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سخن نخست

نقش هاى سه گانه همسر، مادر و صاحب كسب و كار بودن زنان 
صاحب كسب و كار و كارآفرين شرايطى را ايجاد مى كندكه آنها را 

همواره با دغدغه تعادل بخشى اين نقش ها مواجه مى سازد.
انتظارهاى درون خانواده از يك سو و انتظارهاى سازمان كار 
و جامعه از سوى ديگر آنها را به سمتى سوق مى دهد كه نياز به 
ظرفيت هاى جديدى را در مديريت مطرح مى كند. به عبارتى 
مديريت توأمان در دو مدار كسب و كار و خانواده موضوع مهمى 
است كه همواره هم از نگاه آنان و هم از منظر خانواده و جامعه مطرح 
است. زنان صاحب كسب و كار و كارآفرين به تناسب نيازهاى هريك 

صرف وقت و انرژى خود را به يك سو معطوف مى كنند و در همان 
مقطع آن سوى ديگر با چالش هاى جديد روبرو مى شود. گاه برخى 
هر دو سو را چنان ماهرانه و مدبرانه مديريت مى كنند كه خدشه اى 
به هيچ طرف وارد نمى شود و گاه چالش ها در پى بى توجهى ها چنان 

رشد مى كنند كه بحران مى آفريند.
درميان اين طيف زنان صاحب كسب و كار و كارآفرين به تناسب 
ظرفيت هاى درونى خويش، موقعيت خانواده و نيز شرايط كسب و 
كار تدبيرى مى انديشند. اما آنچه اهميت دارد، نقش موثر دو عنصر 

ديگر يعنى خانواده و جامعه در كنار نقش آنها تعيين كننده است.

تناسب نقش ها و موقعيت زنان 
صاحب كسب و كار و كارآفرين

 فيروزه صابر
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نقش زنان صاحب كسب و كار و كارآفرين
آنان مهم ترين نقش را در برقرارى تعادل بخشى ميان مديريت 
خانواده و مديريت كسب و كار به عهده دارند. به همين دليل الزم 

است تا توان خود را در مواردى همچون
• توسعه ظرفيت مديريت توامان خانواده و كسب و كار

• مشاورپذيرى در كسب و كار و خانواده
• درك نيازهاى خانواده و جلب مشاركت آنان در حل مسأله

افزون كنند.
مطالعه انجام شده در مورد 20 زن صاحب كسب و كار 
و كارآفرين نشان مى دهد كه آنان به منظور رفع و يا تقليل 
چالش هاى خود راه هايى را ازجمله مدارا و گفتگو، جلب همكارى 
محارم، تشكيل تيم با همسر، اثبات موفقيت در كسب و كار و 

باالخره حفظ نهاد خانواده برگزيده اند. (1)

نقش خانواده
خانواده نيز نقش موثرى را در توفيق زنان صاحب كسب و كار و 
كارآفرين عهده دار است. به ويژه همسر كه مى تواند تأثير زيادى 
در فرزندان گذاشته و آنها را در اين مسير همسو كند. اين نقش با 

عناصرى شكل مى گيرد كه اهم آن عبارتند از:
• احترام به هويت فردى و نقش حرفه اى همسر(زن)
• درك موقعيت اجتماعى و كسب و كار مادر و همسر

• مسئوليت پذيرى و مشاركت در مديريت خانواده

نقش جامعه
دولت و نهادهاى مدنى دو وجه مهم در جامعه هستند كه هريك 

نقش موثرى دراين باره دارند. مطالعه فرايند توسعه كارآفرينى زنان 
در كشورهاى پيشرفته صنعتى نشان مى دهد كه دولت نقش مهمى 
دراين زمينه ايفا نموده است. نقش دولت در كشورهاى كمتر توسعه 
يافته كه نهادهاى غيردولتى در مرحله ساماندهى و ظرفيت سازى 
هستند و بسيارى از امور در نهاد دولت متمركز است، از اهميت خاص 
برخوردار است. اما نكته مهم آن است كه صرفًا در سطح سياست گزار، 
بسترساز و حمايت كننده ايفاى نقش و از ورود به مرحله اجرا پرهيز كند.

بخش خصوصى و سازمان هاى مردم نهاد نيز به ميزان جديت 
دولت در سياست گزارى در اين مسير، فرصت مناسبى را براى 
حضور در اين فرايند پيدا مى كنند و مى توانند با ارائه خدمات 
ترويجى، آموزشى، پژوهشى و مشاوره اى، نقش موثرى در توسعه 

كارآفرينى زنان ايفا نمايند.
درمجموع با نگاه سيستمى به موضوع، ضمن آنكه به نقشه 
راهى براى اين منظور نياز است، اما به نظر مى آيد كه اولويت هايى 
از طرف زنان صاحب كسب و كار و كارآفرين مدنظر است كه 

عبارتند از:
• فراهم ساختن بستر آموزشى مناسب براى كليه اعضاى 

خانواده
لگوسازى و ترويج فرهنگ  نه ازطريق ا • تقويت رسا

مشاركت پذيرى و اعتمادسازى
• تعميق باورهاى ذهنى جامعه نسبت به كاركرد نقش زنان 
صاحب كسب و كار در توسعه ملى ازطريق بهبود قوانين و 

سياست هاى اجرائى

1- راه هاى توسعه كارآفرينى زنان درايران- فيروزه صابر
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مقاله

راه كارهاى حل تعارض كار    و  خانواده
زهرا بهروزآذر

ضرورت توجه به تعارض كار- خانواده
زندگى شغلى و خانوادگى دو جزء الينفك زندگى 
اكثر افراد جامعه به شمار مى آيد. به طورى كه رمز 
موفقيت افراد در پيشبرد اهداف شان در اين دو 
حيطه از زندگى يعنى خانواده و كار است. چنانچه 
فرد در مسير زندگى شغلى يا خانوادگى خود دچار 
مشكل شود، عوارض آن  نه تنها گريبان گير خود 
فرد، بلكه سازمان ها و در سطح كالن، جامعه را نيز، 
دربرمى گيرد. امروزه تحقيقات زيادى در خصوص 
بررسى عوامل تأثيرگذار بر زندگى شغلى و خانوادگى 
افراد انجام شده كه نشان دهنده اهميت و ضرورت 
آن است. محققان به اهميت منابع انسانى در سطح 
كالن جامعه و مخصوصاً در سازمان ها واقف شده اند 
و پى برده اند كه نيروى انسانى عامل باارزش و 
سرمايه ا ى، بى پايان براى رشد و توسعه سازمان ها 
و كشور ها است، به طورى كه در يك و نيم قرن 
گذشته، بخش قابل توجهى از پيشرفت كشورهاى 
توسعه يافته، مرهون تحول منابع انسانى كارآمد بوده 
است. در سطح خرد نيز، خانواده يكى از بنيادى ترين 
هسته تشكيل دهنده جامعه است، به طورى كه سالم 
يا ناسالم بودن اين هسته مركزى، مى تواند تمام 

سطوح جامعه را تحت تأثير قرار دهد. (1)
تغيير و تحوالت جامعه فعلى به افزايش مشاركت 
زنان و مردان در بازار كار منجر شده است و روند رو 
به رشد زنان و مردان شاغل در خارج از منزل باعث 
رشد نوع جديدى از خانواده ها به نام خانواده هاى 
دوشغلى شده است. خانوارهايى كه در آن ها هر دوى 
زن و شوهر شاغل هستند. در اين نوع خانواده ها زن 
و مرد عالوه بر نقش سنتى همسر و والدينى، داراى 
نقش شغلى نيز هستند و اين موضوع براى زنان 

اهميت بيشترى دارد، زيرا زنان با داشتن نقش سنتى 
همسرى و مادرى، اكنون داراى نقش جديدى نيز 

شده اند. 
در نگاه اول به نظر مى رسد كه اين 
نقش به افزايش درآمد خانواده، بهبود 

وضع اقتصادى و افزايش عزت نفس زن 
شاغل منجر مى شود، اما زمانى كه زن نتواند 

بين انتظارات نقش هاى خويش تعادل برقرار نمايد؛ 
دچار نوعى تعارض كار- خانواده مى شود. (2) در اين 
شرايط، مديريت مسئوليت هاى كارى و خانوادگى 
با مشكالت روزافزونى مواجه مى شود. اگر چه از 
كاركنان انتظار مى رود تا ميان انتظارات شغلى و 
خانوادگى خود تعادل برقرار كنند، اما مشاركت 
در هر دو زمينه باعث رخ دادن مسايل مختلفى 
خواهد شد. تعادل كار - خانواده، همواره چالشى 
در زندگى بزرگ ساالن بوده است. به طور تاريخى، 
زنان مراقب اصلى خانواده هستند و با افزايش تعداد 
آن ها در نيروى كار، استعاره تعارض كار - خانواده 
به عنوان يك فشار فزاينده در زندگى حرفه اى پديدار 

شده است.
تعارض كار– خانواده نوع ويژه اى از تعارض 
بين نقش ها است كه به تعارض هاى متفاوت و 
ناسازگارى كه فرد را هم با مسئوليت كارى و هم با 
مسئوليت خانوادگى درگير مى كند، برمى گردد. (3)

هرگاه افراد قادر به انجام همزمان وظايف و 
مسئوليت هاى هر دو نقش خانگى و شغلى خود 
نباشند، و وظايف ناشى از نقش خانوادگى شان با 
وظايف ناشى از تعهدات شغلى آن ها تداخل كند 
يا برعكس، به گونه اى كه آن ها در ايفاى وظايف 
شغلى و خانوادگى خود دچار فشار و دشوارى شوند و 
نتوانند از عهده الزامات هر دو نقش به خوبى برآيند، 
مى گوييم كه دچار تعارض بين نقش هاى شغلى – 

خانوادگى شده اند. (4) 
با توجه به مطالب يادشده اهميت 

ينجا است كه در تمام بنگاه هاى  موضوع در ا
كارآفرين، هدف نهايى باال بردن كارايى است 

و يكى از مهم ترين عوامل دخيل در اين 
موضوع ، انجام گرفتن فعاليتى است 

كه به يك فرد واگذار مى شود. در 
فضاى كسب وكار، هر بنگاهى 

كه بتواند به اين هدف 
بيشتر 

دسترسى پيدا 
كند، موفق تر خواهد بود. 
اين مهم زمانى اهميت خود را بيشتر 
نشان مى دهد كه چگونگى فعاليت فرد كارآفرين 
را نشانه رود. بودن تعارض در محيط خانواده و هم 
چنين نبودن اين تعارض در محيط كار مى تواند در 
رسيدن به سطح باالترى از كارايى كمك كند. در 
اين رابطه، اگر عواملى كه در تعارض هاى فوق و يا 
پيش بينى آن تأثير دارند را يافت، مى توان به نوعى 
اين تعارض ها را به طور غيرمستقيم تحت مديريت 

ار زنان كارآفرين

ن نقش سنتى 
ش جديدى نيز 

ن 
ن نتواند 

ل برقرار نمايد؛ 
ود. (2) در اين 
ى و خانوادگى

ود. اگر چه از 
رات شغلى و 
 اما مشاركت 
ايل مختلفى 
مواره چالشى

طور تاريخى، 
 افزايش تعداد 
كار - خانواده 
رفه اى پديدار 

ى از تعارض 
ى متفاوت و 
 كارى و هم با 
مى گردد. (3)
وظايف و ان

 و شغلى خود 
وادگى شان با 
ها تداخل كند 
يفاى وظايف 
شوارى شوند و

 خوبى برآيند، 
–هاى شغلى – 

خانوادگى شده اند. (4) 
با توجه به مطالب يادشده اهميت 

بنگاه هاى  ينجا است كه در تمام در ا موضوع
كارآفرين، هدف نهايى باال بردن كارايى است 

دخيل در اين عوامل از مهم ترين يكى و
موضوع ، انجام گرفتن فعاليتى است 

كه به يك فرد واگذار مى شود. در 
فضاى كسب وكار، هر بنگاهى

كه بتواند به اين هدف 
بيشتر 

دسترسى پيدا 
كند، موفق تر خواهد بود. 
اين مهم زمانى اهميت خود را بيشتر

نشان مى دهد كه چگونگى فعاليت فرد كارآفرين 
را نشانه رود. بودن تعارض در محيط خانواده و هم 
مى تواند در در مححيط كار تعارض اين نبودن چنين

كمك كند. در  زازاز ك كارارارايايايىىى رترترىىى الاالاال س س سطحطحطح بب ب رسيدن به
عواملللى كه در تعارض هاى فوق و يا  اين رابطه، گگاگر
پيش بينى آن تأثير دارند را يافت، مى توان به نوعى 
اين تعارض ها را به طور غيرمستقيم تحت مديريت 
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آخر هفته محدود، مخاطرات مالى، اعتبارى و 
رهاى جنسيتى مخرب و بعضًا  فتا جتماعى، ر ا
رمندان،  ز كا نه برخى ا ا مردساالر
ت  ، مشكال ن ينفعا ن و ذ يا مشتر
د  ر خو ر محيط كا ا د ى ر د متعد
تجربه مى كنند، كه بى شك از مسائل 
و مشكالت زنان همتاى خود كه صرفًا 
شاغل هستند و در پست هاى سازمانى، كارمند 

مجموعه هاى مختلف هستند، پيچيده تر است. 
بروز تعارض كار - خانواده براى زنان كارآفرين 
پديده اى شايع است، اما نحوه رويارويى و مقابله با 
تعارض در راستاى برقرارى تعادل بين حيطه هاى 

كارى و خانوادگى مسئله مهم و 
قابل بررسى است. 

آنان بايد روش هاى رويارويى و مقابله با 
تعارض؛ مثل نمونه هاى مقابله با تعارض، مديريت 
زمان، روش هاى برنامه ريزى، حل مسئله و حل 
تعارض را به صورت علمى فراگيرند تا زمينه بروز 
عواقب منفى تعارضات را به حداقل ممكن 

تقليل دهند. 
آنچه پيش رو داريد مجموعه اى 
است كه تالش دارد به مفهوم و انواع 
تعارض هاى كار و خانواده بپردازد و براى 
كاهش آثار مخرب اين تعارض ها، راهكارهايى را 

پيشنهاد دهد. 

مفهوم نقش
پيش از آغاز سخن درباره پديده تعارض، بايد به 
مفهوم نقش و مفاهيم وابسته به آن بپردازيم. نقش 
به رفتارى گفته مى شود كه ديگران از فردى كه 
پايگاه يا موقعيت اجتماعى خاصى را به دست آورده 
است انتظار دارند و اين نقش در فردى كه انجام نقش 
از او مورد انتظار است، ايجاد فشار نقش مى كند. 

تعارض نقش زمانى پديد مى آيد كه فرد ديگر انجام 
يك يا چند نقش نيازمند انجام رفتارهاى متناقض 

يا متعارض است. 
مطالعات درباره تعارض كار- خانواده به طور 
اساسى تحت تأثير نظريه نقش قرار دارد (كاهن، 
1964)  نظريه نقش ها تعارض نقش را به عنوان يك 
تنش روانى تعريف مى كند كه به وسيله تعارض بين 
فشار نقش ها ايجاد مى شود. طبق اين نظريه تعارض 
وقتى اتفاق مى افتد كه افراد در نقش هاى چندگانه 

ناسازگار باهم درگير شوند. (6) 
اين ناهمخوانى ها، مجموعاً منجر به بروز تعارض 
كار-خانواده مى شوند. يكى از مطالعات جامع اوليه 
در زمينه بررسى ارتباط بين زندگى خانوادگى و شغلى 
(توسط موسسه كار - خانواده، آمريكا) نشان مى دهد 
كه اين مسئله با پيامدهاى شغلى از جمله خشنودى 
از شغل، نشانه هاى روانى جسمانى استرس و فشار 
روانى ارتباط دارد (7) افراد به ميزان محدودى منابع 
روان شناختى، زمان و انرژى جسمى در اختيار دارند. 
هر يك از نقش هاى زندگى فرد تقاضاى به كارگيرى 
اين منابع محدود را دارد (3)ميزان زمان و انرژى 
صرف شده در كار و خانواده بر ارتباط بين استرس و 
تعارض در دو حوزه كار و خانواده تأثير مى گذارد. (5) 
بر اين اساس، تعارض كار- خانواده شكلى از 
تعارض درون نقش است كه در آن، زمان كلى 
اختصاص داده شده به شغل و نيز فشار وارد آمده 
از سوى آن، در انجام مسئوليت هاى خانوادگى 
بى نظمى پديد مى آورد و به همين ترتيب، تعارض 
خانواده- كار نيز شكلى از تعارض درون نقش تعريف 
مى شود كه در آن، زمان كلى اختصاص داده شده 
به خانواده و فشار وارد آمده از سوى آن، در انجام 

مسئوليت هاى شغلى بى نظمى پديد مى آورد. 

تعريف تعارض كار و خانواده
تعارض كار-خانواده تحت عنوان ناسازگارى بين 
نقش هاى كارى و خانوادگى توصيف مى شود كه از 
فشارهاى ناسازگارانه نقش هاى خانوادگى و شغلى 
به وجود مى آيد (7) لذا شناخت شيوه هاى مقابله اى 

مناسب ضرورى است. 
تعارض كار – خانواده نوع تداخل منفى ميان نقشى 

آخر هفته محدود، مخاطرات مالى، اعتبارى و
رهاى جنسيتى مخرب و بعضًا فتا جتماعى، ر ا
رمندان، ز كا نه برخى ا ا مردساالر
ت ، مشكال ن ينفعا ن و ذ يا مشتر
د ر خو ر محيط كا ا د ى ر د متعد
تجربه مى كنند، كه بى شك از مسائل
و مشكالت زنان همتاى خود كه صرفًا
شاغل هستند و در پست هاى سازمانى، كارمند

مجموعه هاى مختلف هستند، پيچيده تر است. 
بروز تعارض كار - خانواده براى زنان كارآفرين
پديده اى شايع است، اما نحوه رويارويى و مقابله با
تعارض در راستاى برقرارى تعادل بين حيطه هاى

كارى و خانوادگى مسئله مهم و 
قابل بررسى است. 

