه داری و تربیت 
فرزندان، تهیه خوراک خانواده، برقراری نظم و نظافت منزل،کم بود 
وقت برای رفت و آمد با خویشاوندان، رسیدگی به ظاهر خود، داشتن 
 وقت الزم برای تفریح، گفت وگو و تبادل نظر همسران و ... دارند )14(.

خانوادگی،  مسئولیت های  و  نقش  بین  تعادل  عدم  امروزه  نتیجه  در 
از زنان شاغل است. عالوه بر  یک تجربه مشترک در بین بسیاری 
را  انرژی شان  و  زمان  تمام  احساس می کنند که  گاه  افراد  این  این، 
فرصتی  دیگر  و  می کنند  نقش ها  این  نیازهای  برآورده کردن  صرف 
برای پرداختن به خود، عالئق و حتی سالمتی جسمی  و روحیشان نیز 
ندارند. این مشکالت نشان دهنده آن است که زنان شاغل در برقراری 
تعادل بین کار و زندگیشان دچار مشکل هستند. این مشکالت را به 
صورت کلی می توان ناشی از فشار نقش و تضاد بین نقش خانوادگی 

و شغلی دانست) 15(.

انــواع رویکــرد هــای مربــوط بــه نقــش و ســامت 
زنــان شــاغل 

آن  بیان گر  نقش  فشار  و  نقش  تضاد  چندنقشی،  مانند  رویکردهایی 
توأمان،  نقش  چند  ایفای  از  ناشی  فشارهای  و  انتظارات  که  است 
نقش های  به  فقط  که  زنانی  به  نسبت  شاغل  زنان  می شود  باعث 
باشند.  نامطلوب تری  وضعیتی  در  نظر سالمت  از  می پردازند،   سنتی 
بسط  و  نقش  اعتالی  فرضیه  مانند  دیگری  دیدگاه های  مقابل،  در 
نقش، بر این نکته اشاره دارند که اشتغال به عنوان نقشی جدید که 
به نقش های سنتی زنان اضافه شده است، موجب عزت نفس بیشتر، 
استقالل مالی بیشتر و کسب حمایت اجتماعی گسترده تر برای زنان 

می شود )15 و 16(. 
تضاد نقش به این مفهوم است که، زمان کلی اختصاص داده  شده به 
شغل و فشار ناشی از آن، مانع انجام نقش های خانوادگی فرد می شود 
و همین طور زمان اختصاص داده به خانواده و فشار نقشی حاصل از 
با  فرد  حالت  این  در  ایجاد می کند.  نقش شغلی خلل  انجام  در  آن، 
خواسته های متفاوتی از سوی نقش های شغلی و خانوادگی اش مواجه 
می شود که گاه کاماًل در تقابل با یکدیگر هستند. ناتوانی فرد در حل 

مروری بر چالش های زنان شاغل
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این تضاد و ایجاد تعادل بین کار و خانواده و زندگی شخصی، منجر به 
کاهش کارآمدی و کیفیت زندگی او خواهد شد) 15(. نوع شغلی که 
زنان برای به دست آوردن درآمد انتخاب می کنند نیز بسیار تعیین کننده 
است. امروزه کسب  وکارهای خانگی از جمله کسب  وکارهایی هستند 
جلب  خود  به  را  بسیاری  توجهات  خود،  خاص  مزایای  دلیل  به  که 
از مزایای کسب وکار خانگی، بهبود تعادل بین کار و  کرده اند. یکی 
زندگی است. کسب وکار خانگی به هر نوع فعالیت تولیدی و خدماتی 
اطالق می شود که در خانه شخصی افراد )محل مسکونی( و با استفاده 
از امکانات و وسایل موجود در آن، یا متعلق به واحد خانوار، راه اندازی 
شود. کارها و خدمات تولیدی می تواند به فروش برسند یا به صورت 

پایاپای مبادله شوند )15(.
به  رسیدن  کاری،  چنین  به  دست زدن  اولیه  مشوق های  و  دالیل  از 
همان تعادل است. تصور می شود که در مشاغل خانه محور، یکی بودن 
آن  شدن  کنترل  قابل  و  انعطاف پذیر  باعث  زندگی،  و  کار  فضای 
می شود)12(. برخی دیگر از تحقیقات نشان می دهد کسب وکار خانگی، 
بدلیل تداخالت موجود در اجزای مدیریت زمان و فضا، تقسیم زمان 

و فضای کاری و زمان و فضای زندگی مشترک، دشوار است) 17(.