آنان بايد روش هاى رويارويى و مقابله با
تعارض؛ مثل نمونه هاى مقابله با تعارض، مديريت
زمان، روش هاى برنامه ريزى، حل مسئله و حل
تعارض را به صورت علمى فراگيرند تا زمينه بروز
عواقب منفى تعارضات را به حداقل ممكن

تقليل دهند. 
آنچه پيش رو داريد مجموعه اى
است كه تالش دارد به مفهوم و انواع
تعارض هاى كار و خانواده بپردازد و براى
كاهش آثار مخرب اين تعارض ها، راهكارهايى را

پيشنهاد دهد. 

مفهوم نقش
پيش از آغاز سخن درباره پديده تعارض، بايد به 
مفهوم نقش و مفاهيم وابسته به آن بپردازيم. نقش 
به رفتارى گفته مى شود كه ديگران از فردى كه 
پايگاه يا موقعيت اجتماعى خاصى را به دست آورده 
است انتظار دارند و اين نقش در فردى كه انجام نقش 
از او مورد انتظار است، ايجاد فشار نقش مى كند. 

تعارض نقش زمانى پديد م
يك يا چند نقش نيازمند ان

يا متعارض است. 
مطالعات درباره تعارض

اساسى تحت تأثير نظريه
1964)  نظريه نقش ها تعارض

تنش روانى تعريف مى كند
فشار نقش ها ايجاد مى شود
وقتى اتفاق مى افتد كه افر
ناسازگار باهم درگير شوند.
اين ناهمخوانى ها، مجم

كار-خانواده مى شوند. يكى
در زمينه بررسى ارتباط بين

(توسط موسسه كار - خانواد
كه اين مسئله با پيامدهاى

ج از شغل، نشانه هاى روانى
ب روانى ارتباط دارد (7) افراد

روان شناختى، زمان و انرژى
هر يك از نقش هاى زندگى
اين منابع محدود را دارد (
صرف شده در كار و خانواده
تعارض در دو حوزه كار و خا
بر اين اساس، تعارض

تعارض درون نقش است
اختصاص داده شده به شغ
از سوى آن، در انجام مس
بى نظمى پديد مى آورد و به
خانواده- كار نيز شكلى از تع
مى شود كه در آن، زمان ك
به خانواده و فشار وارد آمد
مسئوليت هاى شغلى بى نظ

تعريف تعارض
تعارض كار-خانواده تحت
نقش هاى كارى و خانوادگى
فشارهاى ناسازگارانه نقش
به وجود مى آيد (7) لذا شناخ

مناسب ضرورى است. 
خ–خانواده نوع –تعارض كار 

تعـارض كار– خانـواده به 
و  متفـاوت  تعارض هـاى 
ناسـازگارى كه فرد را هم 
با مسئوليت كارى و هم با 

خانوادگى  مسـئوليت 
مى كنـد  درگيـر 

برمى گردد

و كنترل درآورد و افراد را در اداره كردن 
اين تعارض ها، يارى كرد. 

برقرارى تعادل بين نقش هاى خانوادگى 
و شغلى چالشى بزرگ براى زنان كارآفرين 
محسوب مى شود. آنان از يك سو موظف به 
انجام وظايف كارى خود در چارچوب قوانين 
ره كردن  دا و مقررات كارى و ملزومات ا
محيط كسب وكار خود هستند و از سوى ديگر 
مى بايست به وظايف خانوادگى خود عمل نمايند 
كه در اين عرصه بروز تعارض ميان نقش هاى 

خانوادگى و كارى اجتناب ناپذير است.(19) 
فرين به علت ساعات كارى  آ ر نان كا ز
بلندمدت، برنامه هاى كارى نامنظم، تعطيالت 
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اثرات متقابل مديريت خانواده و كسب و كار زنان كارآفرين

است كه ضمن آن، فشارهاى نقشى حوزه هاى شغلى 
و خانوادگى در برخى موارد با يكديگر نا سازگارند. 
يكى از رايج ترين تعاريف تعارض كار- خانواده، 
تعريف گرين هاوس و بيوتل (1985) است. بر پايه 
اين تعريف، تعارض كار-خانواده، نوعى از تعارض 
بين نقشى است كه در آن فشار پديد آمده از نقش هاى 
كارى و خانوادگى از هر دو سو، نا هم ساز است؛ بدين 
معنا كه مشاركت در نقش كارى (يا خانوادگى) به 
دليل مشاركت در نقش خانوادگى (يا كارى) دشوار 

است.(9) 

آثار تعارض كار و خانواده
زندگى شغلى و زندگى خانوادگى، دو بخش 
جدايى ناپذير زندگى بيشتر افراد جامعه به شمار 
مى آيند، و چنانچه فرد در مسير زندگى شغلى يا 
خانوادگى خود دچار مشكل شود، پيامدهاى آن نه 
تنها گريبان گير خود فرد مى شود، بلكه سازمان ها و 
در سطحى باال تر، جامعه نيز بى نصيب نخواهد ماند. 
چنانچه همسران در برقرارى تعادل بين نقش هاى 
شغلى و خانوادگى دچار مشكل شوند، همه ابعاد 
زندگى آنان تحت تأثير اين عدم تعادل قرار مى گيرد 
و كاهش خشنودى زناشويى، از مهم ترين پيامدهاى 
اين دو نوع تعارض، به ويژه تعارض خانواده-كار به 

شمار مى آيد. (10)
طبق نتايج تحقيقات تعارض كار - خانواده براى 
افراد، خانواده ها و سازمان ها آثار زيان بار و نامناسبى 
بر جاى مى گذارد. اين تعارض در درجه اول بر كيفيت 
زندگى كارى و زندگى خانوادگى تأثير منفى دارد و 
اين دو نيز به نوبه خود ميزان رضايت فرد از زندگى را 
پايين مى آورند (7). كاهش رضايت شغلى و رضايت 
خانوادگى را به ترتيب دو پيامد جداگانه تعارض 
خانواده با كار و تعارض كار با خانواده هستند كه در 
نهايت سطح رضايت فرد از زندگى را تحت تأثير 
منفى قرار مى دهند (8). اين تعارضات پريشانى هاى 
خانوادگى و شغلى را به دنبال دارد كه هر دو در كل به 

افسردگى منجر مى شود (9). 
امروزه تعارض كار-خانواده يكى از مهم ترين 
منابع ايجاد استرس شناخته شده است. عدم سازگارى 
و ناهماهنگى ميان الزامات نقش هاى مربوط به كار 

و نقش هاى مربوط به خانواده، مشكالت بسيارى 
براى كاركنان و خانواده آنان، به منظور تأمين و رفع 
نياز ها و درخواست هاى هر دو حيطه زندگى، ايجاد 
كرده است. داليل منطقى و تجربى مويد اين واقعيت 
است كه كاهش ميزان تعارض ميان كار و خانواده، 
خشنودى كاركنان را در حيطه هاى خشنودى شغلى، 
خشنودى خانوادگى و خشنودى از زندگى، افزايش 
خواهد داد و از طرفى پيامدهاى شغلى را متأثر خواهد 

ساخت. (11)

تعارض كار- خانواده با نتايج روان شناختى و 
پيامدهاى منفى خانوادگى و سازمانى از قبيل تشديد 
عالئم افسردگى، افزايش مصرف الكل و سوءمصرف 
مواد، كاهش رضايت از زندگى، رضايت شغلى و 
رضايت از ازدواج و افزايش تمايل. به ترك خدمت 

در بين افراد در ارتباط بوده است. 
تعارض كار - خانواده براى افراد و سازمان ها به 
يك اندازه اهميت دارد. تعارض كار- خانواده، عالوه 
بر تأثيرات مخربى كه بر نگرش هاى شغلى و عملكرد 
كاركنان در محيط كار دارد، سالمت فردى كاركنان 
را نيز تحت تأثير قرار مى دهد. عدم هماهنگى و 
سازگارى نقش هاى زندگى و كار كه پيامد اصلى آن 
تجربه تعارض كار- خانواده است، تعادل زيستى و 
روانى بدن را بر هم خواهد زد. تعارض كار- خانواده 
و هم تعارض خانواده-كار، هر دو با بيمارى هاى 
اضطرابى و بيمارى هاى خلقى رابطه مثبت دارد. 

مطابق با مفهوم همئوستازى كه توسط وال تر كانن 
ارائه شد، سيستم بدنى انسان در خروج از تعادل 
واكنش نشان مى دهد و به منظور پاسخ به اين شرايط، 
دچار فشار روانى مى شود. پژوهشگران دريافته اند 
استرس، ناشى از نياز ما به ايجاد توازن در مقابل 
تغييرات است. خروج از تعادل خود يك تغيير است كه 
باعث استرس مى شود، از طرفى استرس بيشتر، برابر 
با بيمارى و عدم سالمتى است. استرس در درازمدت 
و تعدد رويدادهاى استرس زا در طول زندگى، منجر 

به بيمارى هاى جسمى و روانى مى شود. 
تعارض به عنوان منبع اصلى استرس براى افراد 
پيامدهاى منفى زيادى به دنبال دارد كه مى توان 
از آن ها به مواردى از قبيل افزايش خطراتى براى 
سالمتى والدين شاغل، انجام ضعيف تر وظايف 
نقش والدينى و همسرى، بد خلقى، كاهش رضايت از 
زندگى و بهداشت روانى ضغيف تر و براى سازمان ها 
با كاهش بهره ورى، افزايش تأخير و غيبت از كار، 
افزايش كناره گيرى از كار و تعهد شغلى و سازمانى 
پايين اشاره كرد. (7). همين امر يعنى وجود پيامد هاى 
متعدد منفى در حوزه هاى فردى، خانوادگى و 
سازمانى؛ ضرورت و اهميت توجه به راهُبردهاى 
مقابله اى جهت مديريت و اداره تعارض را آشكار 

مى سازد. 
كوك و روسو (1984) عنوان كردند كه تعارض 
بين نقش هاى كار – خانواده مى تواند نشانگر وجود 
تنش در زندگى افراد باشد كه نهايتًا به تضعيف 
سازگارى ازدواج، عملكرد ناكافى نقش، نارضايتى 
از شغل و زندگى و فشارهاى روانى را منجر مى شود. 

(14)

ابعاد تعارض هاى بين كار و خانواده
تعارض كار و خانواده دو سويه است يعنى كار 
مى تواند با خانواده تداخل داشته باشد (تعارض كار 
به خانواده) و خانواده مى تواند با كار تداخل داشته 
باشد (تعارض خانواده به كار). اين ابعاد دوسويه به 
عنوان مفاهيم آشكار و دو جانبه تعريف مى  شوند كه 
پيامدهاى مجزا دارند. (فران، راسل، كوپر، 1992). 
مطالعات اوليه درباره تعارض كار - خانواده تك سويه 
بود. جهت WFC از نظر معنادارى بسيار مهم است؛ 

كار   - خانـواده  تعـارض 
هنگامى اتفـاق مى افتد كه 
يـك فعاليـت خانوادگى با 
يك فعاليـت كارى تداخل 
پيـدا مى كنـد. در اين نوع 
تعـارض   از توانايـى فـرد 
نقش هـاى  ايفـاى  بـراى 

كارى، كاسته مى شود
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تعارض كار - خانواده براى 
سـازمان ها  و  خانواده هـا 
آثـار زيان بـارى بـر جـاى 
تعـارض  ايـن  مى گـذارد. 
بـر كيفيـت زندگـى كارى 
تأثيـر منفـى  و خانوادگـى 
دارد و ايـن دو نيز به نوبه 
خود ميزان رضايت فرد از 

زندگى را پايين مى آورند 

زيرا پيشامد ها و پيامدهاى بالقوه تداخل خانواده 
با كار، لزومًا مشابه تداخل كار با خانواده نيست. (18و 
12) به تازگى مطالعات تداخل كار خانواده و تداخل 
خانواده -كار را ابعاد متمايز تعارض مورد بررسى 

قرار مى دهند. 
با استناد به سنخ شناسى فران، راسل و كوپر در 
سال (1992)، تعارض كار– خانواده داراى دو بعد 
اصلى است: 1) تعارض كار با خانواده 2) تعارض 

خانواده با كار. 

تعارض كار با خانواده
مورد اول (تعارض كار با خانواده) زمانى رخ 
مى دهد كه خواست هاى كارى، وقت، تعهد و انرژى 
يك فرد را به تحليل ببرد و در نتيجه از توانايى فرد 
براى ايفاى نقش هاى خانوادگى بكاهد. (3) تعارض 
كار-خانواده هنگامى اتفاق مى افتد كه فعاليت هاى 
مرتبط با كار و فعاليت هاى خانوادگى با يكديگر 
تداخل پيدا مى كنند. اين نوع تعارض، ممكن است 
به علت فقدان حمايت همكاران و مديران، استقالل 
شغلى محدودشده، فشار شغلى، جدول زمان بندى 
كارى غير منعطف و افزايش تعداد ساعت كارى 

ايجاد شود. 

تعارض خانواده-كار
تعارض خانواده - كار هنگامى اتفاق مى افتد كه 
يك فعاليت خانوادگى با يك فعاليت كارى تداخل 
پيدا مى كند. در اين نوع تعارض خواست هاى 
خانوادگى، اين منابع را به گونه اى به مصرف 
مى رساند كه از توانايى فرد براى ايفاى نقش هاى 
كارى، كاسته مى شود (3) اين نوع تعارض ممكن 
است به دليل عدم حمايت همسر، برابرى در تقسيم 
كار در خانه، نگهدارى از بچه يا مراقبت از افراد 
سالخورده و يا جنسيت ايجاد شود. بر اساس آنچه 
كه در جامعه مرسوم است، انتظار مى رود كه ارتباط 

ميان نقش هاى كارى و خانوادگى، براى زنان و 
مردان متفاوت باشد. پليك(35) اشاره مى كند 
كه در مردان، نقش هاى ابعاد كارى تمايل دارند 
تا خود را بر ابعاد خانوادگى تحميل كنند، درحالى كه 

در زنان اين نقش هاى ابعاد خانوادگى هستند 

كه تمايل دارند بر ابعاد كارى خود را تحميل كنند 
 FWC و زنانWFC بنابراين، اغلب، مردان
بيشترى را تجربه مى كنند. اين روز ها كه بسيارى از 
زنان و مردان، به طور مشترك مسئوليت هاى كارى و 
خانوادگى را برعهده دارند، بايد انتظار داشت كه زنان 
و مردان FWC و WFC را به يك اندازه تجربه 
كنند، اما فقط تعداد اندكى از مطالعات اين فرضيه را 

تأييد مى كند (12) 
پژوهش ها نشان داده اند كه هر چه افراد از 
وضعيت مجرد به سمت متأهلى حركت نموده و 
تعدد فرزندانشان نيز بيشتر مى شود، با تعارضات 

بيشترى مواجه خواهند شد. 

تعارض كار- خانواده و ترك خدمت
يكى از مهم ترين اثرات تعارضات بين كار و 

خانواده، ترك كار و رهاكردن فعاليت كارآفرينانه 
است. همان طور كه اين نوع تعارضات ممكن است 
در تمام افراد و سازمان ها به چشم خورد، در زندگى 
كارى يك زن كارآفرين نيز ممكن است ايجادشده 
و در صورت ادامه يافتن و عدم رفع آن، منجر به 
ترك فعاليت كارآفرينانه از سوى زن كارآفرين به 
خصوص در مرحله راه اندازى و رشد شود. آگاهى از 
اين موضوع كه چه عواملى باعث مى شوند تا يك 
فرد تصميم به ترك كارگيرد، در توانايى محيط 
براى حفظ زنان كارآفرين در فعاليت كارآفرينانه 
بسيار حياتى است. تمايالت رفتارى اصلى ترين 
و بهترين مراجع شناختى رفتار، شناخته شده اند. 
نظريه نگرش هاى فيشبين و آجزن بيان مى كند كه 
«بهترين پيش بينى كننده رفتار يك فرد، سنجش 

نيت وى براى انجام آن رفتار است.» (11) 
بنابراين، قصد ترك خدمت بهترين پيش بينى 
كننده ترك خدمت شناخته مى شو د . اولين نظريه 
در زمينه ترك خدمت، نظريه مارچ و سيمون است 
كه بيان مى كند، عوامل غير شغلى، مهم ترين 
مؤلفه هايى هستند كه تعيين مى كنند چرا افراد 
مى مانند يا مى روند. افرادى كه در محيطى كار 
مى كنند كه با خانواده در تداخل است و تعارض 
زيادى تجربه مى شود، به احتمال زياد به دنبال كارى 
خواهند بود كه استرس كمترى در آن وجود داشته 
باشد (9) اگر افراد احساس كنند كه نمى توانند از 
 FWC و WFC عهده مشكالتى كه از تعارضات
ناشى مى شود برآيند، ممكن است به فكر ترك 
سازمان فعلى خود بيافتند. اين مسئله با نظريه حفظ 
منابع نيز سازگار است. نظريه حفظ منابع مبناى 
تئوريكى مناسبى را براى تأثير حمايت هاى سازمانى 
بر تعارضات كار خانواده و خانواده كار و روابط آن ها 
با نتايج شغلى ارائه مى كند. عنصر اساسى در اين 



پاييز  1392 8

اثرات متقابل مديريت خانواده و كسب و كار زنان كارآفرين

نظريه اين است كه افراد در جستجوى كسب، حفظ 
و تقويت منابع هستند. بنابراين مى توان اين گونه 
گفت كه تعارضات بين كار و خانواده، عوامل اصلى 

در افزايش قصد ترك خدمت افراد هستند. (15)

انواع تعارض
گرين هاوس و بيوتل (1985) تعارض كار-
خانواده را شكلى از تعارض بين نقشى كه در آن فشار 
نقش ها در حوزه هاى مختلف كار و خانواده منجر به 
تعارض دو طرفه بين كار و خانواده مى شوند، تعريف 
مى كنند. طبق اين تعريف سه نوع تعارض را مى توان 
مشخص كرد: تعارض مبتنى بر زمان، تعارض مبتنى 

بر توان فرسايى، و تعارض مبتنى بر رفتار. 
الف- تعارض مبتنى بر زمان

تعارض بر پايه زمان، وقتى ايجاد مى شود كه 
در مقدار زمان صرف شده در يك حوزه مثل كار به 
دليل روبرو شدن با نيازهاى حوزه ديگر مثل خانواده 
اختالل ايجاد شود. در حقيقت، اين تعارض، پيامد 
رقابت هاى چندگانه براى به چنگ آوردن زمان در 
اختيار فرد است، حال آنكه نمى توان مدت زمان 
انجام فعاليت در يك نقش را براى فعاليت هاى 
مربوط به نقش ديگر نيز به كار گرفت. تعارض مبتنى 

بر زمان دو شكل عمده دارد: 
1- فشار زمانى پيوسته با يك نقش، ممكن است 
پيروى از انتظارات ناشى از نقش ديگر را به لحاظ 

فيزيكى ناممكن سازد. 
2- ممكن است وقتى شخص مى خواهد به 
گونه اى فيزيكى، خواست هاى يك نقش را برآورده 

كند، درگير اشتغال ذهنى با نقش ديگر شود. 
ب- تعارض مبتنى بر فشار

 تعارض بر پايه تنش يا فشار، زمانى رخ مى نمايد 
كه عملكرد يك نقش به دليل استرس زا بودن نقش 
مقابل كاهش مى بايد. اين تعارض بر پايه مشكالت 

رفتارى كه در نتيجه جابه جايى بين نقش ها رخ 
مى دهد، ايجاد مى شود (سايمون و همكاران، 2004) 
. فشار توليدشده نقش، در نتيجه محرك هاى 
تنش زاى شغلى و خانوادگى، فشارهاى فيزيكى و 
روانى مانند تنش، اضطراب، خستگى، افسردگى، 
بى حوصلگى، و تندخويى را پديد مى آورد و ايفاى 

انتظارات ناشى از نقش ديگر را دشوار مى سازد. بدين 
ترتيب زمانى تعارض مبتنى بر فشار پديد مى آيد كه 
فشار به دست آمده از يك نقش، بر كاركرد شخص 
در نقش ديگر اثر گذارد. ناسازگارى نقش ها بيشتر 
به دليل فشار نقشى است كه پيروى از خواست هاى 
نقش ديگر را چنان دشوار مى سازد كه فرد شاغل را 
به سوى افسردگى در كار و احتماًال كاهش برقرارى 
پيوندهاى شخصى در خانه روانه مى كند؛ همچنين 
تعهد زمانى زياد نسبت به كار نيز مى تواند به گونه اى 
غيرمستقيم بر اين نوع از تعارض تأثير بگذارد و سبب 

نبود يا كمبود پشتيبانى همسران از يكديگر شود. 
وجود نگرش هاى فمينيستى در مردان، رفتار عادى 
دلگرم كننده اى را نسبت به همسر پديد مى آورد، كه 
مى تواند تا اندازه  زيادى مانع تعارض كار-خانواده 

شود. (مى لكى و پتوال، 1999) 
ج- تعرض مبتنى بر رفتار

در اين نوع تعارض، الگوهايى ويژه از رفتار در 
نقشى معين، با انتظارات مربوط به رفتار در نقش 
ديگر ناسازگار مى شود، بدين ترتيب ممكن است 
در نقش شغلى، رفتارهايى از فرد درخواست شود 
كه با انتظارات رفتارى در حوزه نقش هاى خانوادگى 
تعارض داشته باشد. زمانى كه فرد، به رغم تعديل و 
تغيير رفتار خود، نتواند از انتظارات رفتارى آن نقش 
پيروى كند، دچار تعارض مبتنى بر رفتار خواهد 
شد، بر اين اساس، افرادى كه براى تعديل و تنظيم 
الگوهاى رفتارى خود، از انعطاف پذيرى كمترى 
برخوردارند، احتماًال تعارض بين نقشى بيشترى را 
تجربه مى كند. نمونه اين تعارض شيوه هاى رفتارى 
مردان در كار، مانند غيرشخصى بودن، منطقى 
بودن، و مقتدر بودن است، كه مى تواند با رفتارهاى 
مورد انتظار همسر و فرزندان، مانند عاطفى، حساس 

و صميمى بودن ناسازگار شود. 

افـرادى كـه بـراى تعديل 
و تنظيـم الگوهـاى رفتارى 
انعطاف پذيـرى  از  خـود، 
برخوردارنـد،  كمتـرى 
احتماًال تعارض بين نقشـى 

بيشترى را تجربه مى كند
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تجربه مى كند. نمونه اين تعارض شيوه هاى رفتارى 
بودن، منطقى در كار، مانند غيرشخصى مردان

بودن، و مقتدر بودن است، كه مى تواند با رفتارهاى 
مورد انتظار همسر و فرزندان، مانند عاطفى، حساس

و صميمى بودن ناسازگار شود. 

تعارض بين نقشـى  احتماال
بيشترى را تجربه مى كند
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مديريت تعارض كار-خانواده 
و خانواده-كار

روش هاى مقابله با تعارض كار - خانواده به عنوان 
مجموعه اعمالى در نظر گرفته مى شود كه توسط فرد 
شاغل جهت كاهش يا حذف فشار ناشى از نقش هاى 
خانوادگى و كارى در رابطه با تعارض كار - خانواده، 

انجام مى دهد. (13)
اگر افراد توانايى برقرارى تعادل ميان مسئوليت ها 
و وظايف زندگى شغلى و خانوادگى خود را داشته 
باشند و از بروز تعارض جلوگيرى كنند، شاهد آثار 
اين تعادل در زندگى خود خواهند بود. همان طور كه 
مديريت تعارض كار- خانواده پيامدهاى مثبتى براى 
سازمان به همراه دارد، مديريت تعارض خانواده-كار 
نيز داراى پيامدهاى مثبتى مانند افزايش خشنودى 
زناشويى، افزايش كيفيت و كميت ارتباط همسران، 
افزايش خشنودى از زندگى، سرزندگى، يافتن معنا 
در زندگى، افزايش كيفيت ارتباط با كودكان و 
اطرافيان، افزايش شادى در زندگى، افزايش كيفيت 
انجام وظايف مربوط به خانه، و كاهش بيمارى هاى 
جسمانى است. كه آثار آن، هم در بعد زندگى شغلى 
و هم در بعد زندگى خانوادگى، نمودار خواهد شد. 
بنابراين به جاست كه براى مديريت اين تعارضات 

راهكارهاى اجرايى به افراد پيشنهاد داده شود. 
هسته اصلى برنامه هاى اجرايى براى مديريت 
تعارضات كار- خانواده توانمندسازى است. در 
اين برنامه ها موضوعات مطرح شده عبارت اند از: 
مهارت مديريت زمان، مديريت اثربخش، مهارت 
تصميم گيرى، مديريت جلسات، و مهارت حل 
مسئله (كلوتربوك، 2003). از ديگر راهكار ها 
اجرايى براى حل تعارض كارخانواده مى توان 

به موارد ذيل اشاره كرد؛ 
• افزايش باور خود كارآمدى

• مديريت زمان
• استفاده از انواع پشتيبانى ها (پشتيبانى 
اجتماعى، سازمانى، شامل خط مشى هاى 
سازمان، پشتيبانى سرپرست، پشتيبانى 
ابزارى و عاطفى همسر، و پشتيبانى از سوى 

خانواده اصلى) 
• تقسيم وظايف ميان همسران

• الويت بندى وظايف، به ترتيب اهميت و بر 
پايه نياز، و تقسيم زمان و انرژى ميان وظايف. 

• تشويق فرد در موقعيت هاى شغلى و همكارى 
با فرد در انجام وظايفش در منزل

• رهاسازى فرد از مسئوليت ها غيرضرورى 
خانوادگى. 

• هماهنگ كردن ساختار زندگى با نيازهاى 
شغلى فرد. 

در ميان موضوعات مطرح شده مهارت مديريت 
زمان نقش موثرى در كاهش تعارض كار-خانواده 
دارد. پژوهش جكس و الكو (1999) نشان داد كه 
مديريت زمان اثر تعديل كننده بر ارتباطات بين كار 

و خانواده و تعارض كار با خانواده دارد. 

مديريت زمان، راه كارى براى كاهش 
تعارض كار و خانواده

مديريت زمان در اواخر دهه 1950 توسط مكن 
مطرح شد. اين روش شامل فنونى براى تعيين 
اهداف كوتاه مدت، چگونگى تبديل اين اهداف 
به وظايف و فعاليت ها براى اجراى سريع تر آن ها، 
چگونگى برنامه ريزى و الويت بندى كارهاى روزانه، 
چگونگى جلوگيرى از وقفه كارى كه محدوديت 
در انجام وظايف ايجاد مى كند، است. (كاليسنز، 
2004). نتايج مطالعه گرزيوانكر و همكاران، نشان 
داد كه تعارض كار و خانواده ممكن است منجر به 

ترك حرفه شود. (گرزيواكر، 2006) 

نتايج پژوهش ها نشان داده است كه چنانچه 
تعارض ها در دو حيطه كار و خانواده بيشتر شود، 
بهره ورى افراد كاهش پيدا مى كند، بدين معنى كه 
افرادى كه در محيط خانوادگى خود دچار تعارض 
هستند و فشار زيادى را تحمل مى كنند، مشكالت و 
مشغله هاى فكرى را به محل كار منتقل مى كنند و 
ميزان كارايى آن ها كاهش پيدا مى كند، از طرفى بر 
روى عملكرد جمعى خود و كاركنان وابسته به خود 

نيز تأثير منفى مى گذارند. 
هامر و همكارانش نشان دادند كه سطوح باالى 
تعارض كار-خانواده با پيامدهاى كژكارى افراد 
(يعنى نارضايتى از زندگى، اضطراب، افسردگى، 
سالمت ضعيف) براى روابط (يعنى افزايش تعارض 
بين نقشى، طالق) و براى سازمان (يعنى غيبت از 
كار، تأخير، فقدان كاركنان بااستعداد و در   نهايت 
كاهش بهره ورى كاركنان) رابطه معنادار وجود دارد. 
بهسون در طى تحقيق نشان داد كه يكى از عوامل 
كاهش تعارض كار-خانواده، انعطاف پذيرى در محل 
كارى كه انطباق غيررسمى كارى را به خانواده 
مى دهد، است. بهسون اين كمك هاى غيررسمى 
كار به خانواده را از جمله عواملى مى داند كه باعث 
كاهش غيبت از كار و كارگريزى و رخوت و سستى 
مى شود و همچنين مى تواند به افزايش بهره ورى و 
كيفيت عملكرد كارى افراد كمك كند، وى از جمله 
عوامل افزايش بهره ورى و كارايى افراد را تعارض 

كار- خانواده پايين مى داند. 
پژوهش هاى متعددى انجام شده است كه همگى 
ابر اين نكته اتفاق نظر دارند كه «سرريزشدگى 
مسائل خانواده به محيط كارى، كارآيى افراد را پايين 
آورده و دليل آن سرايت كردن نگرشهاى منفى 

هريك از حوزه ها به حوزه هاى ديگر است.» (12)

*منابع و مآخد در دفتر انجمن زنان موجود 
است. 

محيـط  در  كـه  افـرادى 
دچـار  خـود  خانوادگـى 
تعـارض هسـتند و فشـار 
زيـادى را تحمـل مى كنند، 
مشـغله هاى  و  مشـكالت 
فكرى را به محل كار منتقل 
مى كننـد و ميـزان كارايى 

آن ها كاهش پيدا مى كند
ى ز ر
ا اطرافيان،
انجام وظاي

جسمانى اس
و هم در بع
بنابراين به

راهكارهاى
هسته ا
تعارضات
اين برنامه
مهارت مد
تصميم گير
مسئله (ك
اجرايى
به مو
اف•اف
م•م
•
اج
س
ابز
خانو
ت•تقس
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فعاليت هاى 
كارآفرينانه 
وتشخيص فرصت

تعارض جدى با كار و خانواده ام نداشتم
فالحى به عنوان يك زن كارآفرين، هيچگاه چالش  
جدى و تعارض زياد بين كار و خانواده و نداشته است. او 
در اين باره مى گويد: «در خانه و در ارتباط با فرزندانم، 
هيچگاه چالش زيادى نداشتم؛ ولى به هر حال از 
فرزندانم در دوران خردسالى شان، فاصله داشتم و زماني 
كه به حضور من نياز داشتند، كمتر در كنارشان بودم. اين 
چالش را با حضور مادرم پر مي كردم و هميشه فرزندانم 
را براي نگهداري نزد مادرم مي بردم؛ هيچ گاه آنها را تنها 
در خانه نگذاشتم يا براي آنها پرستار نگرفتم. خودم به 
عنوان يك مادر اين احساس را داشتم كه وقت كمى 
برايشان مى گذارم؛ از اين رو بعد از گذشت اين سالها، 
بارها از آنها نظرشان را درباره آن روزها پرسيده ام اما 

مي گويند كه شما براي ما وقت كمي نگذاشتيد.
در آن زمان خودم مدرسه غيرانتفاعى داشتم و در 

دوران مدرسه، بچه ها را در مدرسه و در كنار خودم 
پرورش دادم و ناظر پيشرفت تحصيلي آنها بودم؛ به 
لطف خدا در تمام اين دوران چالش زيادي با فرزندانم 
نداشتم؛ و االن هر دوي آنها تحصيالت عاليه دارند.»

كاردانان چون روفو آموختند…
پاره هاى وقت برهم دوختند

فالحى در پاسخ به اين سوال كه آيا هيچ گاه تعارض 
جدى در مورد فعاليت اجتماعى و اقتصادى خود با 
همسرش داشته يا نه؟ و چگونه آن را مديريت كرده 
و آن را برطرف نموده است ؟ مى گويد: «در حقيقت 
تعارضي با همسرم نداشتم؛ چون هميشه مراعات 
همه چيز را در زندگي ام مي كردم و به همين دليل 
همسرم پشت و پناه من بود و هميشه تشويقم مي كرد؛ 
و چالشي با ايشان نداشتم. در حقيقت مديريتم را مديون 

مديريت زمان مي دانم؛ مثًال هميشه صبح زود و قبل از 
بيدار شدن همسرم بيدار مى شوم، ساعت 6 براى من 
دير است،  هميشه صبحانه را آماده مي كردم تا وقتي 
همسرم بيدار مي شود، احساس نكند كه به دليل اينكه 
همسرش خانه دار نيست در زندگي كم مي گذارد؛ حتي 
وقتي از محل كارم به خانه بازمي گشتم، وقتم را وقف 
همسر و فرزندانم مي كردم؛ بنابراين هيچ گاه همسرم 
اين گونه فكر نكرد كه چون همسرش خانه دار نيست 
براي خانه وقت كمي دارد و تمام اوقات او با شغلش پر 
شده است. هميشه طورى زمان را مديريت مى كنم 
كه 1 دقيقه هم هدر نرود. آشپزخانه من به مزرعه 
مسلط است. وقتى درآنجا مشغول كار هستم، مزرعه و 
گاودارى را هم زير چشم دارم.  به قول پروين اعتصامى: 
“ كاردانان چون روفو آموختند…پاره هاى وقت برهم 

دوختند.»

ماهرخ فالحى، اولين زن گاودار صنعتى ايران است كه عالوه بر عضويت در هيأت مديره انجمن زنان كارآفرين و 
هيأت امناي بنياد توسعه كارآفريني زنان و جوانان، رياست بنياد نيكوكاري كهريزك كرج، وعضويت در هيأت مديره 
گروه صلح سبز ايران را در كارنامه خود دارد.  او كه بيش از هفت دهه از عمرش مى گذرد، تجربيات موفقى در زمينه 
مديريت همزمان كار و خانواده اش دارد و مهمترين دليل موفقيتش را مديريت زمان مى داند. آنچه پيش رو داريد، 

خالصه اى از گفتگويى است كه با موضوع مديريت كار و خانواده با ايشان صورت گرفته است.

گفت وگو

تهيه و تنظيم: سحر غريبى
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 حل مسائل خانوادگى با استفاده از نگرش و 
سبك زندگى كارآفرينانه 

فالحى معتقد است ، آن سبك و سياقى كه در 
انجام  فعاليتهاى كارآفرينانه اش داشته و مبتنى بر 
نوآورى  و تشخيص فرصت بوده است، روى فرزندان و 
خانواده اش تأثير مثبت بسيارى گذاشته است و آنها نيز 
همين سبك را ادامه دادند؛ « دومين فرزندم كه پزشك 
است در كارها و روش تشخيص بيماري و روش درمان 
خود نوآوري دارد و هميشه به من مي گويد: شما در 
كارهاي تان نوآوري داشتيد و من نيز در كارهايم از شما 
الگو گرفتم؛ بنابراين متوجه شدم كه نوآوري در كارم 

تأثير مثبت بر فرزندانم داشته است.» 