تعادل کار و خانواده در زنان شاغل
تحقیقات عمیق تر نشان داده است که تعادل بین کار و زندگی پیچیده 
و وابسته به طرز فکر افراد است و هنگامی  به دست می آید که افراد 
به درستی کارشان را تنظیم و مدیریت کنند )12(.  البته باید توجه 
این  در  زیرا  نیست؛  به سادگی ممکن  نیز  کار  این  انجام  داشت که 
نوع کسب وکار، زمان بین کار و زندگی مشخص نیست. با این وجود 
انعطاف پذیری در کار، خودمختاری در انجام آن، نبود هزینه زمانی و 
مالی رفتن به محل کار و... که از ویژگی های کسب وکارهای خانگی 
است، می تواند موجب تسهیل تعدیل رابطه بین کار و خانواده شود)16(. 
زنان معلم نشان  اشتغال  تأثیر  بررسی  با هدف  انجام شده  مطالعات 
مي دهد که پذیرش مسئولیت در خارج از خانه روحیه و کارآیي زنان 
را تقویت مي کند و درجه هوشیاري و خالقیت آنان در تصمیم گیري 

درباره مسائل خانوادگي افزایش مي یابد.
به عبارت دیگر، اشتغال موجب رشد شخصیت زنان مي شود، آنان را در 
نیل به تفاهم با دیگران تواناتر مي سازد، و حس همکاري و مشارکت 

در زندگي زناشویي را در آنان قوت مي بخشد )18(.
چنانچه نتایج یک پژوهش نشان داد، اکثریت قریب به اتفاق زنان معلم 
از شغل خود رضایت کامل داشته اند و دلیل رضایت خود را »ایفاي 
نقش مؤثر در اجتماع« و »کسب منزلت اجتماعي« و »برخورداري از 
به سبب  احساس مي کنند که  آنان  مالي« عنوان کرده اند.  استقالل 
برخوردارند،  بیشتري  احترام  از  جامعه،  و  خانواده  در  شغل شان،  نوع 
نسبت به زنان غیرشاغل، »شأن اجتماعي باالتر« و »دیدگاه اجتماعي 
بیشتري  ظرفیت  از  مشکالت  با  مواجهه  در  و  دارند  وسیع تري« 

برخوردارند) 18(.
آنان »درک بهتر خانواده« و »مدیریت بهتر خانه« را از مزایاي دیگر 
معلمان  اتفاق  به  قریب  اکثریت  برشمرده اند.  خانواده  در  خود  شغل 
حس  »ایجاد  و  کرده  ارزیابي  مثبت  خود  بر  را  معلمي  حرفه  تأثیر 
و  »خالقیت«  بودن«،  »مفید  رأي«،  »استقالل  نفس«،  به  اعتماد 
»انعطاف پذیري« را از آثار این حرفه دانسته اند. اکثریت قریب به اتفاق 
و  کرده اند  ارزیابي  مثبت  فرزندانشان  بر  را  خود  اشتغال  اثر  معلمان 
معتقدند که فرزندان آنان، در مقایسه با فرزندان مادران غیرشاغل، از 
اعتماد به نفس و استقالل بیشتري برخوردار بوده و در امور شخصي 
منضبط  تر و مسئول ترند و در انجام دادن تکالیف درسي به خود متکي 

بوده و از پیشرفت تحصیلي قابل مالحظه اي برخوردارند ) 18(.
از طرف دیگر، نتایج یک مطالعه با هدف بررسی تعارض کار و خانواده، 
یزد  پرورش در شهر  و  آموزش  در  زنان شاغل  باروری  با  آن  رابطه 
تعارض کار و خانواده پاسخگویان در  نمره  نشان می دهد میانگین 
سطح متوسط بوده است)07 /46 (. زنان شاغل معموال خود را ملزم به 
انجام هر دو نقش می کنند. بااین حال به دلیل انتظارات ساختاری و 
تقسیم کار جنسیتی، برای انجام نقش های خانوادگی به وقت و انرژی 
تعارض  با  فرزندان  تعداد  که  داد  نشان  ها  تحلیل  دارند.  نیاز  زیادی 
میانگین  باالترین  باشد،  می  منفی  رابطه  دارای  فرزندآوری  شغلی  
نمره تعارض کار و فرزندآوری نیز متعلق به زنان تک فرزند و برابر با 
54/22 بوده است. این یافته نشان می دهد زنان تالش می کنند علی 
رغم تجربه تعارض در خانواده، نقشهای خانوادگی خود را انجام دهند. 
با توجه به نقش زنان در تحکیم روابط عاطفی بین اعضای خانواده، 
افزایش حمایت اجتماعی در خصوص نقشهای خانوادگی، ساعتهای 
تواند در کاهش  برای زنان می  پاره وقت  کاری منعطف و کارهای 

تعارض کار- خانواده موثر باشد) 19(.