زن كارآفرين توانمندتر از زنان كارمند و 
خانه دار

فالحى معتقد است يك زن كارآفرين نسبت به  يك 
زن كارمند كه در حفظ و نگهدارى و يا رشد و بقاء سازمان 
خود دخالت مستقيمى ندارد، و صرفا شاغل است ، در 

مواجهه و مديريت خانواده در بسيار موفق تر است.
«خانم هاي كارآفرين مديريت شان خيلي بهتر 
از خانم هاي خانه دار يا كارمند است؛ چون همانطور 
كه در كارشان فرصتها را شناسايى كرده و شكار 
مى كنند، در مراحل زندگي شان نيز فرصتها را 
خلق و كشف مى كنند و از آنها به نفع خانواده بهره  
مى گيرند. و خيلي بيشتر از ايشان، احتياجات روحي 
و روانى فرزندان شان را جواب مي دهند؛ در حالي كه 
يك خانم كارمند يا خانه  دار اين هوشياري و كسب 
فرصت ها را به كار نمي برد؛ وقتي همكاران كارآفرينم 
را با خانم هاي كارمند يا خانه دار مقايسه مي كنم، 
متوجه مي شوم كه زندگي خانم هاي كارآفرين 
خيلي دلنشين تر از زندگي خانم هاي خانه دار يا 
كارمند است. مسلماً خانم هاي كارآفرين چالش هاي 

بيشتري دارند. »

 هماهنگى بين نقشهاى همسرى، مادرى و 
مديريت بنگاه كارآفرين 

فالحى معتقد است از آنجايى كه يك زن كارآفرين 
انگيزه باالترى براى موفقيت و ميل به پيشرفت دارد، 
توانايى باالترى در مديريت همزمان كار و خانواده دارد. 

او در اين باره مى گويد: «به نظرم وقتي انگيزه وجود 
داشته باشد، راحت مي توان كار و خانواده را مديريت 
كرد و ميان هر دوى آن ها تعادل ايجاد كرد. انگيزه در 
زندگي من باعث شد تا زمان را به خوبي مديريت و 

هماهنگي ايجاد كنم.»

 زن كارآفرين، ضامن ايجاد و بقاى خانواده 
سالم

فالحى باور دارد ، فعاليت يك زن كارآفرين مى تواند 
منجر به ايجاد و بقاى خانواده سالم شود. او در اين باره 
مى گويد: « با همه خانم هايي كه عضو انجمن زنان 
كارآفرين هستند، تعامل دارم و مي بينم كه زندگي شان 
پابرجاتر و محكم تر از ساير زنان شاغل و خانه دارى است 
كه مى شناسم.  شايد اين پديده به اين دليل باشد كه آنها 
در اداره كسب و كار و انجام فعاليتهاى كارافرينانه شان، 
تمهيداتى را آموخته و به كار گرفته اند كه به خوبى قابل 
به كارگيرى و اجرا در زندگى محيط خانواده شان است .

حركت فرزندان در مسير زندگى 
كارآفرينانه 

فالحى در پاسخ به اين سوال كه آيا دوست دارد 
فرزندانش سبك و مسير زندگى او را ادامه دهند؟ 
مى گويد: « بله دوست دارم در رشته خودشان همين 
سبك و سياق ما را دنبال كنند؛ ولي هر چه سعي 
كردم، فرزندانم مديريت زمان و استفاده از فرصت ها 
را مانند من نداشتند؛ حتي بچه هاي خانم هاي 

كارآفرين را هم ديده ام كه از زمان به خوبي استفاده 
نمي كنند؛ نمي دانم وقت كم مي آورند يا بيشتر 
استراحت طلب شده اند و سبك و سياق زندگي هاي 
راحت را مي طلبند و مثل ما كه با مشكالت و با 
كوشش بسيار شغل مان را به نتيجه رسانديم، نيستند، 
شايد آنها احساس نياز نمي كنند؛ بنابراين مثل ما كه 
فعال بوديم، فعال نيستند. من دلم مي خواهد كه 
فرزندانم پركارتر باشند؛ البته پركارتر از بچه هاي 
عادي هستند؛ ولي نسبت به خودم پركارتر نيستند. 
در دوران كودكي كه آنها را به مدرسه مي بردم در 
ميان راه وقتى در اتومبيل نشسته بوديم، موفقيت هاى 
خود را كه نتيجه آن وقت شناسي ها بود براي آنها 
تكرار مي كردم و خوشبختانه مي بينم امروز نسبت به  
هم سن و سال هاي خود و هم دوره اي هاي خود نسبتًا 
موفق تر هستند؛ ولي با آن چيزي كه من مي خواهم، 

فاصله دارند.»

هميشه از زمان جلوتر هستم
فالحى در پاسخ به اين درخواست كه الگوى 
مديريت زمان خود را در اختيار مخاطبان قرار دهد 
مى گويد: «من هميشه از زمان جلوتر هستم ،از 
همه زودتر از خواب بيدار مي شوم و از همه زودتر 
حركت مي كنم. با اينكه مسير من نسبت به بسياري 
از نزديكانم دورتر است؛ ولي زودتر از همه مي رسم. 
همين وقت شناسي و تنظيم وقت را در كارم نيز دارم؛ 
وقتي من زودتر به سر كار مي روم، كارگر و مهندسي 
كه براي من كار مي كنند سعي مي كنند مانند من 
رفتار كنند و از من الگو مي گيرند. در نتيجه الگوي 
زمان را در ميان همكاران و كارگرانم رواج دادم و 
همين موضوع باعث شد تا موفقيت بيشتري در 

كسب و كار به دست آورم.
من هر شب قبل از اينكه به رختخواب بروم 
كارهاي روزانه را با زماني كه براي آن گذاشته ام، 
چك مي كنم؛ كنترل مى كنم كه در كجا اشتباه كردم 
و كجا وقت كم آوردم و كجا وقت را خوب تنظيم 
نكرده ام و همه موارد را  يادداشت مي كنم. در همه 
زندگي ام هميشه اين الگو را استفاده كردم؛ برنامه 
روز بعد را فهرست وار روي كاغذ مي نويسم و زمان 

را تنظيم مي كنم. »

زن  يـك  كـه  آنجايـى  از   
كارآفريـن انگيـزه باالترى 
بـراى موفقيـت و ميـل به 
توانايـى  دارد،  پيشـرفت 
مديريـت  در  باالتـرى 
همزمان كار و خانواده دارد

  در همه زندگي ام 
هميشه اين الگو را 
استفاده كردم؛ برنامه 
روز بعد را فهرست وار 
روي كاغذ مي نويسم 
و زمان را تنظيم مي كنم
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گفت وگو

هيچگاه نمى خواستم هويتم را از مادرم جدا كنم
مصاحبه با دكتر فالحى

در خردسالى بخش اصلى زمانم را پيش مادربزرگ 
و پدر بزرگم بودم. در آن روز ها مادرم مدير مجموعه 
آموزشى نابينايان بودند وقتى احساس مى كردند كه 
در مقطعى از لحاظ روحى به ايشان وابسته شدم و 
نياز دارم تا يك روز را با ايشان سپرى كنم، مرا با خود 

به محيط كارشان مى بردند. 
محيط كار مادرم برايم سخت نبود، مدرسه، 
محيطى باز با فضايى عالى بود و شرايط مانند االن 
نبود كه هر خانه اى، مدرسه شود، بلكه مجموعه 
آموزشى از استاندارهاى محيطى و معمارى براى 
محيط آموزشى برخوردار بود. در آنجا كه امكان 
بازى براى من با ساير بچه ها فراهم بود. خود را با 
شرايط آنجا وفق داده بودم. مادر در آن زمان پست 
مديريتى در مدرسه داشت، به همين خاطر مديريت 
وقت و والويت بندى كارهايش دست خودش بود،  
به خوبى مى فهميدم كه در آن محيط الوهيت اصلى 
مادرم، كارش است، به مهمين خاطر خود را با شرايط 

آنجا وفق مى دادم.
خاطره هاى كمى از 3 سال اول زندگيم دارم، 
بخش اصلى زمانم در كنار پدر بزرگ و مادر بزرگ 

بودم. و محيط خانه را به ياد دارم. اما هرچه به گذشته 
نگاه مى كنم، خاطره بد و تلخى از دورشدن مادر از 

من و جدايى از ايشان در ذهنم ندارم. 

   اينكه مادر شما مدير كودكستانى بود كه 
شما در آنجا مشغول به تحصيل  بود، چه اثرى بر 
روى شما داشت؟ آيا هيچگاه موجب شد تا مورد 

فشار اجتماعى از طرف سايرين قرار بگيريد؟ 
مثال اينكه ديگران به شما حسادت كنند؟ و يا 

برخورد منفى با شما داشته باشند. 
بودن در كنار پدر و مادر در محيط كار و درس، 
از يك طرف برايم خوب و از يك طرف برايم بد و 
منفى بود. طبيعى است كودكان در سن رشد بيش 
از هر چيز به پدر و مادر و توجه آن ها نياز دارند. اينكه 
در كودكستان و مدرسه در كنار پدر و مادرم بودم، 
محيط برايم غريبه نبود و هر زمان كه اراده مى كردم 
مى توانستم پيش آن ها بروم، برايم خيلى خوب و 
مفيد بود. اما از طرف ديگر، اينكه موفقيت ها و نتايج 
كار هايم به عامل مديريت آن ها در مجموعه نسبت 
داده مى شد برايم سخت و ناراحت كننده بود. من 
هميشه از   همان دوران دبستان دانش آموز موفقى 
در درس هايم بود، و طبيعى بود كه در همه زمان ها 
يك سطح، رقابت خاصى بين همسن و ساالن وجود 
داشته باشد، اينكه مى شنيدم، موفقيت هاى درسى و 
آموزشيم به حضور و مديريت مادر و پدرم در مدرسه 
نسبت داده مى شود و تالش و پشتكار خودم ناديده 
گرفته مى شود، برايم سخت و مشكل بود. اين بود كه 

دكتر فالحى، پزشك اورژانس يكى از بيمارستانهاى معروف تهران 
است. او كه فرزند خانم فالحى، گاودار نمونه صنعتى كشور است، از اثر 
فعاليت هاى كارافرينانه مادر بر زندگى شخصى و كارى اش مى گويد. 

آنچه پيش رو داريد بخشى از اين گفتگو است.

كارآفرين  مادرى  داشـتن 
هميشـه برايم يـك افتخار 
خيلـى  مـن  بـراى  بـود. 
خوشـحال كننـده بـود كه 
اگـر روزى موفقيتى نصيبم 
مى شـود آن را بـه مادرى 
موفق نسبت دهم و ايشان 
را در كسـب اين موقعيت 

شريك بدانم

تهيه و تنظيم:  زهرا بهروزآذر
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در كالس چهارم دبستان با وجود آنكه پدرو مادرم، 
مدرسه خيلى موفق و معروفى در سطح منطقه 
داشتند، پاى خود را در يك كفش كردم كه بايد از آن 
مدرسه بروم و از آن مدرسه خارج شوم. وقتى ايشان 
از من پرسيدند كه چرا اين تصميم را گرفتم، پاسخم 
اين بود كه: «من درسم خوب است، خودم هم خيلى 
زحمت مى كشم اماديگران تمام موفقيتم را به حساب 
شما و اينكه مدير مجموعه هستيد مى گذارند و اين 
ديگر برايم قابل تحمل نيست.» بدين ترتيب از 
كالس چهارم به بعد از آن مدرسه بيرون آمدم و 

خوشبختانه هميشه در تحصيلم موفق بودم. »

   مادر شما يكى از موفق ترين زنان كارآفرين 
كشور است كه هميشه در همه جا نامى از ايشان 
به ميان مى آيد. چقدر آثار حضور ايشان در 
موفقيت هاى زندگى شما ديده مى شود؟ آيا در 
بزرگسالى هم مانند دوران كودكى خود هيچگاه 
تصميم مشابهى گرفتيد كه هويت خود را از مادر 

خود جدا كنيد؟ 
به جز آن تجربه دوران مدرسه، من هيچگاه ديگر 
نمى خواستم هويتم را از ايشان جدا كنم، چرا كه 
داشتن مادرى كارآفرين هميشه برايم يك افتخار 
بود. براى من خيلى خوشحال كننده بود كه اگر 
روزى موفقيتى نصيبم مى شود آن را به مادرى 
موفق نسبت دهم و ايشان را در كسب اين موقعيت 
شريك بدانم. بنابراين نه هيچ گاه قصدى براى اين 
نوع فاصله گرفتن ها داشتم و نه تالشى براى اين 
منظور كردم. به عالوه اينكه در تحصيل نسبت به 
بچه هاى همطراز خودم، نسبتا موفق بودم. همگان 
مى دانند كه قبولى در كنكور، موفقيتى نبود كه 
به توان آن را به پدر و مادر نسبت داد و نتيجه كار و 
زحمت خودم بود، بنابراين نگرانى در آن مورد نداشتم 
ولى در موارد ديگر همچون زمينه هاى اجتماعى و 
اقتصادى، چنانچه موفقيتى داشتم و آن را به مادر يا 
پدرم نسبت مى دادند، نه تنها ناراحت نمى شدم بلكه 
بسيار خوشحال هم مى شدم. و افتخار مى كردم كه 

چنين والدينى دارم. 

   آيا هيچگاه دليل شكست هايى احتمالى 

خود را به برخوردارى از پدر و مادر كارآفرينتان 
نسبت داده ايد؟ 

نه، من فكر نمى كنم موفقيت پدر و مادر در محيط 
كار و پويايى آن ها، هيچ وقت اثر منفى بر روى زندگى 
ساير اعضاى خانواده داشته باشد. حتى معتقدم، اثر 
اين نوع فعاليت ها نه تنها بازداردنده نيست بلكه 
سازنده و تسهيل گر ساير امور در همه زمينه ها هم در 
اجتماعى، اقتصادى و خانوادگى است. بنابراين فكر 
مى كنم براى من هميشه موفقيت هاى آن ها، نقش 
مثبت داشته تا منفى. به عالوه اينكه الگوگيرى 
ازفعاليت ها، سبك فكرى، پشتكار و تالش شان، 
نحوه تصميم گيرى هايشان در كار، و حتى نحوه 
برخوردشان در محيط هاى اجتماعى، همه و همه 
الگوهاى خوبى براى من بود تا بتوانم از آن ها در 

زندگى خودم استفاده كنم. 

   چه ميزان از رفتارهاى مادرتان در زندگى 
شما اثر گذاشته و شما از ايشان الگو گرفته ايد؟ 
همان طور كه گفتيد مادرم ويژگى هاى رفتارى 
رند كه با آن ها در بين مردم شناخته  خاصى دا
مى شود روابط اجتماعى باال، برخوردهاى مناسب 
با ساير افراد، اينكه به مردم دارى معروف هستند، 
صفات مثبتى از ايشان است كه هميشه مرا به اين 
سمت به حركت وا مى داشتند تا خود را فردى شبيه 

به ايشان سازم. 

   مادر شما به اين معروف هستند كه مديريت 
زمان بسيار خوبى دارند، چقدر از سبك مديريت 
زمان ايشان بر روى شما اثر گذاشته و چقدر اين 

نوع رفتار را از ايشان آموخته ايد؟ 
در اينجا بدون هيچ نگرانى و با شجاعت اقرار 
مى كنم كه متاسفانه نتوانستم در مديريت زمان مانند 
مادر باشم و هميشه در اين زمينه دچار مشكل هستم. 
البته اى كاش اين توانايى به من انتقال پيدا مى كرد و 
مى توانستم زمان هاى به هدر رفته را به كار ببندم و 
آن ها را بهينه مصرف كنم. من هيچ وقت نتوانستم 
مانند مادرم باشم و البته هنوز هيچ كسى را نديدم كه 
مانند ايشان باشد. تقريبا كسى را نديدم كه هميشه 
زمان را در دست داشته باشد، بتواند آن را مديريت كند 
و بتواند از كوچك ترين لحظه هاى آن هم استفاده كند. 

   چرا نتوانستيد به سمت كسب مهارت 
مديريت زمان برويد، شايد در كودكى خاطره اى 
از مديريت زمان داريد كه در ناخودآگاه شما باقى 
مانده و باعث رنجش شما شده باشد و حركت در 
اين مسير را براى شما ناراحت كننده كرده است؟ 
من هميشه مسير مادر را در شتاب ديده ام. زندگى 
ما به سرعت داشت مى گذشت. هميشه در زندگى 
ما شتاب خاصى وجود داشت. هميشه همه چيز بايد 
با شتاب انجام مى شد تا وقت براى چيزهاى ديگر 
باشد، همه چيز،.....! از چيزهاى كوچك و جزئى 
خانه بگيريد تا چيزهاى بزرگ و مهم محيط كارى. 
شايد اين شتابى كه هميشه وجود داشت، و يا شايد 
اضطرابى كه به همراه داشت، در ناخودآگاه من مانده 

باشد. نمى دانم. شايد...

مـن هيـچ وقت نتوانسـتم 
باشـم.  مـادرم  ماننـد 
تقريبا كسـى را نديدم كه 
هميشـه زمان را در دست 
داشته باشـد، بتواند آن را 
مديريـت كنـد و بتواند از 
كوچك ترين لحظه هاى آن 

هم استفاده كند
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مفروضات بحث و گفتگو در هر سه كارگاه 
برگزيده شده عبارتند از: 

- ضرورت حفظ خانواده
فرين و صاحب  آ ر فتن نقش زن كا ير - پذ

كسب و كار

گام اول: 

«كارگاه پژوهشى محدوديت ها و ابتكارات زنان 
كارآفرين در ايجاد تناسب مديريت خانواده و 

كسب و كار»

هدف: آشنايى و كشف محدوديت ها و ابتكارات 
شركت كنندگان در مديريت مشترك خانواده و 

كسب و كار

بررسى اثرات متقابل مديريت خانواده  
و كسب و كار زنان كارآفرين  

و راه كارهاى برقرارى تناسب با آنها
فخرالسادات محتشمى پور- فيروزه صابر

مطالعات نشان مى دهد كه زنان كارآفرين و صاحب كسب و كار محدوديت هاى زيادى را براى مديريت 
هم زمان خانواده (همسر و فرزند) و كسب و كار خويش پيش روى دارند و از آنجا كه امكانات و بستر 
مناسب در جامعه براى كاهش و رفع محدوديت ها فراهم نشده است، به ناچار بايد خود مسئوليت 

حل مشكالت ناشى از اين مسئله را به عهده گرفته براى آن تدبيرى بيانديشند. 
در اين راستا انجمن زنان كارآفرين از طريق اجراى كارگاه هاى آموزشى-پژوهشى موضوع همزمانى 
مديريت كسب و كار و مديريت خانواده را در ميان اعضاى خود با نگاهى عميق تر مورد بررسى قرارداد. 
به طورى كه ابتدا كارگاهى تحت عنوان بررسى اثرات متقابل مديريت خانواده و كسب و كار زنان 
كارآفرين و راه كارهاى برقرارى تناسب با آن ها را با اعضاى عالقمند به عنوان گام اول اجرا كرد. قبل 
از آن به منظور اثربخشى هرچه بيشتر اين كارگاه نيازسنجى اجمالى در اين باره انجام شد. گام دوم 
درپى برگزارى كارگاه اول با همسران اعضاى شركت كننده با هدف شناخت انتظارات و راه كارهاى 
پيشنهادى آنان براى متناسب سازى مديريت همزمان كسب و كار خانواده زنان كارآفرين تشكيل شد. 
گام سوم درپى پيشنهاد همسران، كارگاهى با تركيب فرزندان اعضاى شركت كننده در كارگاه هاى 

قبلى اجرا شد. هرسه كارگاه توسط خانم فيروزه صابر در دفتر انجمن برگزار شد. 
روش اجرا بحث و گفتگوى جمعى با استفاده از تكنيك طوفان مغزى (Brainstorming) و بررسى 

مطالعه موردى (case study) بوده است. 

با هدف فوق حدود 12 تن از زنان كارآفرين واجد 
شرايط به طور داوطالبانه در اين كارگاه شركت كردند 
و در فضايى آرام و صميمى با توجه به مفروضات 
پيش گفته نظرات خود را در ارتباط با موضوع، مطرح 
كرده و چالش هاى موجود را (با نگاه از درون، درك 
از نگاه همسر، درك از نگاه ديگران و واقعيت هاى 
محدودكننده) بيان كردند و سپس در مرحله بعدى 
به طرح تدابير و راه كارهاى پيشنهادى (نسبت به 
خود، نسبت به همسر، نسبت به خانواده و نسبت به 

كسب و كار) پرداختند.

چالش ها:
چالش هاى شركت كنندگان از چهار زاويه مورد 
مالحظه قرار گرفت. نخست چالش هايى كه ازنظر 
روانى و عاطفى خود با آن درگيرند و از نگاه درونى به 
آن مى پردازند، دوم چالش هايى كه تصور مى كنند 
از نگاه همسرشان مطرح است، سوم چالش هايى كه 
گمان مى برند از نگاه ديگران عنوان مى شود و چهارم 
محدودكننده هايى است كه درعين حال واقعيت 
عينى دارد و در روند زندگى خانوادگى و كسب و كار 

آن ها تأثيرگذار است.

كارگاه آموزشي - پژوهشي
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نگاه از درون( خود)
• سختى تصميم گيرى هاى دوگانه در خانواده و 

كسب و كار
•اختالل در روابط عاطفى در مواقع تمركز بر 

كسب و كار
•فراموشى خود به عنوان يك زن

•همسانى نقش همسر و فرزند در مطالبات از زن
•تفكر تأكيد و تكيه بر خود 

•پيامدهاى گذشت بيش از حد زن در زندگى 
مشترك

•هراس و نگرانى از هم پاشيدگى خانواده در طرح 
خواسته هاى اساسى

•توجه بيش از حد به فرزند
•استرس هاى ناشى از مسئوليت هاى مضاعف زنان

درك ازنگاه همسر
•قائل بودن نقش پشت صحنه براى زن 

•احساس عدم پذيرش مسئوليت از طرف همسر
•احساس برترى مرد

•اعتقاد همسر به ثبات شخصيت اوليه زن (در 
هنگام ازدواج)

•حسادت و شكاكيت همسر
•عدم درك احساسات زن توسط همسر 

•حساسيت همسر نسبت به برترى درآمد زن

•حساسيت همسر نسبت به نقش اجتماعى بيش 
از حد زن

•ايجاد مسئوليت هاى جديد ناخواسته از سوى 
همسر

•عدم توجه به مالكيت خصوصى زن در طول زندگى 
مشترك

درك از نگاه ديگران
•تأثير دخالت هاى اطرافيان

•تأثير عوامل اجتماعى در خانواده
واقعيت هاى محدود كننده

•تأثيرگذارى مدل پرورشى خانواده اوليه
 ، تحصيل نبه ( جا ى چند ليت ها م مسئو نجا ا •

كسب و كار، همسردارى، مادرى، ......)
•فرهنگ مردساالرى

•تأثير تغيير اجتماعى تفكر و ديدگاه طرفين در طول 
زندگى مشترك

•عدم درك نيازهاى فرزندان در سنين مختلف
، نقش ها و  هنيت ها ز ذ ت ا و شت متفا ا د •بر

عملكردهاى يكديگر (زن و مرد)

در بخش دوم نشست، شركت كنندگان تدابير 
و راه كارهايى را كه خود جهت كاهش و يا رفع 
چالش هاى مطرح شده در زندگى خانوادگى و 

كسب و كار خود به كار برده اند را شرح دادند. برخى 
تدابير را در مورد شخص خود بكه ار بردند، برخى را 
در ارتباط و تعامل با همسر، بعضى ديگر را در محيط 
خانواده و مواردى را در كسب و كار خود به عنوان 
راه كارهايى كه برحسب دانش و تجربه عملى خود 

به آن رسيده اند، بكار گرفته اند.

تدابير و راه كارهاى پيشنهادى
نسبت به خود

•استفاده از توانمندى هاى فردى در حل مسئله
•حفظ استقالل شخصى 

•پرداخت هزينه هاى شخصى(همه مسائل را 
شخصًا تقبل كرده اند)

•استفاده از تمامى امكانات موجود براى حل مسئله
•نقش پذيرى و تأثيرگذارى در حل مسئله همراه با 

ظرفيت سازى همسر
•جارى كردن نظرات و ديدگاه هاى خود از زبان و 

تفكر همسر
•بى اهميت نشان دادن مشكالت موجود

•تفكيك مسائل خانوادگى و شخصى
•امتياز دادن به همسر و خانواده

نسبت به همسر
•حساسيت به مسائل و نيازهاى همسر

..
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•حفظ شخصيت همسر در بحران به وجود آمده 
•رعايت هويت فردى همسر

•ايجاد حس اعتماد به نفس در همسر
•پوشش دادن ضعف هاى همسر

•واگذارى مسئوليت به همسر و درگيركردن همسر
•مواجهه ساختن همسر با الگوهاى موفق و مشابه

ى  فيق ها لش ها و حتى تو ى چا ر ن كا پنها •
كسب و كار از همسر

•تعريف مكرر و مداوم از همسر در برخوردهاى 
اجتماعى

•جلب مشاركت همسر در امور خانه
•پرهيز از كنترل همسر

•طرح نيازها و خواسته هاى خود در طول زندگى مشترك

نسبت به خانواده
•حضور موثر زن در بحران ها

•حفظ استمرار هويت فردى و خانوادگى
•لزوم تداوم تغييرها در ابتداى زندگى

•تعريف حريم خصوصى هريك از طرفين (زن و 
مرد) و پايبندى به آن

•شفافيت و مشورت با يكديگر (زن و مرد)
•حل مسائل به صورت غيرمستقيم/ آموزش و ساده

•پرهيز از نقش كينه دوزى در زندگى مشترك
•شفافيت خواسته در بدو زندگى مشترك

•طرح نيازها و خواسته هاى زن در طول زندگى 
مشترك

•درگير كردن فرزندان نسبت به شناخت مسائل 
زندگى خانوادگى و حل آنها

•ديالوگ (گفتگو) مشترك و مداوم در زندگى
•توجه به نقش رابطه زن و مرد در مراحل مختلف 

زندگى
•طرح مسائل مشترك در حضور مشاور

•پرهيز از تغيير كامل طرف زندگى
نسبت به كسب و كار

•استفاده از مشاور
•تأثيرگذارى مثبت نقش اجتماعى زن در همسر

•تأثيرگذارى نقش تشكل هاى اجتماعى و نهادهاى 
مدنى

گام دوم:
«كارگاه پژوهشى رضايت، هم دلى و همراهى 
همسران زنان كارآفرين و تأثير آن در توسعه 

فعاليت هاى كارآفرينى و ثبات و آرامش خانواده»

هدف: آشنايى و كشف رضايت مندى و همراهى 
همسران زنان كارآقرين و نحوه تعامل آنان با دو 

مقوله كارآفرينى و خانواده

سواالت:
•انتظارات
•چالش ها

با هدف فوق الذكر، پنج تن از اعضاى انجمن به 
همراه همسران شان به طور داوطلبانه در اين كارگاه 
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شركت كردند.
در ابتدا ضمن ارائه گزارش كارگاه قبلى، هدف 
از برگزارى كارگاه دوم، روش ارائه و سواالت 
موردنظر مطرح شد. در اين كارگاه سعى بر آن بود كه 
حتى المقدور ديدگاه هاى همسران (آقايان) بيان شود 
و در مورد آن قضاوت نشود و اما در مواردى نظرات 
زنان كارآفرين نيز براى ابهام زدايى و تكميل نقطه 

نظرات دريافت شد.
نتظارات،  محورهاى اصلى در اين كارگاه، ا
چالش ها و راه كارهاى پيشنهادى همسران اعضاى 
شركت كننده در اين برنامه بود. شركت كنندگان 
ابتدا انتظارات خود را از همسران خود درنقش هاى 
توامان همسرى، مادرى و صاحب كسب و كار مطرح، 
سپس چالش هاى اين مسير را برحسب تجربه زندگى 
مشترك بيان كردند و در ادامه راه كارهاى پيشنهادى 

خود را براى كاهش و يا رفع چالش ها ارائه دادند.

انتظارات:
انتظارات مطرح شده از سوى همسران زنان 
كارآفرين عمدتًا در سه بخش خالصه مى شود. 
انتظاراتى كه از خود به عنوان همسران آنان دارند و 
معتقدند كه بايد بدان عمل كنند و يا عمل مى كنند، 
انتظاراتى كه از همسر خود در جهت تعادل خانواده و 
كسب و كار دارند و انتظاراتى كه از جامعه براى كمك 

و تسهيل موضوع دارند.

انتظارات از خود:
•درك آگاهانه موقعيت زن

•قبول قابليت هاى زن از طرف همسر

انتظارات از همسر (زن) در خانواده
•برقرارى و تداوم رابطه عاطفى

•پذيرش مسئوليت هاى خانوادگى
•انرژى مثبت حاصل از فعاليت اقتصادى زن
•تأثيرگذارى زن توانمند در تربيت فرزندان

•انجام كارهاى پيچيده كه نياز به حوصله دارد
•ايفاى نقش مكمل در خانواده

•نقش عاطفى همسر در خانواده و روابط زناشويى

•ساماندهى فرزندان
•ساماندهى امور خانه

•آسيب نرساندن (زن) به خود
•آرامش روح و روان (زن) و خانواده

•تعامل مشترك در عين گوناگونى نظرات يكديگر

•اعتمادسازى
•درك مسائل فرزندان

•ايجاد خانواده امن (زن/ مرد)
•ابراز عشق و محبت
•الگو بودن (رفتارى)

•تجميع ابعاد مختلف زندگى (سالمت، كار، خانواده 
و ....)

•تنظيم مناسبات رفتارى با ديگران
انتظار از جامعه

•قبول نقش اجتماعى زن و تأثيرگذارى آن در 
خانواده

•قبول ضرورت هاى امروز جامعه (كار مشترك)
•آموزش مستمر

•رعايت مرز ميان كار و زندگى خانوادگى
چالش ها:

•نياز فرزندان به محبت مادر
•تفاوت فرهنگ ها

•مديريت كسب و كار زن پس از طى تجربه شغلى 
قبلى

ر مرحله توسعه  لش هاى جدى تر د ز چا •برو
كسب و كار

•به اثبات رساندن خود
•ايجاد رضايت در خانواده

•حريص شدن زن و مرد (نقطه بروز چالش هاى 
جدى)

•عدم انتقال تجربه به جوانترها
•كارآفرينى از طريق تجربى/ عدم آموزش الزم

•مخالفت هاى اوليه با كسب و كار همسر (در 
شروع)

برآينـد  از  كلـى  نتيجـه 
كارگاه  سـه  يافته هـاى 
نشان  پژوهشى  آموزشى- 
مى دهـد كـه سـه عنصـر 
زن صاحـب كسـب و كار و 
كارآفرين، خانواده و جامعه 
در متعادل سازى مديريت 
و  خانـواده  همزمـان 
كسب و كار زنان كارآفرين 
و صاحب كسب و كار نقش 

موثر دارند.
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اثرات متقابل مديريت خانواده و كسب و كار زنان كارآفرين

راه كارها:
راه كارهاى برشمرده از طرف همسران برخى 
معطوف به خود، بعضى معطوف به همسر(زن) و 

برخى ديگر معطوف به جامعه است.

معطوف به خود:
•كمك در امور خانه و بچه دارى و مراقبت از آنان

•كمك به تحقق عالئق همسر
•ارائه مشاوره

•پشتيبانى مستمر
•عدم ايفاى نقش بازدارنده

معطوف به همسر:
•كمك تخصصى براى شكل گيرى كسب و كار

•ايفاى نقش تشويق كننده
•اعطاى اعتبار حرفه اى خود به همسر

معطوف به جامعه:
•كمك مالى براى شروع و توسعه 

•كمك به توسعه ارتباطات سازمانى- اجتماعى
•به رسميت شناختن استقالل اقتصادى و پايگاه 

اجتماعى زن

نكات مثبت كارگاه دوم:
كارگاه دوم حاوى نكات مثبتى بود كه ذكر آن 

مفيد است.
•حضور به موقع در جلسه

•مشاركت جدى و فعال همسران در مباحث
•صراحت و شفافيت در بيان نقطه نظرات

•استقبال از همراهى همسران (حضور در كارگاه به 
صورت زوجى)

•اعالم رضايت از حضور در كارگاه (به صورت 
مكتوب)

•درخواست تكرار كارگاه هاى مشابه و اعالم آمادگى 
در برنامه هاى جمعى انجمن

•درخواست تكرار كارگاه با حضور فرزندان
•درخواست تكرار كارگاه با حضور اعضايى كه تفاهم 

كمترى با همسران شان دارند
•درخواست ارائه نتايج كارگاه ها و نتيجه اين پروژه 
تحقيقاتى به ديگر كارآفرينان و پژوهشگران و 

دانشجويان

گام سوم:
«كارگاه پژوهشى بررسى ديدگاه هاى فرزندان زنان 
صاحب كسب و كار و كارآفرين نسبت به نقش توأمان 

مادران خود در خانواده و كسب و كار»
كارگاه سوم درپى پيشنهاد همسران مبنى بر 

برگزارى نشست با فرزندان اجرا شد.

هدف: آشنايى و كشف رضايت مندى و همراهى 
فرزندان زنان كارآفرين و نحوه تعامل آنان با دو مقوله 

كارآفرينى و خانواده 

سواالت:
•انتظارات شما از مادر

•چالش هاى موجود در روابط خود با مادر(چالش هاى 
كلى و خاص با درنظر گرفتن موقعيت كسب و كار و 

نقش مديريتى وى)
•پيشنهادات

با هدف فوق الذكر پنج تن از اعضاى انجمن به 
همراه حداقل يكى از فرزندان شان به طور داوطلبانه 
در اين كارگاه، شركت كردند (دو تن از فرزندان بدون 
حضور مادرشان شركت كردند و سه تن از مادران 
بدون حضور فرزندانشان در كارگاه حاضر شده بودند 
كه به عنوان ناظر تنها در مواردى خاص از نظراتشان 

استفاده شد).