اشتغال زنان، باروری و سامت
نتایج بررسی سایر مطالعات حکایت از این دارد که اشتغال زنان )در 
فاصله سنی 15 تا 24 ساله و 15 تا 65 ساله( اثر منفی بر باروری دارد 
اما عامل کاهنده رشد جمعیت نیست. این یافته داللت بر این دارد 
که هر چند اشتغال زنان از باروری آنها کم می کند اما از سوی دیگر 
احتمااًل با کاهش نرخ مرگ و میر مانع از اُفت رشد جمعیت می شود. 
بنابراین، هدف گذاری باروری و رشد جمعیت مستلزم برخورد متمایز 
در رابطه با حضور زنان در بازارکار است. این در حالی است که سهم 
زنان در مشاغل دستمزدی غیرکشاورزی بر هر دوی باروری و رشد 
جمعیت اثر مثبت را نشان می دهد. از این رو، فعالیت زنان در مشاغل 
غیر کشاورزی که با کسب مزد همراه است، مانعی برای بزرگتر شدن 

بعد خانوار و تامین نیازهای جمعیتی کشور نخواهد بود)10(.
مطالعه ی دیگری با هدف مقایسه سبک زندگی سالمت محور زنان 
شاغل و غیرشاغل شهر شیراز انجام شد )20(. در این مطالعه 274 

سمیه موخواه  و همکاران
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نفر از زنان شاغل و غیرشاغل شهر شیراز مورد بررسی قرار گرفتند. 
زندگی سالمت  سبک  در  غیرشاغل  و  شاغل  زنان  داد  نشان  نتایج 
از  زنان شاغل  دارند و در مجموع  تفاوت  با هم  به طور کلی  محور 
سبک زندگی بهتری نسبت به زنان غیرشاغل برخوردارند. با در نظر 
گرفتن ده بعد سبک زندگی، در هشت بعد سالمت جسمانی، ورزش و 
تحرک روزانه، استفاده از رژیم و تغذیه مناسب، پیشگیری از بیمارها، 
از  پرهیز  اجتماعی،  معنوی، سالمت  روان شناخی، سالمت  سالمت 
از میانگین سبک زندگی بهتری نسبت به زنان  الکل  مواد مخدر و 
غیرشاغل و دو بعد رعایت ایمنی در رانندگی و سالمت محیطی تفاوت 
دارای  زنان  تحصیالت،  گرفتن  درنظر  با  ندارند.  هم  با  داری  معنی 
تحصیالت دانشگاهی از سبک سالمت محور بهتری برخوردار بوده 
و زنان با تحصیالت دانشگاهی در ابعاد سالمت جسمانی، ورزش و 
تحرک روزانه، استفاده از رژیم و تغذیه مناسب، پیشگیری از بیماری 
غیردانشگاهی  تحصیالت  با  زنان  به  نسبت  معنوی  سالمت  و  ها 
سبک زندگی سالمت محور بهتری دارند. در حالیکه در ابعاد سالمت 
روانی، سالمت اجتماعی، پرهیز از مواد مخدر و الکل، رعایت ایمنی 
از  ندارند. زنان جوانتر  با هم تفاوتی  در رانندگی و سالمت محیطی 
سبک زندگی سالمت محور بهتری برخوردار بوده و در ابعاد سالمت 
جسمانی، ورزش و تحرک روزانه، پیشگیری از بیماری ها، سالمت 
اجتماعی و سالمت محیطی از سبک زندگی بهتری برخوردار بودند. در 
ابعاد استفاده از رژیم و تغذیه مناسب، سالمت روانی، سالمت معنوی، 
اجتناب از داورها و مواد مخدر و رعایت ایمنی در رانندگی زنان همه 
گروه های سنی از سبک زندگی سالمت محور یکسانی برخوردارند 