انتظارات:
نكته مهم در طرح انتظارات از سوى فرزندان 
لحاظ قرار دادن خواسته هاى سنين مختلف (دوران 
كودكى، نوجوانى، جوانى) بود. در مجموع انتظارات 

مطرح شده از سوى فرزندان عبارتند از:
•ضرورت بودن نوع متعارف روابط عاطفى در خانه 

(نوجوانى فرزندان)
•ايفاى نقش مشورتى مادر (نياز جوانى فرزندان)

•وقت گذارى براى فرزندان در سنين مختلف (نياز 
كودكى فرزندان)

•وارد نشدن مشكالت كارى در خانواده
•پرهيز از تأثيرگذارى خستگى كارى مادر خانواده

•نياز به حضور مادر در خانه ( نيازكودكى)
•ازخود گذشتگى مادر در خانواده ( تا حدودى)

نه  در در خا ز حضور ما ن ا ندا لى فرز •خوشحا
(نيازجوانى)

•نقش مديريت مادر در خانواده
•انجام وظايف مادرانه

•وظيفه آشپزى توسط مادر ( نيازكودكى) با توجه به 
ضرورت سالمت فرزندان

•توجه به تفاوت رابطه مادر و فرزند در سنين مختلف
•پذيرش نظرات مشورتى فرزندان
•ضرورت عنصر عشق در خانواده

چالش ها
چالش هايى كه فرزندان برحسب تجربه خود 

عنوان كردند عبارت است از:
•پذيرش مسئوليت بيش از حد توسط مادر (تأثير در 

انفعال پدر و حتى فرزندان)
•عدم تعادل در ايفاى نقش هاى سه گانه : زن، 

همسر، مادر
•خودمالمتگرى مادر

•غلبه حرف زدن بر شنيدن در ارتباط مادر و فرزند
•تبديل فعاليت هاى ناشى از عالقه به وظيفه

•تضعيف فرزندان بر اثر قدرت مندى مادر
•تأثير مادر بر تصميم گيرى فرزندان

•انجام كارهاى مربوط به كسب و كار در خانه
•عدم تفكيك فعاليت هاى بيرون و داخل خانه

•آزاردهندگى تلفن هاى مكرر و تمام وقت كارى 

نسـبت  خانـواده  نقـش 
قبـول  كارآفريـن:  بـه زن 
و احتـرام بـه خواسـته ها و 
هويت فردى همسـر (زن) 
به عنوان عنصـر اقتصادى- 
مسـئوليت  ايفاى  اجتماعى، 
در مديريت خانه، پذيرش 
نقش مشـورت دهنـده و 
يارى دهنده به همسر (زن)، 
اجتماعـى  موقعيـت  درك 

مادر از جانب فرزندان
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مادر
•نبود رابطه مستقيم با مادر و استفاده از عنصر واسطه

•تأكيد مادر در همانندى خود در پرورش فرزند
•سنگين بودن جو خانه به دليل نقش مادر كارآفرين 

و ايجاد فضاى بى اعتمادى در فرزندان
•سنگين بودن حرف مردم (مانند مادرت تراكتور 

سوار مى شود!)
•اختالف نگاه ديدگاه همسر و جامعه نسبت به 

توانايى هاى زنان كارآفرين
•كاهش چالش هاى زنان نسل جديد نسبت به 

نسل گذشته

پيشنهاد
فرزندان عالوه بر طرح انتظارت و چالش هاى 
زى  ى متناسب سا يى هم برا دها ، پيشنها خود
نقش هاى مديريت كسب و كار و مديريت خانواده 
مادران خود داشتند كه در سه محور زير خالصه 

مى شود:

نقش و كاركرد اجتماع
•بازتعريف نقش ها در اجتماع

•تقويت شكل جديد روابط خانواده درجهت پذيرش 
نقش اقتصادى و اجتماعى زن صاحب كسب و كار

•تقويت نگاه مثبت و افتخارآميز از نقش مادر در 
موقعيت زن كارآفرين

•آموزش حقوق و تكاليف متقابل اعضاى خانواده
•نقش رسانه و تأثيرگذارى آن در بازتعريف نقش ها

كاركرد نقش پدر
•تأثيرگذارى نقش همكارى كننده پدر

•تقويت نقش تأثيرگذار پدر در جهت پذيرش نقش 
مادر

•فاصله گرفتن پدر از فرهنگ مردساالرى
•حمايت پدران از نقش مادر

كاركرد نقش مادر
•مشاركت دادن فرزندان در محيط كار مادر

•مشاهده سختى ها و چالش هاى مادر در محيط 
كسب و كار توسط فرزندان

•الگوسازى كسب و كار ( و يا كار) توسط مادر براى 
فرزندان

•تلفيق محيط خانواده و كسب و كار

•باالبردن تحمل شنيدن توسط مادران مدير
•بها دادن به خواسته هاى خود (زنان صاحب 

كسب و كار)
•تفاوت گذاشتن بين عالقه و فداكارى

•لذت از موفقيت هاى مادر (در سنين جوانى)
•جمع بودن خانواده (هم سفره گى)

•ديدن افق بلندتر توسط مادر در پرورش فرزندان
•تقسيم كاِر خانه به عنوان سياست گذارى خانواده

•رعايت حد حضور اجتماعى مادر
•انتخاب همسر توسط مادر (در زمان ازدواج) در 

حد توانايى خود

جمع بندى
يند  آ ز بر لى ا جما نتيجه كلى و جمع بندى ا
يافته هاى سه كارگاه آموزشى- پژوهشى انجام شده، 
نشان مى دهد كه سه عنصر زن صاحب كسب و كار 
و كارآفرين، خانواده (شامل همسر و فرزندان) و 
جامعه در متعادل سازى مديريت همزمان خانواده 
و كسب و كار زنان كارآفرين و صاحب كسب و كار 

نقش موثر دارند.

نقش زن صاحب كسب و كار
زنان صاحب كسب و كار و كارآفرين كه هم 
دغدغه حفظ خانواده خود و هم توسعه كسب و كار 

خود را دارند، از سه جهت الزم است كه مراقبت جدى 
به عمل آورند.

•نخست نسبت به آرامش جسم و روان خود و 
ظرفيت سازى هاى درونى براى مديريت توأمان 

خانواده و كسب و كار
•دوم توجه به مديريت روابط عاطفى در خانواده، 
درك نيازهاى همسر و فرزندان در سنين مختلف، 
مشاركت دادن همسر و فرزندان در حل مسائل 
مشترك و كمك به ايجاد فضاى اعتماد، شفافيت و 

سالمت در خانواده
•سوم توسعه ظرفيت مديريتى و قابليت هاى توسعه 
دهنده كسب و كار، مشاورپذيرى، تمركز در حرفه 
و فعاليت هاى صنفى و اجتماعى هم خانواده و يا 

نزديك به حرفه خود

نقش خانواده (همسر و فرزندان)
قبول و احترام به خواسته ها و هويت فردى همسر 
(زن) به عنوان عنصر اقتصادى- اجتماعى، ايفاى 
مسئوليت و مشاركت در مديريت خانه، پذيرش نقش 
مشورت دهنده و يارى دهنده به همسر (زن)، درك 

موقعيت اجتماعى مادر از جانب فرزندان

نقش جامعه
يجاد و توسعه بستر آموزشى مناسب براى  ا
كليه اعضاى خانواده اعم از زن، همسر و فرزندان، 
تقويت رسانه از طريق الگوسازى و ترويج فرهنگ 
 ، ده نوا دسازى در خا عتما مشاركت پذيرى و ا
جهت دهى مثبت به باورهاى ذهنى جامعه نسبت 
به نقش زنان صاحب كسب و كار، توسعه تشكل هاى 
صنفى و حرفه اى براى حمايت از مطالبات صنفى 
زنان صاحب كسب و كار، تقويت بنيه مديريتى 
نهادهاى دولتى و نهادهاى قانونگذار و كارگزار در 
ايجاد تسهيالت آموزشى، مشاوره اى، اطالعاتى و 

مالى براى زنان صاحب كسب و كار و كارآفرين.

نكته مهم در طرح انتظارات 
از سـوى فرزنـدان در اين 
كارگاه، لحـاظ قـرار دادن 
خواسته هاى سنين مختلف 
نوجوانى،  كودكـى،  (دوران 
جوانى) بود. ضرورت بودن 
نوع متعارف روابط عاطفى 
نقـش  ايفـاى  و  خانـه  در 
مشـورتى مـادر برخـي از 

انتظارات  فرزندان بود
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اثرات متقابل مديريت خانواده و كسب و كار زنان كارآفرين

تعادل بين كار و خانواده را به مرور يادگرفتم
تهيه و تنظيم:  سحر غريبى

زهرا نقوى، عضو هيات 
رئيسه شوراي بانوان 
بازرگان اتاق تهران، عضو 
انجمن ملي زنان كارآفرين و 
مديرعامل شركت ارسباران 
شيمي است. او كه دو فرزند 
دارد، از تجربيات خود در 
محيط خانواده و فرصت ها 
و چالش هايى كه فعاليت 
كارافرينه او در خانواده اش 
ايجاد كرده است، مى گويد.

گفت وگو
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   به عنوان يك زن كارآفرين چه چالش هاى 
جدى اي در مديريت خانواده خود داشتيد؟

هماهنگى بين وظايف مادرى، همسرى، كار و 
مسئوليت هاى خارج از منزل در زمان كودكى فرزندان 
گاهى بسيار مشكل است كه نياز به صبورى، مديريت 
و تمركز بسيار دارد. اين مهارت بخشى در ذات فردى و 
بخشى قابل اكتساب است. من به مرور زمان ياد گرفتم 
از وقتم حداكثر استفاده و تعادل مطلوبى ميان خانواده 
و كار ايجاد كنم. تخصيص اين وظايف و مسئوليت ها 
طورى كه رضايت فردى، خانوادگى و حرفه اى ايجاد 
شود، جدى ترين چالش در زندگي ام بود. براى حل 
اين چالش دنبال راه حل هاى ساده بودم براى شروع 
مالقات هاى غيرضرورى تر را به تماس تلفنى مبدل 
كردم. زمان تماس هاى شخصى و كارى را كوتاه تر 
كردم. براى هر روز، شب قبل از خواب يا صبح به محض 
بيدار شدن برنامه ريزى كامل مى كردم. تغذيه و خواب 
فرزندان همواره اولويت اول بود كه منجر به كودكانى 
سالم و بانشاط شد كه بيمارى كمتر بر آنها غلبه مى كرد. 

در واقع همه ساعات بايد برنامه ريزى مى شد.
 

   آيا هيچ گاه تعارض جدى اي در مورد فعاليت 
اجتماعى و اقتصادى خود با همسرتان داشتيد؟ 
چگونه آن را مديريت كرديد و آن را برطرف نموديد؟
با توجه به نحوه برنامه ريزى و اولويت هاى فردى ام 
كه در درجه اول خانواده و سپس كار بود؛ تعادلى در 
زندگى ايجاد كردم كه باعث رضايت خاطر و آرامش 
كامل در خانواده ام شد و رابطه فيمابين بر اساس محبت، 
عشق و هميارى صورت گرفت كه خود مانع و راهگشاى 
هر تعارضى شد. از طرفى پيش از اينكه تعارض يا رقابتى 
بخواهد شكل بگيرد با تشريك مساعى و اطالع رسانى 
مختصر و مفيد يا بيان مسائل و مشكالت پيش آمده 
خانواده را در جريان كلى امور قرار مي دادم اين امر 
باعث درك متقابل و به نوعى منجر به همراهى و 

همسويى مى شد.

   در ارتباط با فرزندان تان چه چالش هايى داشتيد 
كه فكر مى كنيد ناشى از فعاليت كارآفرينانه شما 

بوده است؟
 دوراني كه فرزندانم در مقطع دبستان مشغول 

تحصيل بودند گاهى پيش مى آمد كه زودتر از من 
به خانه مى رسيدند و زمانى كه زنگ خانه را مي زدند 
و من در خانه را باز نمى كردم، بسيار ناراحت و دلخور 
مى شدند و بالفاصله با من تماس مى گرفتند كه ساعت 
بازگشتم به خانه را سؤال كنند. من اين دلخوري بچه ها 
را همان روز يا فرداي آن روز با پارك بردن شان و 
ساعاتى مشغول بازى شدن و غذا دادن به حيوانات 
جبران مي كردم و تأخيرم را به امرى شاد و قابل صحبت 

مبدل مي كردم.

    آيا نگرش و سبك زندگى كارآفرينانه كه مبتنى بر 
نوآورى و تشخيص فرصت است، راه گشايى براى 
حل مسائل خانوادگى شما بوده است؟ مى توانيد 

مثالى بزنيد؟
بله، فردى كه عادت مى كند تا مسايل و مشكالت 
را به صورت خالق حل كند و براى كسب و كار خود 
در جست وجوى فرصت هاست، حتمًا همين شيوه را 
در زندگى نيز پيش مى گيرد. به ياد دارم، سال ها قبل 
كه قرار بود منزل مان را عوض كنيم، بچه ها از اينكه 
از آن فضاى آشنا، دوستان شان و خاطرات شان دور 
مى شوند بسيار ناراحت بودند و به شيوه هاى مختلف 
دلخورى خود را بروز مي دادند من نيز سعى مى كردم با 
دليل و منطق شرايط را براي آنها توضيح دهم. به اين 
فكر افتادم كه از شيوه جايگزينى استفاده كنم؛ يعنى 
خانه جديد و محيط آن را قبل از جابه جايى به محيطى 

دوست داشتنى و آشنا تبديل كنم. در اولين فرصت 
يك سرى لوازم غيرضرورى را بسته بندى و درخواست 

كمك براى رفتن كردم.
آنها هم آمدند و ضمن گشت و گذار در اتاق ها 
ايرادهاي بسياري گرفتند. هفته بعد مجدداً مراجعه 
كرديم و كمى بيشتر مانديم و من از آنها در مورد 
چيدمان وسايل و نحوه تقسيم اتاق ها نظرخواهى كردم 
و براي ناهار به يكى از رستوران هاى نزديك رفتيم و 
كمى در پارك نزديك منزل گشتيم. در مدت دو ماه در 
فرصت هايى كه پيش آمد يك سرى وسيله برديم و در 
اطراف منزل گشتيم. زمانى كه اسباب كشى كرديم آن 
ناراحتى و بداخالقى به طور كامل فراموش شده بود؛ به 
اين دليل كه خودشان را در همه امور شريك و آنجا را 
يك انتخاب و نه اجبار مى دانستند. كار وقت گيرى بود؛ 

اما به لذت و آرامش بعدش مى ارزيد.

   به نظر شما تفاوت هاى يك زن كارآفرين با 
يك زن كارمند در مواجهه و مديريت خانواده در 
چيست؟ كدام يك چالش هاى كمترى دارند؟ و 

كدام يك موفق تر مى توانند آنها را رفع نمايند؟
تفاوت سر مسئوليت ها و تعهد در مقابل مشتريان / 
ذى نفعان است. يك كارمند در زمان مراجعه به منزل 
وظايف و امور را در مكان كارى خود به جاى گذاشته 
و فارغ از آن بار، باقى روز را سپرى مى كند؛ اما يك 
كارآفرين حتى در زمان خواب از وظايف، مسئوليت ها و 
تعهدات خود نمى تواند منفك شود. اين خود بارى اضافه 
است كه گاهى با خود چالش هايى را ايجاد مى كند كه 
مجموعه خانواده را نيز درگير مى سازد. از طرفى وقتى 
همواره آماده رويارويى با موضوعات و مسائل گوناگون 
هستى بينش و ديد خاصى پيدا مى كنى كه باعث 
مى شود صحيح تر بتوانى مسائل را ديده، تحليل و حل 
نماييد. در عين حال برخى كارمندان نوآور مى توانند 
كارآفرين سازمانى باشند با همان مشخصه هاى يك 
زن كارآفرين شايد بتوان گفت ميزان موفقيت بستگى 

بسياري به خود فرد دارد.

   بزرگ ترين چالشى كه در ارتباط با فرزندان تان 
داشتيد چه بوده است؟ چگونه توانستيد آن را حل 

كنيد؟

 يـك كارآفريـن حتـى در 
وظايـف،  از  خـواب  زمـان 
تعهـدات  و  مسـئوليت ها 
منفـك  نمى توانـد  خـود 
شود. اين خود بارى اضافه 
اسـت كـه گاهـى بـا خود 
چالش هايى را ايجاد مى كند 
كه مجموعه خانواده را نيز 

درگير مى سازد
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اثرات متقابل مديريت خانواده و كسب و كار زنان كارآفرين

گاهي مجبور بودم به سفرها عمومًا بين سه تا 
هفت روزه بروم. فرزندانم در اين مدت بسيار دلتنگ 
مى شدند و هر شب قبل از خواب حتماً بايد چند دقيقه 
با من صحبت مى كردند كه گاهى امكان برقرارى 
ارتباط نبود. در آن زمان درك علت نبودن من و 
ميزان اهميت و عشقى كه به آنها داشتم با سؤاالتى 
كه مي پرسيدند و جمالتى كه بيان مي كردند، 
آزمون بسيار سختى بود كه هرگز فراموش نخواهم 
كرد. در اينجا بايد از نقش همسر و والدينم بگويم 
كه همراه و مشوق من بودند و حضورشان باعث 
آرامش فرزندانم مى شد و اين قول كه مادر به زودى 
برمى گردد را يادآورى مى كرد. اگر اين همراهى و 
همدلى نبود مطمئن نيستم، مى توانستم فرزندانى 
چنين صبور، مهربان، با گذشت، مسئوليت پذير و با 

دركى باال را به جامعه تحويل دهم.

   به نظر شما آيا فعاليت يك زن كارآفرين 
مى تواند منجر به ايجاد و بقاى خانواده سالم شود؟

به نظرم منافات يا ارتباط خاصى ميان اين عوامل 
نيست؛ مبني بر اينكه زندگى هر فرد كارآفرين چه 
زن و چه مرد به صورت قطعى ايجاد و بقاى خانواده 
را با تعريف واقعى از خانواده داشته باشد. بسيارى 
از اطرافيان ما كه زندگى سالم و خوبى داشتند و 
دارند كارآفرين نيستند؛ اما انتظار ايده ال اين است 
كه كساني با مهارت ها و قابليت هايى كه در طى 
زمان شكوفا شده با انرژى بيشترى براي تحكيم 
خانواده گام بردارند. متأسفانه گاهى به نظر مى رسد 
يكى از مشكالتى كه تعدادى از كارآفرينان زن با 
آن روبه رو هستند، استقالل مالى، فكرى و ثبات 
شخصيت و وابستگى كمتر به همسر به عنوان مرد 
خانواده است كه بعضى از همسران را حساس يا 
وادار به موضع گيرى مى كند. بخشى از مشكالت ما 
فرهنگى و اجتماعى است كه مرد را قدرت مسلم و 
زن را فرمانبردار يا كمى فرودست تر در همه عرصه ها 
مى داند. با پيشرفت ها و افزايش سطح آگاهى، انتظار 
مى رود كه اين رابطه به صورت دوستانه تر، انسانى تر 
و با احترام و درك بيشترى بين زوج ها شكل گيرد 
كه قطعاً بر ايجاد و بقاى واقعى خانواده تأثير خواهد 
گذاشت. وقتى يك دست تنها صدا ندارد، شايد 

كارآفرين بودن هم خيلى فرق نكند.

آيا دوست داريد فرزندان تان سبك و مسير 
زندگى شما ادامه دهند؟ از چه مسيرى اين 

هدف خود را دنبال مى كنيد؟
بله، صد گفتار به از نيم كردار نيست. مطمئنًا 
خودشان راه صحيح را خواهند يافت. به قول دوستى؛ 
«وظيفه ما آموزش ماهيگيرى است، بقيه توانايى 
و استعداد خودشان است كه چگونه از امكانات و 

قابليت هاى شان به نفع خود و جامعه بهره ببرند.»

آيا مى توانيد الگويى از مديريت زمان خود در 
اختيار مخاطبان ما قرار دهيد كه چطور و چگونه 
زمان خود را بين كار و خانواده خود اختصاص 

دهند؟
روز من از ساعت شش با آماده كردن صبحانه 
و مواد اوليه براى شام آغاز مى شود. بعد از آن 
فرزندانم كه هر دو دانشجو هستند به محل درس 
و مدرسه مي روند و خودم نيز به شركت مي روم 
و امور روزمره، مالقات هاى مختلف و جلسات، 
مكالمه هاى كوتاه با فرزندان و اطالع از برنامه ها 
و اتفاقات جارى را انجام مي دهم؛ بعد از آن به خانه 
مي روم و در كنار هم شام دسته جمعى مي خوريم 
و درباره موضوعات جاري گفت وگو مي كنيم كه 
گاهى با مشاعره يا خواندن مطالبى از روزنامه يا 
كتاب شعر تكميل مى شود. زمان كوتاهى قبل از 
خواب به انجام يك سرى كارهاى ادارى، خواندن 

ايميل و پاسخگويى به آنها اختصاص دارد. 
سال هاست كه بخش اعظم كارهاى من از 
طريق ايميل انجام مى شود. اين امر به بهره ورى 
بيشتر در كار و صرفه جويى در زمان، امكان ارجاع و 
استناد، جلوگيرى از اشتباه يا فراموشى امور صورت 
مى گيرد. تقسيم وظايف و امور ادارى به نحوى 
است كه هر فردى مسئوليت بخشى از كار را به 
عهده دارد. در انجام بخشى از امور من فقط ناظر 
هستم، بدون دخالت مستقيم به نظرم اين بهترين 
امر در ساماندهى كار و برنامه ريزى صحيح است. 
برنامه هاى خانوادگى، دوستانه و دور هم 
جمع شدن ها فقط مختص پنج شنبه شب ها يا 
جمعه هاست؛ بنابراين در طول هفته برنامه هاى 
ما فقط مخصوص خود ما چهار نفر است و كمتر 
تغييرى در همه اين سال ها در آن ايجاد شده است.

    لطفاً به صورت مختصر خود را معرفى كنيد. 
پورخداد: بيژن پورخداد سنجابى هستم، دانشجوى 

معمارى و 19 سال دارم.
     به عنوان فرزند يك زن كارآفرين، چه نكات مثبتى 

در زندگى شما ايجاد شده است؟
پورخداد: مادرم مديريت بسيار خوبى در خانه داشت. 
تجربه اى كه در كار كسب كرده بود، او را در اداره و مديريت 
خانه بسيار كمك مى كرد؛ مادرم كارهايش را بسيار خوب 
برنامه ريزى مى كرد؛ مثًال اگر قرار بود دو ساعت يا بيشتر 
در شركت بماند، سعى مى كرد، هفته آينده يك روز صبح در 
خانه باشد. از ابتداى تحصيالتم هميشه عضو انجمن اوليا 
و مربيان مدرسه مان بود و اين موضوع روى تحصيالت 
من بسيار تأثيرگذار بود؛ از اين طريق ايشان از وضعيت 
تحصيلى ام آگاه مى شد .گاهى مربيان مدرسه به مادرم 
مى گفتند كه با من بيشتر كار كند يا وقتى وارد دبيرستان 
شدم به مادرم درباره اينكه براى درس خواندن به من فشار 
نياورند، كمك مى كرد و ... از نكات مثبت ديگر اين بود كه 
باعث شد تا من نسبت به دوستان ديگرم مستقل تر باشم.

    چالش هاى دارا بودن يك مادر كارآفرين در زندگى 

گفت وگو با بيژن پورخداد سنجابى

هيچگاه نگفتم كه :
«اى كاش مادرم 

خانه دار بود!»
بيژن پورخداد سنجابى، دانشجوى 
معمارى معتقد است كه مادرش از 
خودگذشتگى نشان داده است. وى 
كه فرزند خانم زهرا نقوى، كارآفرين 
موفق است، مى گويد؛ «اگر عشق و 
محبت وجود داشته باشد، بسيارى 

از مشكالت حل مى شود.» 

تهيه و تنظيم: سحر غريبى
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شما چه بود؟
مادرم بسيار خوب با چالش هاى كارش كنار مى 
 آيد و توانايى فوق العاده اى در برقرارى تعادل بين كار 
و خانواده اش دارد. باالخره ممكن بود در كار مشكالت 
بسيارى پيش مى آيد؛ مثًال ممكن بود ايشان در فرآيند 
واردات مسائل مختلفى مانند مسائل گمركى و ادارى و 
... برخورد مى كند كه باعث مى شود تا فشار بسيارى بر 
ايشان وارد شود و گاهى عصبانى شود؛ ولى هيچ گاه اين 
موضوع را به داخل خانه نمى آورند و به ما انتقال نمى دهند. 
به نظرم، بيشتر خانم هاى شاغل و كارآفرين ديد بازترى 
دارند؛ همچنين قدرت تصميم گيرى بهترى دارند چون 
بيشتر در اجتماع حضور دارند. از دوران كودكى به ياد دارم 
كه وقتى مى خواستيم به مهمانى يا به تفريحات ديگر 
مثل پارك و ... برويم؛ معموًال گوشى مادرم خاموش بود 
يا اگر تلفن هاى ضرورى داشتند، معموًال عذرخواهى 
مى كردند و به تلفن شان جواب مى دادند و بسيار كوتاه 

صحبت مى كردند. 
     چقدر از رفتارها و سبك زندگى مادرتان در زندگى 

شخصى خود الگو گرفته ايد؟
 من از دوران كودكى مادرم را بسيار قبول داشتم و 
سعى مى كردم تا رفتارهايم شبيه ايشان باشد؛ رفتارهايى 
مانند قدرت برنامه ريزى، با تمام توان و قوا براى خانواده 
كار كردن، ساده بودن، مهربان بودن و صداقت داشتن 

در كالم و رفتار. 
    چه ميزان از موفقيت ها يا شكست هايى كه تا 
به حال كسب كرده ايد، به دليل برخوردارى از مادر 

كارآفرين بوده است؟
 من بسيار خوش اقبال بودم كه مادرم كارآفرين 
بود؛ چون ايشان از دوران كودكى به من اجازه دادند تا 
استعداد هايم را كشف كنم. از دوران كودكى به كالس 
نقاشى، اسكيت، موسيقى و ... مى رفتم. از دوران كودكى 
به هنر عالقه داشتم؛ بنابراين نقاشى كشيدن را ادامه دادم 
يا به همراه خواهرم به كالس زبان انگليسى مى رفتيم و 
آن را ادامه دادم؛ همچنين به مدرسه هاى غيرانتفاعى 
مى رفتم. همه اينها موفقيت هاى من بودند؛ البته همه اين 
شرايط برايم فراهم بود تا اگر لياقت داشته باشم، از اين 
موقعيت ها به خوبى استفاده كنم.  در مورد شكست هايم 
نيز بايد بگويم؛ ممكن است شكست هايى داشته باشم؛ 
ولى پررنگ نبوده است كه در ذهنم بماند؛ ولى مى توانم 

بگويم كه از دوران كودكى ام بسيار راضى هستم.
    آيا تا به حال به اين انديشيده ايد كه اى كاش 
مادرتان يك كارمند ساده بود و در آن صورت شرايط 

بهترى داشتيد؟ 
 نه، اصًال دوست نداشتم. به نظرم مادرم توانمندى هايى 
دارد كه هر كسى از آنها برخوردار نيست و ايشان بسيار با 
لياقت است كه توانسته روى پاى خود بايستد و به جاى 
اينكه كارمند ساده يك شركت باشد، مدير يك شركت 
است. در دوران كودكى بسيار بيشتر به مادرم نياز داشتم؛ 
مثًال مادرم بايد با من ديكته و امال كار مى كرد؛ مادرم 
هميشه به همه اين كارها رسيدگى مى كرد و مشكلى از 
لحاظ اينكه مادرم در خانه حضور ندارد، نداشتم. ايشان 
برنامه ريزى بسيار خوبى داشتند. درست است كه ايشان 
ساعاتى را در خانه نبودند؛ اما مهم اين نيست كه مادر 
تمام وقت در خانه حضور داشته باشد؛ بلكه بايد با يك 
برنامه ريزى صحيح به همه كارها رسيدگى كند كه مادرم 
اين گونه بود. هيچ گاه به اينكه اى كاش مادرم خانه دار بود 

يا يك كارمند ساده بود فكر نمى كردم. 
    آيا دوست داريد در آينده فردى كارآفرين باشيد؟ 

چرا؟
 بله، دوست دارم شركت خودم را داشته باشم. به نظرم 
با اين كار مى توانم به ديگران فرصت دهم كه با يكديگر 
كار كنيم. به نظرم هر كسى قدرت مديريت يا توان فكرى 
و مالى ندارد كه بتواند كارآفرين شود. به نظرم با اين كار 
مى توانم استعدادهايم را بيشتر كشف كنم و قوى تر باشم.
     آيا مسير كارآفرينى را به زنان ديگر توصيه 

مى كنيد؟ چرا؟
بله توصيه مى كنم. به نظرم اينكه زنان خود را باور كنند 
و متوجه شوند كه مى توانند براى جامعه و خانواده مفيد 
باشند و اينكه توانايى و استعداد دارند و مى توانند مديريت 
كنند و به جز كارهاى خانه، كارهاى ديگرى نيز انجام 
دهند و روى پاى خود بايستد و اينكه اجتماعى تر باشند، 

حس بسيار خوبى است.
     نقش خود و پدرتان را در همراهى با مادرتان چگونه 

ارزيابى مى كنيد؟
 به نظرم بيشترين كسى كه مى تواند كمك حال مادر 
باشد و بايد هم باشد، پدر خانواده است. قاعدتًا گاهى 
انسان خسته مى شود و همسر خانواده مى تواند در كنار 
او باشد؛ مثًال با كالم شيرين و محبت بيشتر به او كمك 

كند؛ به نظرم همسر مى تواند در اين زمينه نقش بسيار 
مهمى داشته باشد كه خدا را شكر پدرم اين نقش را به 
خوبى انجام داد. پدرم به مادرم در همه زمينه ها كمك 
مى كند. گاهى مادرم از پدرم مى خواهد يا پدرم خود 
احساس كرده كه بايد به او كمك كند؛ مثًال وارد كردن 
محصوالت، كارهاى گمركى يا ادارى دارد كه گاهى پدرم 
به ايشان كمك مى كنند. قاعدتًا مادرم به دليل نوع كار و 
فعاليتش نمى توانست هر روز در خانه باشد؛ اما وقتى من 
از مدرسه به خانه برمى گشتم با من تماس مى گرفت و با 
هم صحبت مى كرديم. ايشان هميشه سعى مى كرد كه 
زودتر به خانه بيايد و در درس ها با من همراهى كند و اگر 
اين طور نبود سعى مى كرد در روزهاى بعد آن را جبران كند. 
االن كه بزرگ تر شده ام سعى مى كنم در بعضى از كارها 
به مادرم كمك كنم؛ مثًال اگر در كارهاى كامپيوترى 
مشكل داشته باشد، همچنين در كارهاى ادارى به ايشان 

كمك مى كنم. 
    آيا پيشنهاد يا توصيه اى براى مادران صاحب كسب 

و كار داريد؟ چيست؟
 به همه آنها آفرين مى گويم و از آنها مى خواهم كه 
كارشان را ادامه دهند و به خودشان افتخار كنند و به آنها 
براى پيشرفت در كارهاى شان پيشنهاد مى كنم كه با 
برنامه ريزى و عشق و عالقه كارهاى شان را پيش ببرند. 
به نظرم مهم ترين چيز عشق و دوست داشتن خانواده 
است. گاهى اوقات ممكن است از طرف هر يك از ما 
كوتاهى اى ايجاد شود؛ ولى اگر عشق و محبت وجود 
داشته باشد، بسيارى از مشكالت حل مى شود.  مادرم 
وقتى از سر كار به خانه برمى گشتند، بسيار خسته بود؛ اما 
هنوز مانتو اش را درنياورده به آشپزخانه مى رفت تا براى 
ما غذا گرم كند. يا صبح زود بلند مى شد و شعله گاز را بسيار 
كم مى كرد تا وقتى ما ظهر از مدرسه به خانه مى آييم، 
غذاى تازه بخوريم يا هميشه سعى مى كرد تابستان به 
مسافرت برويم.  به نظرم اگر عشق و محبت وجود داشته 
باشد، زندگى شيرين مى شود. شايد بسيارى از مادران اين 
كار را انجام دهند؛ ولى وقتى عشق وجود داشته باشد، 
مادران نيز انرژى مى گيرند. وقتى مادرم اين كار را انجام 
مى داد لبخند مى زد و من فكر مى كردم كه مادرم از اينكه 
ما خوشحال شديم، خوشحال بود. مادرم مى توانست يك 
ساعت بخوابد بعد از خوابيدن اين كارها را انجام دهد؛ اما 

از خودگذشتگى نشان مى داد.

 به همه  مادران داراى كسـب و كار آفرين 
مى گويم و از آنها مى خواهم كه كارشـان را 
ادامـه دهند و به خودشـان افتخـار كنند و  
براى پيشـرفت در كارهاى شـان پيشـنهاد 
مى كنم كه با برنامه ريزى و عشـق و عالقه 

كارهاى شـان را پيش ببرنـد. به نظرم 
مهم ترين چيز عشـق و دوست داشتن 

گفت وگوخانواده است
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اثرات متقابل مديريت خانواده و كسب و كار زنان كارآفرين

  به عنوان فرزند يك زن كارآفرين، چه نكات 
مثبتى در زندگى شما ايجاد شده است؟

 مادر هم در خانه و هم بيرون از خانه مسئوليت 
داشت و كمك حال پدر بود؛ مشاهده اينها باعث شد 
تا مسئوليت پذير باشم و هميشه يك قدم از هم سن 
و سال هايم جلوتر باشم و نسبت به ديگران راحت تر 
بتوانم تصميم بگيريم و هميشه دوست دارم تا جا پاى 
مادرم بگذارم، زندگى ايشان نكات مثبت بسيارى در 

زندگى من ايجاد كرده است.

  چالش هاى دارا بودن يك مادر كارآفرين در 
زندگى شما چه بود؟

 هميشه دوست داشتم مانند همه بچه ها، وقتى 
به خانه مى آيم، مادرم در خانه حضور داشته باشد. 
همه ما گاهى به دليل داشتن يك زندگى بهتر، قطعًا 
يك سرى چيزها را از دست مى دهيم. در كودكى و 

نوجوانى ام نمى داستم چقدر مادرم خسته مى شود. 
اما طى جلسات و صحبت هايى كه طى كارگاه ى 
با همين موضوع كه در «انجمن زنان كارآفرين» 
انجام شد، متوجه شدم كه واقعًا مادرم خسته مى شده 
است؛ اما به خاطر دارم كه ايشان تا جايى كه ممكن 
بود من را به پارك مى برد و در تمام طول مدرسه و 
در همه مقاطع دبستان، راهنمايى و دبيرستان در 
انجمن اوليا و مربيان مدرسه مان عضو بود؛ با همه 
اين اوصاف و با وجود آنكه تقريبا ين كمبود خاصى در 
زندگى نداشتم؛ ولى گاهى اوقات ترجيح مى دادم كه 
وقتى به خانه مى آيم مادرم خانه باشد.  نوع كار مادرم 
به صورتى بود كه مجبور بود، به صورت مداوم با افراد 
مختلفى در تماس باشد و بسيارى از امورات بيرون 
از خانه را در منزل پيگيرى كند، اما مديريت ايشان 
به گونه اى بود كه هيچ گاه مشكالت بيرون از خانه 
را به داخل خانه نمى آورد. و به خاطر ندارم مادرم كار 

خارج از خانه را در داخل خانه انجام دهد، يا اينكه به 
خانه بيايد و مرتبًا از بيرون با او تماس بگيرند و يا از سر 
ميز شام به دليل تلفن هاى مكرر بلند شود. رابطه من 
با مادرم خوب بود و مادرم تا جايى كه مى توانست، 
سعى مى كرد زود به خانه بيايد و بيشتر در كنار ما باشد. 
مادرم خيلى اذيت شد و از خودگذشتگى نشان داد و 
فعاليت هاى بسيارى براى من و برادرم انجام داد و 

البته در همه آنها موفق بود.

  چقدر در زندگى شخصى خود از رفتارها و سبك 
زندگى مادرتان الگو گرفته ايد؟

 يكى از نكات مثبتى كه در مادرم وجود داشت 
«آرامش» ايشان بود. مادرم در هر شرايطى كه 
حضور داشت؛ مثًال اگر از لحاظ روحى نامناسب بود، 
اجازه نمى داد كه اين شرايط نامناسب به ما انتقال پيدا 
كند؛ حتى اخيراً براى پدرم مشكلى پيش آمد و من 

شغل مادرم باعث شد 
تا دنياى روبه روى من بزرگ تر باشد

گفت وگو با گالره پورخداد سنجابى

گالره پورخداد سنجابى، 20 سال دارد و دانشجوى معمارى است. او معتقد است كه همه 
فعاليت هاى مادرش باعث شد تا او مسئوليت پذير تر باشد. وى كه فرزند خانم نقوى، 
كارآفرين موفق است، مى گويد؛ «هميشه يك قدم از هم سن و سال هايم جلوتر بودم و 
نسبت به ديگران راحت تر تصميم مى گرفتم و هميشه دوست دارم تا جا پاى مادرم بگذارم.»