.)20(
مطالعه ای با هدف بررسی تفاوت در باروری بر حسب ویژگیهای شغلی 
زنان در میــان 552 نفر از زنان 40-20 ســاله در شــهر اصفهان 
انجام شد )8(. در این مطالعه اثرات متغیرهای شــغلی روی احتمال 
و الگــوی باروری، مورد بررسی قرار گرفت. در کل نتایج نشان داد 
که ویژگیهای شغلی با باروری در ارتباط است، به عبارت دیگر شرایط 
اثرگذار  زنان در نقشهای شــغلی و خانوادگی  بر ســازگاری  کاری 
دوستدار  شغلی  شرایط  آوردن  فراهم  از طریق  میتوان  اســت. پس 
کــه  آنجــا  از  فراهم ساخت)8(.  را  باروری  افزایش  زمینه  خانواده، 
زنــان عالقه منــد نیســتند که کار حرفــه ای خــود را به خاطر 
داشــتن فرزند رها ســازند، اســتراتژی هایی را بــا هدف ترکیب 
این دو حوزه زندگــی از طریق زمانبندی ورود به مــادری، فاصلــه 
بین موالید و تعیین توالــی موالید به کار میگیرند. در کشــورهای 
فاقد سیاســت های حمایت از خانواده، زنان شاغل با احتمال بیشتری 
فرزندآوری خود را به تعویق میاندازند و از داشتن فرزند دیگر، اجتناب 

میکنند)1(.
هر چند در دهه اخیر تغییرات چشمگیری در خصوص شرایط افزایش 
میزان  افزایش  جمله  از  کار،  بازار  در  زنان  مشــارکت  و  حضور 

تحصیالت دانشــگاهی بوجــود آمــده، اما همچنان ایران از جمله 
کشــورهایی اســت که میزان مشــارکت زنان در آن بســیار پایین 
نتایج سرشــماری سال 1390 ،در  بر اساس  اســت. به نحوی که 
را  باال  بــه  زنان، 49/6 درصــد کل جمعیــت 10 ســال  حالیکه 
درصد   11/4 تنها  زنان  مشــارکت  میزان  انــد،  داده  تشــکیل 
اســت)21(. از ســوی دیگر ایران طی ســالهای اخیر، کاهش فوق 
العــاده ای را در بــاروری تجربــه نموده اســت. به طوریکه باروری 
از حــدود 7 فرزند برای هر زن در ســال 1358 به حدود 1/8 فرزند 

در ســال 1390 کاهش یافته اســت) 22 و 23(.
در مجموع، این مطالعه نشان می دهد کاهش باروری زنان ناشــی 
از فعالیت اقتصادی زنان نیســت، بلکه این ویژگیهای شــغلی آنها 

اســت که باعث کاهش باروری شــده اســت.
نکته مهم اینکه، در مطالعــات صــورت گرفتــه در ایران، رابطه بین 
اشــتغال زنــان و باروری به صــورت یــک طرفــه و بدون کنترل 
رابطــه دو طرفه بین اشــتغال زنان و بــاروری انجام گرفته اســت. 
در صورتــی که رابطه بین اشــتغال و بــاروری یک رابطه دو طرفه 
بــوده، به نحوی که هــم باروری روی اشــتغال زنان تأثیر دارد و 

هم اشــتغال زنان بر روی بــاروری تأثیر میگذارد.
بــاروری  بر  اشــتغال  های  ویژگی  تاثیر  به  زیــادی  مطالعــات 
رســمی  اشــتغال  بین   ، مطالعه  یک  در  ســیمبایک  اند.  پرداخته 
و غیررسمی تمایز قائل شد. او دریافت به طور متوسط، باروری زنان 
شاغل، دو سوم کمتر از زنان غیر شاغل است و تأثیر اشتغال زنان بر 
باالتر  کمی  رسمی  بخش  از  غیررسمی  استخدام  بخش  در  باروری 

است)24(.
وانگ و لوین  نشان داد که درآمد خانوار و دستمزد بالقــوه زنــان، 
باروری  بر  منفی  تأثیــر  و  زنان  اشــتغال  بر  مثبت  اثــر  دارای 
را  اشــتغال  احتمــال  بزرگتــر،  دختــران  و  زنان  حضور  اســت. 
تأثیر  اخیر  باروری  بر  انتظــار،  افزایش میدهد، هــر چند بر خالف 
نمیگذارد)25(.  مککاب و روزنوایگ  به ایــن نتیجه رســید که اگر 
دســتمزد زنــان باال باشــد و بخواهند فرزند داشــته باشــند، یک 
شغلی را انتخاب میکنند که ســازگار با مراقبت از فرزندان باشد یــا 
به عهده دیگــری میگذارند)26(.  را  از فرزنــدان خــود  مراقبــت 
آریزا، گورسالیا و اوالزابل )27( با هدف اندازه گیری اینکه تا چه اندازه 
باروری  کرده، سن  ازدواج  زنان  باروری  بر  وقت  پاره  اشتغال  برنامه 
نشــان  نتایج  پرداخت.  اروپایی  کشور   11 مطالعه  به  میبرد،  باال  را 
داد کــه بــرای زنان شــاغل، برنامه کاری پــاره وقت در بلژیک، 
آلمان، ایرلنــد، ایتالیا و هلند بــر بــاروری تأثیر مثبت دارد. به عبارت 
دیگر با فرض اینکه زنانی که از این امکان اســتفاده میکنند در بقیه 
به موالید بعدی  بیشــتری  احتمال  با  باشــند،  شــرایط مســاو ی 
بقیه کشورهای تحت مطالعه )دانمارک، فرانسه، یونان،  میرسند. در 
پرتغال، اسپانیا و انگلستان( به نظر نمی رسد وجود برنامه کاری پاره 

مروری بر چالش های زنان شاغل
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وقت راهی برای آشتی دادن زندگی خانوادگی و شغل باشد.
ترابــی در یک مطالعه نشان داد، با توجه به متغیرهای زمینــه ای 
موثــر بــر وقوع بــارداری دوم )از جملــه فعالیت اقتصــادی زنان، 
ســکونت در مناطق صنعتــی و اشــتغال به تحصیل کــودکان(، به 
طور خاص زندگی در مناطقی که نســبتهای زنــان فعــال از نظــر 
اقتصــادی، جمعیــت شــاغل در مشــاغل صنعتــی و کــودکان 
شــاغل به تحصیل، بیشتر است، شانس بارداری کمتر می باشد)28(.

باروری،  بودیگ به منظور بررسی رابطه موجود بین اشتغال زنان و 
کاهش  باعث  باروری  افزایش  آیا  کرد:  مطرح  شرح  بدین  سؤاالتی 
دو  هر  یا  میشود؟  باروری  کاهش  باعث  اشتغال  یا  میشود؟  اشتغال 
درست است؟ یافته ها نشــان داد که هم بارداری و هم تعداد فرزندان 
زیر پنج ســال مانع ورود زنان غیرشاغل به بازار کار میشود. در حالیکه 
بارداری اثری روی احتمال خروج زنان شاغل نداشت، تعداد فرزندان 
زیر پنج سال احتمال خروج زنان از اشتغال تمام وقت را افزایــش 
باعث  خانه  در  پنج ســال  باالی  برعکس وجود کودکان  میدهــد. 
کاهش احتمال خــروج مــادران از اشــتغال تمــام وقت یــا پاره 
وقــت شده و باعث افزایــش احتمــال ورود زنان غیر شــاغل به 
اشــتغال تمام وقت میشود. این تغییر اثر فرزندان ممکن است بخاطر 
ناسازگاری بین بسیاری از مشاغل با مراقبت از کودکان خردسال و 
افزایش مطالبات اقتصادی کودکان بزرگتــر در خانــواده باشــد. در 
کاهش  باعث  وقــت  پاره  و هم  وقت  تمــام  اشــتغال  نهایت هم 
احتمال بارداری میشود. یافته ها برای طبقات نژادی و قومی هم به 

همین شکل بود)29(.
میرزایی و شمس قهفرخی در یک مطالعه و طی دوره پنجساله 1393 
-1389، در شهر اصفهان به بررسی اهمیت ویژگیهای شغلی زنان بر 
احتمال باروری، پرداخت. نتایج در چند بخش و بشرح ذیل می باشد.  
احتمال باروری زنان شاغل بخش دولتی 0/25 از زنان شاغل بخش 
از دالیــل آن میتــوان به مواردی اشــاره  بیشتر است.  خصوصی 
که شــغلهای  دلیل  این  به  ایــران،  مثل  مورد خاص  در  داشــت: 
و  شــغلی  ثبات  از  خصوصی،  بخش  با  مقایســه  در  دولتی  بخش 
دولتی  بخش  در  شــاغل  زنــان  برخوردارنــد،  بیشــتر  رفاهی 
بــاروری باالتری دارند. بخش دولتی، هم شــرایط امــن و هــم 
منعطف دارد برای مثال فرصتهای پــاره وقت، برنامه کاری انعطاف 
پذیر و اجازه غیبــت را فراهــم می آورد. برعکس شــغلهای بخش 
خصوصی، ســازگاری کمتر بــا خانواده و پرداختــی کمتــری هــم 
دارند)8(. برای زنــان شــاغل ایرانی مانند کشــورهای اســکاندیناو 
ی )30( اشــتغال بخش عمومی خیلی مهم است، زیرا افراد تالش 
می کنند مادری و اشتغال را ترکیب کنند و باروری خود را افزایش 

دهند.
ای  کننــده  تعیین  نقــش  متعــددی  دالیـل  بــه  کاری  رابطــه 
قانونــی  هــای  ضمانت  رســمی  کاری  رابطه  دارد.  بــاروری  در 

یــا  زایمان  مرخصــی  اســتعالجی،  )مرخصــی  دارد  شــدیدتری 
تعطیالت ســالیانه کــه بــه همــراه در یافــت دســتمزد اســت(. 
رســمی  کارکنان  برای  حقــوق  این  قانونــی  تعهــد  ایــران  در 
نســبت به شــاغالن غیررسمی بیشــتر است. اشــتغال موقت نیز 
با پرداختی پایین در رابطه اســت )31( و کارکنان عواقب داشــتن 
فرزند را با پیامدهای شــغلی آینده در نظر میگیرند. مطالعه نشان داد 
احتمال باروری زنان شاغل رسمی 0/22 از زنان شــاغل غیررســمی 
بیشتر است. از دالیــل آن میتوان به مواردی اشــاره داشــت: در 
شــغلهای غیر رســمی، به کارگماری نیروی کار، حتی در کارهایی که 
طبیعت دائم و مســتمر دارند با قراردادهای موقت و برای مدت یک 
ســال، شــش ماه، ســه ماه و حتی یک ماهه استخدام میشــوند 
و پــس از پایــان قــرارداد کارکــن در آن کارگاه هیــچ ســمت 
و حقی نــدارد و این در حالــی اتفــاق می افتــد که رونــد کار و 
تولید و نیــاز به کارگــر در کارگاه همچنــان ادامه دارد. قــرارداد 
و  کارفرمــا  و صالحدیــد  تشــخیص  به  فقط  کارگــر  هــر  کار 
مدیر میتواند تمدید شــود و دوبــاره بــه کار بازگــردد و یــا این 
که کارکن دیگری به جای او برگزیده شــود. در این شــیوه کارکن 
هیچ امنیت شغلی و اعتماد به نفسی نمیتواند داشته باشد و در نتیجه 
برای آینده و زندگی اش هم نمیتواند برنامه ای تنظیم کند. همیشه 
باید گوش به فرمان و مطیع باشد، هرگونه اعتراض به شــرایط کار 
و... و یا حتی اشــاره به قانون کار میتواند به بیکار شــدن او در پایان 
قرارداد بینجامد، اما داشتن شغل رسمی میتواند کارکنان را مطمئن کند 

و امنیت شغلی و حقوقی به وجود آورد.
احتمال باروری زنان شاغل جایگاه باال 0/19 از زنان شــاغل جایگاه 
بــاالی شــغلی کار  زنانی کــه در جایــگاه  بیشــتر است.  پایین 
میکنند از امنیت باالتر شــغلی، حقوق/دســتمزد باالتر برخوردارند و 
بعد از مرخصی زایمان از نظر شــغل و جایگاه شغلی تهدید نمی شوند، 
اما زنان شاغل جایگاه پایین، بیم از دست دادن شغل و یا جایگاه شغلی 

خود را در گرو استفاده نکردن از مدت زمان مرخصی میدانند.
داشــتن  احتمال  بر  مثبت  اثر  اســت  در دســتمزد ممکن  افزایش 
فرزند داشــته باشد. زیرا درآمد بیشتر میتواند برای نگهداری فرزندان 
اختصاص داده شود. به عبارت دیگر دستمزد، هزینه فرصت مراقبت 
قیمت  گران  خدمــات  وجود  با  ایران  در  میکند.  جبران  را  فرزند 
مراقبــت از فرزنــد، زنان با درآمد خیلی باال، ممکن اســت فرزند 
بیشــتری داشــته باشــند زیرا آنها بیشتر میتوانند از عهده پرداخت 
هزینه های مراقبت از فرزند برآیند.  در این مطالعه احتمال باروری 
زنان شــاغل با حقوق/دســتمزد باال 0/16 از زنان شــاغل با حقوق/

دســتمزد پایین بیشتر بود. در حالیکه برخی از مطالعات قبلی در یافتند 
که دســتمزد زنان شــاغل اثر منفی بر باروری دارد. احتمال باروری 
زنان شــاغل پاره وقت 0/80 از زنــان شــاغل تمــام وقــت کمتر 
اســت. این امر میتواند به این دلیل باشد که شــاغالن پاره وقت 

سمیه موخواه  و همکاران
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بیشــتر نگران ثبات خودشــان در بازار کار میباشــند. در کل نتایج 
نشان داد که فرزندآوری برای زنانی که شــغل ثابت، با امنیت بیشــتر 
و درآمد باالتر دارند، سریعتر و بیشتر اســت. نتایج مطالعه به روشــنی 
نشــان داد کــه برخی از ویژگیهای اشــتغال، نه تنها باعث کاهش 
باروری زنان شــاغل نگردیده، بلکه برعکس، برخی از این ویژگیها را 
میتوان در افزایش باروری مؤثر دانست. از نتایج پژوهش حاضر برای 
امروز ایران که دغدغه ی جمعیت کمتر از ظرفیت کشور، در بخشهایی 
از مدیریت کشور مطرح شده، این است که هر چند رشد جمعیت به 
خاطر نیــرو محرکــه جمعیتــی همچنان ادامــه خواهد یافت، اما 
برای چشــم انداز درازمدت کشــور، پیشــگیری از کاهش رشــد 
فراهم شــدن شــرایط شــغلی دوستدار  از طریق  میتواند  جمعیت 
پاییــن  دلیــل  شود.  فراهم  باروری  افزایش  های  زمینه  خانواده، 
ســاختارهای  که  اســت  ایــن  شــاغل  زنــان  بــاروری  بــودن 
شــغلی در کشــور متناسب با فرزندآوری تعریف نشده، پس اشتغال 
زنان باید به گونه ای طراحی شود که زنان در عین شــاغل بودن و 
تحصیالت دانشــگاهی بتوانند فرزندآوری هم داشته باشند. در این 
صورت سیاســتهای جمعیتی موفق خواهد شــد. زیرا گروهی را مورد 
حمایت قرار میدهد کــه دارای بــاروری پاییــن هســتند. پــس 
باید موانــع برطرف و مشــوق ها ایجاد شــود و این در حالی است 
توجه  با  است.  نشده  خانواده  دوستدار  کشور  اشتغال  نظام  هنوز  که 
به تغییرات سیاستهای جمعیتی برای افزایش میزان باروری، همواره 
و  پشــتوانه علمی  بــدون هیچگونه  دارد که  ایــن وجــود  بیــم 
تنها بر اســاس حــدس و گمان و بــه منظــور افزایــش بــاروری 
یا  نوشــته  قوانیــن  اعمــال  و  تصویــب  تدویــن،  بــا  زنــان، 
نانوشــته، وضعیت کنونی اشتغال زنان را محدودتر نموده و به بهانه 
بــه  دســتیابی  از  جمعیــت  از  بزرگ  بخش  این  باروری،  افزایش 
فرصتهــای اشــتغال، محــروم و به تبــع آن نیز در روند توســعه 
کشــور از این نیروی بالقوه اســتفاده نشــود. بنابراین، از آنجا که 
مســئله هزینه فایده، همواره در سیاســتگذاری و برنامه ریزی هــای 
کالن یــک جامعه میبایســت مد نظر قــرار گیرد، و با توجــه بــه 
اینکــه نیمــی از افراد هــر جامعه را زنان تشــکیل میدهنــد، و 
آنها نیــز میتوانند در عرصه های مختلف جامعه مشارکت فعال داشته 
و سهم عمده ای در تولید ناخالص کشور داشــته باشــند و اینکه 
امروزه در مباحث توسعه، مشارکت زنان و نحوه ایفای نقش آنها در 
ساختار اقتصادی – اجتماعی، یکی از شاخصهای نوسازی و توسعه 
اقتصادی محسوب میشــود و بــرای تحقــق توســعه اجتماعــی، 
تســریع فرایند توســعه اقتصادی و محقق شــدن عدالت اجتماعی، 
می بایســت به زنان بعنوان نیروی فعال و ســازنده نگریســته شود، 
بدون هیــچ تردیدی نمیتــوان نقش این بخش بزرگ از جمعیت فعال 
جامعــه را در برنامه ریزی ها و سیاســتگذاری ها نادیــده گرفــت 
و ضــرورت بکارگیری این بخش از جمعیت در توســعه اقتصادی– 

اجتماعی و سیاســی جامعه بر هیچ کســی پوشــیده نیست و ا کنون 
نیز نتایج، به روشــنی گواه این اســت که، میتوان ضمن استفاده و 
آن  تبع  به  و  اشتغال  زمینه های مختلف  در  زنان  دادن  مشــارکت 
افزایش تولید ناخالص کشور، و بدون حذف یا محدود کردن فعالیــت 
زنــان از جامعــه، نســبت به اصـالح و یا تغییر شــرایط شــغلی 
زنان اقــدام نمود، به نحــوی کــه، ضمن حفظ حضور زنــان در 
فعالیتهــای اقتصادی و حتی ایجــاد زمینه های افزایــش اشــتغال 
آنهــا، تنها به اصــالح مواردی که باعــث کاهش باروری آنها منجر 
میشــود اقدام نمود. بدین معنی که سیاســتگذاران و برنامه ریزان 
خــود  سیاســتگذاریهای  و  ریزی  برنامه  در  می بایســت  کشــور، 
بــه نحــوی اقــدام نماینــد تا بــا ایجاد شــرایط مناســب، زنان 
به آســانی بتوانند در کنار انجام وظایف مادری و خانوادگی در زمینه 
های متفاوت شــغلی نیز موفق ظاهر شوند. و هم اینک نیز بسیاری از 
کشورهای جهان سوم در یافته اند که در فرایند توســعه، مشــارکت 
زنــان در امور مختلف، نه تنهــا امری مطلوب بوده، بلکه شــیوه 
ای الزامی اســت و این مشــارکت در مورد برخی از مشــاغل جنبه 
مهمتری نیز پیدا میکند و از طرف دیگر، امروزه زنان نیز در تمامی 
اقتصادی،  فعالیتهای  در  مشارکت  و  اجتماع  در  برای حضور  جوامع، 

اجتماعی و سیاسی، تالشهای گسترده ای را دنبال میکنند.
از طرف دیگر مسئله ی برقراری تعادل بین نقش ها و مسئولیت های 
کاری و خانوادگی در زندگی شاغالن به ویژه زنان شاغل، بسیار مهم 
است. این مسئله باعث افزایش کیفیت زندگی و کاهش فشار بر آن ها 
و زندگی شغلی و خانوادگی زنان خواهد شد. در این شرایط افراد نه 
تنها در محیط شغلی خود دارای عملکرد و بهره وری باالتری هستند، 
بلکه در زندگی خانوادگی خود موفق ترند، رابطه موفق تری را با همسر 
و فرزندان خود تجربه کرده و رضایت و سالمت جسمی  و روحی آن ها 
فرصت  از  افراد  شرایط  این  در  نهایت،  در  می کند.  پیدا  افزایش  نیز 

مناسبی برای ایفای نقش های چندگانه خود بهره مند هستند)15(.

ــظ  ــت از حف ــرای حمای ــنهادی ب ــای پیش راهکاره
ــن  ــادل بی ــراری تع ــاغل و برق ــان ش ــاروری زن ب

ــا ــش ه نق
برخورداری از حمایت های سازمانی و حمایت های خانوادگی و پشتیبانی 
و  کار  اولویت های  اساس  بر  دقیق  برنامه ریزی  همچنین  و  همسر 
زندگی، در این امر بسیار کمک  کننده است. سازمان ها و خانواده های 
این زنان برای حفظ باروری زنان شاغل و رسیدن به تعادل بین کار و 
زندگی می بایست با همفکری و همدلی، به پشتیبانی از آن ها بپردازند 
تا بتوانند بین کار و زندگی خود تعادل ایجاد کنند و از توانمندی ها و 
قابلیت های خود به خوبی استفاده کنند. این امر باعث می شود که نه 
تنها کیفیت زندگی فردی و خانوادگی آنان افزایش یابد، بلکه جامعه 
نیز از قابلیت های زنان با پیامدهای منفی کمتری بر کاهش باروری 

مروری بر چالش های زنان شاغل
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زنان بهره مند شود. همچنین افزایش باور به خودکارآمدی، مدیریت 
پشتیبانی  اجتماعی،  )پشتیبانی  پشتیبانی ها  انواع  از  استفاده  زمان، 
سازمانی، پشتیبانی ابزاری و عاطفی همسر و پشتیبانی از سوی خانواده 
اصلی(، تقسیم وظایف میان همسران، اولویت بندی وظایف، تشویق 
فرد در موفقیت های شغلی و همکاری با فرد در انجام وظایفش در 
هماهنگ  خانوادگی،  غیرضروری  مسئولیت  از  فرد  رهاسازی  منزل، 
 کردن ساختار زندگی با نیازهای شغلی  از آن جمله هستند. افراد در 

این شرایط همواره می بایست زمان بندی نسبتاً دقیقی داشته باشند و 
که  باشد  فردیشان مشخص  و  خانوادگی  و  نیازهای شغلی  براساس 
کارهای مورد نیاز چگونه و در چه زمانی انجام می شوند. زنان شاغل 
به ویژه زنان متأهل شاغل نباید فراموش کنند که وقتی را به خود و 
نیازهای جسمی  و روحی خود اختصاص دهند. البته این امر نیازمند 
آگاهی، حمایت های اجتماعی و خانوادگی و به ویژه همراهی همسر 

است.
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