تهيه و تنظيم: سحر غريبى

گفت وگو
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مى دانستم كه مادرم بسيار ناراحت است؛ اما ايشان نه 
رفتار تندى داشتند و نه صداى شان را بلند كردند. من 
گاهى اوقات نمى توانم ناراحتى ام را پنهان كنم؛ ولى 
مادرم اين گونه نبود. از ديگر ويژگى هايى كه مى توانم 
به عنوان الگو از مادرم نام ببرم، نوع «مديريت» ايشان 
روى رفتارها و كارهايش بود. يكى ديگر از ويژگى هاى 
مادرم «احترام» گذاشتن به ما چه از لحاظ رفتارى و 
چه از لحاظ برخوردى بود. گاهى ايشان مسئوليتى را 
برعهده ما مى گذاشت؛ شايد سن مان بسيار پايين 
بود؛ اما شخصيت قوى اى در ما ايجاد مى كرد.  البته 
بايد تاكيد كنم كه پدرم هميشه در كنار مادرم بود. 
در بسيارى از خانواده ها نقش مادر به همين مقدار 
برجسته است؛ اما پدر خانواده او را همراهى نمى كند؛ 
بلكه به جاى آنكه در كنارش باشد روبه روى او قرار 
مى گيرد. اما در خانه ما، پدرم ، همراه مادرم بود. به او 
كمك مى كرد . ما هر روز و هر شب در مورد مسائل 
مختلف صحبت مى كرديم و آخر هفته در مورد اينكه 
رفتار چه كسى بد بوده و چه كسى رفتارهاى خوبى 
داشته و در مورد مسائل مدرسه صحبت مى كرديم و 
هيچ گاه معضلى نداشتيم و بنابراين اگر كوچك ترين 

لغزشى وجود داشت، جلوى آن را مى گرفتند.

  چه ميزان از موفقيت ها يا شكست هايى كه تا به 
حال كسب كرده ايد، به دليل برخوردارى از مادر 

كارآفرين بوده است؟
 در دوران مدرسه مادران بسيارى را مى ديدم كه 
خانه دار بودند؛ ولى من هميشه دوست داشتم تا در 
آينده مانند مادرم كارآفرين شوم؛ البته كارى كه 
مادران خانه دار براى تربيت فرزندان خود و تحويل 
آنها به جامعه انجام مى دهند، بسيار اهميت دارد؛ اما 
اينكه فرزندانى را تربيت كنيد كه براى جامعه مفيد 
باشند و در كنار آن از لحاظ اقتصادى به جامعه كمك 

كنيد؛ مطمئناً جنبه مثبت بيشترى خواهد داشت.
من به ياد دارم در دوران مدرسه و دوران كودكى 
در فصل تابستان به شركت مادرم مى رفتم تا كار ياد 
بگيرم، كارهاى ساده اى مثل بايگانى و فكس كردن 
و ... برايم بسيار جالب بود. مادرم هميشه مى گفت: 
«چقدر خوب است كه زنان براى خود شغلى داشته 
باشند؛ نه به دليل درآمد آن، بلكه به دليل اينكه روى 

پاى خود بايستند و مطمئن باشند كه اين جامعه به 
زنان نيز نياز دارند.» مادرم در موفقيت تحصيلى ام 
بسيار تأثيرگذار بوده است؛ همچنين در نگاه من به 
آينده بسيار مؤثر بودند؛ چون معتقدم كه با توجه به 
چيزهايى كه در دوران كودكى از محيط اطراف مان 

مى بينيم و مى شنويم، مى توان آينده را تصور كرد.
در اين سال ها تنها چيزى كه دوست داشتم در مادرم 
وجود داشته باشد، اين بود كه وقتى به خانه مى آمدم، 
او در خانه باشد. مدتى در دوران راهنمايى روى اين 
موضوع حساس شده بودم كه چرا مادر دوستانم در 
خانه شان هستند؛ ولى مادر من در خانه نيست؛ بنابراين 
مادرم سعى مى كرد تا قبل از آمدنم از مدرسه، به خانه 
بيايد يا وقتى نمى توانست، بيايد سر ساعت يك و نيم 
زنگ مى زد و با من صحبت مى كرد. خالصه آنكه در 
دورانى كه سن ام كمتر بود به مادرم احتياج بيشترى 
داشتم و ايشان مجبور بود، تمام مدت در اختيار من باشد؛ 
ولى وقتى بزرگ تر شدم متوجه شدم كه مادر بودن يك 

جنبه از يك زن است و جنبه هاى ديگرى هم دارد.  

مادرم هميشه عضو انجمن مدرسه بود و نبود مادر 
در خانه تأثيرى روى پيشرفت تحصيلى مان نداشت. از 
طرفى چون تنها يكسال از برادرم بزرگتر بودم، هميشه 
با هم درس مى خوانديم و نبود مادر در كنار ما، تاثيرى 

بر ميزان پيشرفت تحصيلى من نداشت.

  آيا تا به حال به اين انديشيده ايد كه اى كاش 
مادرتان يك كارمند ساده بود و در آن صورت 

شرايط بهترى داشتيد؟ 
  نه. هيچ وقت اين را نمى خواستم كه مادرم كارمند 
ساده باشد؛ چون از اينكه مادرم مدير است و مديريت 
مى كند، حس خوبى داشتم. گاهى به زندگى دوستانم 
نگاه مى كنم و متوجه مى شوم كه مادرم از مادر آنها 
موفق تر است و همين موضوع باعث مى شود تا كمى 
سعى كنم تا فردى شبيه مادرم شوم و به اصطالح جا 
پاى او بگذارم. شغل مادرم باعث مى شد تا دنياى 

روبه روى من بزرگ تر باشد.

  آيا دوست داريد در آينده فردى كارآفرين 
باشيد؟ چرا؟

 بله. ولى در رشته خودم. به دليل اينكه مادرم 
توانست فرزندانش و پدرم و شغلش را به خوبى 
مديريت كند و حس آرامشى كه دارد، باعث مى شود 
تا با توجه به همه مشكالتى كه در جامعه و كار و 
خانواده وجود دارد با آنها به خوبى برخورد كند و در 
مورد آنها حس خوبى داشته باشد؛ بنابراين دوست 
دارم مانند مادرم كارآفرين باشم. ايشان با توجه به 
اينكه كارآفرين موفقى است؛ اگر الزم باشد، حاضر 

است همه آنها را كنار بگذارد. 
هميشه احساس مى كردم كه شغل مادرم در مقابل 
من قرار ندارد؛ بلكه در كنارم است؛ وقتى در محيط 
كارش قرار مى گرفتم حس خوبى داشتم و مطمئن 
بودم كه در صورت لزوم حاضر است همه چيز را رها 

كند فقط براى خانواده اش.

   آيا پيشنهاد يا توصيه اى براى مادران صاحب 
كسب و كار داريد؟ چيست؟

 پيشنهاد دادن و يا توصيه كردن به زنان كارآفرين، 
كار سختى است. اما به عنوان فرزند كارآفرين نكته اى 
را به آنها گوشزد مى كنم. به نظرم پدر و مادران 
كارآفرين، بايد وقت بگذارند تا ببينند كه فرزندانشان 
واقعاً به چه چيزى احتياج دارند. شايد الزم باشد در يك 
بازه زمانى از خود بگذرند؛ ولى به شرط آنكه با تمام 
وجود كارى كه انجام مى دهند، قبول داشته باشند تا 
خانواده خوبى داشته باشند؛ به نظرم مهمترين چيز 
در زندگى اين است كه در همه چيز و همه جا تعادل 

وجود داشته باشد. 

مى كردم  احساس  هميشه 
كه شـغل مادرم در مقابل 
من قـرار نـدارد؛ بلكه در 
كنارم است؛ وقتى در محيط 
كارش قرار مى گرفتم حس 
خوبـى داشـتم و مطمئـن 
بودم كه در صـورت لزوم 
حاضر است همه چيز را رها 
كند فقط براى خانواده اش
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 در راستاى توسعه راه هاى كارآفرينى در ايران و فراهم ساختن زمينه هاى 
مناسب جهت حضور فارغ التحصيالن دانشگاهى در فعاليت هاى كارآفرينى، 
كسب و كار مشترك (copreneurship) به عنوان يكى از الگوهاى 
مناسبى كه مى تواند در توليد ملى و رونق اقتصادى نقش موثرى ايفا نمايد 
مطرح است. اين الگو فرصت هايى را جهت كاهش محدوديت هاى فردى و 
محيطى، تمركز بر كسب و كار و همبستگى خانوادگى ايجاد مى كند. ازجمله 
انواع كسب و كار فاميلى، كسب و كارى است كه توسط يك زوج خانوادگى 
 Entrepreneurial ايجاد مى شود و تحت عنوان كسب و كار مشترك
couple و يا كارآفرين مشترك copreneur ناميده مى شود. اين واژه از 
دو كلمه زوج (couple) و كارآفرينى (Entrepreneur) تركيب يافته و 

در سال 1988 توسط زوجى بنام Barnett عنوان شده است.
كسب و كار مشترك براى زوج كارآفرين و به تبع آن براى كليه اعضاى 
خانواده فرصت هايى ايجاد مى كند كه احتمال دستيابى به آن در ساير 
كسب و كار ها ناممكن و يا بسيار ضعيف است. فراهم شدن چنين فرصت هايى 
ناشى از ويژگى ها و مزيت هاى كسب و كار مشترك است. بر اساس مطالعات 
انجام شده در ساير كشور ها، آثار تجربى كسب و كارهاى مشترك چنين قابل 

طبقه بندى اند:

كارگروهى خانوادگى- تشكيل تيم اوليه مركب از يك زوج كارآفرين 
به عنوان مؤسس از ابتداى شكل گيرى و حضور تدريجى فرزندان در فرايند 

توسعه، فرهنگ كارگروهى را در خانواده و كسب و كار تقويت مى كند. 
عبور از بحران ها- پژوهشگران معتقدند وابستگى هاى خانوادگى 
مى تواند نقش مهمى در ادامه كار در نسل هاى بعدى داشته باشد. گاهى 
اوقات اعضاى خانواده به منظور پيشرفت و توسعه كسب و كار، شرايط 
سخت مالى و خانوادگى را تحمل مى كنند بدون آنكه آسيبى به مناسبات 

خانوادگى وارد شود.
توسعه كسب و كار- نتايج مطالعات نشان مى دهد كه مشاركت 
زوج كارآفرين و در مراحل بعدى ساير اعضاى خانواده، سبب مى شود تا در 
كسب و كار تمركز به وجود آيد و در نتيجه شرايط توسعه كسب و كار فراهم 
شود. بديهى است كه در اين حالت از مزاياى اقتصادى بيشترى نيز بهره مند 
خواهند شد. به ويژه در دوران بحرانى، اقتصاد خانواده و كسب و كار توأمان 
همديگر را تزريق كرده و به كمك هم به رفع بحران مى پردازند. فرا تر از 
مسائل مالى، بسيارى از كسب و كارهاى مشترك تنها موفقيت خود را در 
كسب درآمد و سودآورى نمى دانند بلكه مشتركًا به مسائلى همچون رسيدن 
به اشتغال و منافع اجتماعى مى انديشند و با نيل به چنين موفقيتى احساس 

غرور به آنان دست مى دهد.
تعهد و مسئوليت پذيرى- تجارب بررسى شده در تحقيقات نشان 
مى دهد كه در كسب و كار مشترك، اعضاى خانواده به دليل مالكيت مشترك 
و مشاركت در همه مراحل و سطوح كار همواره احساس مسئوليت بيشترى 
نسبت به ساير كاركنان دارند. آن ها صرفًا جزو كاركنان نيستند بلكه پيوند 

فكرى و فعاليت مشترك با يكديگر دارند.
امتياز تبليغاتى- پژوهشگران به اين نتيجه رسيده اند كه كسب و كار 
مشترك امتيازى تبليغاتى به شمار مى رود. براى بسيارى از مردم كسب و كارى 
كه همه اعضاى خانواده را به خود جذب كرده جالب است. حتى برخى از مردم 
ترجيح مى دهند با شركت هايى معامله كنند كه مديريت آن ها خانوادگى 
است، به ويژه در مناطقى كه ارتباطات مردمى بسيار موثر است. اين اعتقاد 
كه خانواده در همسايگى آن ها است و كار ها را بهتر و روان تر انجام مى دهند، 

در آنان جاذبه ايجاد مى كند. 
در مطالعه 10 كسب و كار مشترك در ايران، فرايند شكل گيرى كسب و كار 
تا مرحله توسعه، نقش زن و مرد در اداره آن، روابط و مناسبات بين آن دو و نيز 

تدابير و روش هاى مشاركت در 
شكل گيرى    و توسعه كسب و كار مشترك

مقاله حاضر اقتباس از پژوهشى است كه تحت عنوان بررسى الگو و فرصت هاى كسب و كار 
مشترك در سال 1381 توسط نگارنده انجام شده است. در اين طرح 10 كسب و كار 

مشترك در ايران به صورت نمونه موردى مورد مطالعه قرار گرفته است.

مقاله

 فيروزه صابر 
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تأثيرگذارى متقابل محيط خانوادگى و محيط كار مورد بررسى قرارگرفته و 
سپس محدوديت ها، تدابير و ابتكارهاى آنان جمع بندى شده است. 

بررسى نتايج مطالعه انجام شده نشان مى دهد كه زوج هاى كارآفرين 
بدون برخوردارى از الگوهاى تعريف شده و مشخص تجاربى در فرايند ايجاد 
تا توسعه كسب و كار بر اساس سعى و خطا به دست آورده اند. وجوه مشترك 
آن ها را مى توان از سه منظر الزامات و ضرورت ها، روش هاى مشاركت و تدابير 

و ابتكار ها مورد بررسى قرارداد.

الزامات و ضرورت ها 
 بر اساس نقطه نظر كليه زوج هاى مشترك مورد مطالعه، كسب و كار 
مشترك در صورتى مى تواند ايجاد شود كه زن و مرد از ويژگى هايى كه 
الزمه شكل گيرى چنين همكارى است برخوردار باشند. به طور طبيعى تأثير 
روابط خانوادگى بر محيط كار مى تواند پيامدهاى مثبت و يا منفى به دنبال 
داشته باشد. به همين علت چنانچه محيط خانوادگى از آرامش و تفاهم متقابل 
برخوردار باشد. زوج مشترك مى توانند مسير كارآفرينى را به اتفاق طى كنند. 
قريب به اتفاق زوج هاى كارآفرين در كسب و كارهاى مشترك مورد مطالعه 
نكاتى را به عنوان ضرورت ها و الزامات همكارى يك زوج مورد تأكيد داشتند 
و بر اين باور بودند كه به دور از اين ويژگى ها شكل گيرى و بقاء كسب و كار 

مشترك آنان امكان پذير نبود. اين ويژگى ها عبارت اند از:
ويژگى هاى زوج كه در شكل گيرى و بقاء كسب و كار مشترك  موثر است

د متقابل عتما بل                ا وليه                درك متقا   تفاهم   ا

1 - تفاهم اوليه: اكثر زوج هاى مشترك 
معتقد بودند كه در سايه تفاهم بين زن و مرد 
مى توان نقش ها و روابط متقابل را تعريف نمود و بر 
اساس آن زوج مشترك در ايفاى مسئوليت هاى 
حرفه اى در كسب و كار و نيز مسئوليت هاى 
خانوادگى در نقش همسر و والدين براى فرزندان 

با مفاهمه و صميمت توفيق پيدا خواهند كرد.
2 - درك متقابل: زوج مشترك با شناخت 
و قبول ويژگى ها و توانمندى هاى هم مى توانند، 
يكديگر را درك نمايند. اكثر زوج هاى مشترك 
به اتفاق به اين مورد اشاره داشتند كه چون از ابتدا 
درك متقابل ميان آنان وجود داشت، توانستند در 
كسب و كار مشترك نيز موفق شوند. برخى از زنان كارآفرين كسب وكارهاى 
مشترك مورد مطالعه اذعان داشتند كه در حين همكارى حرفه اى با همسر 
خود آنان را بيش از گذشته درك نموده و نسبت به مسئوليت هاى آنان واقف 

گشته اند.
3 - اعتماد متقابل: غالب زوج هاى مشترك مورد مطالعه عالوه بر 
ضرورت تفاهم اوليه و درك متقابل عنصر صداقت و اعتماد را ميان زن و مرد 
در كسب وكار مشترك الزامى دانسته اند. آن ها معتقدند كه اين عناصر ضمن 
آنكه بدون كار مشترك در تداوم و پايدارى زندگى خانوادگى نيز ضرورى 
است، اما در كسب و كار مشترك مهم تر جلوه مى كند چرا كه در اين حالت 
منافع مادى مشترك دخالت پيداكرده و در صورت عدم اعتماد متقابل، 

كسب و كار و خانواده نيز مشتركًا آسيب پذير خواهند شد.

كسـب و كار مشترك براى 
زوج كارآفرين و به تبع آن 
براى كليه اعضـاى خانواده 
فرصت هايى ايجاد مى كند 
كه احتمال دسـتيابى به آن 
كسـب و كار ها  سـاير  در 
ناممكن و يا بسـيار ضعيف 

است
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روش هاي مشاركت
مشاركت زنان و مردان كارآفرين در كسب وكارهاى مشترك مورد مطالعه 
از زواياى مختلف مديريت و تصميم گيرى، مالكيت، تقسيم درآمد، مناسبات 
خانواده و كار و راه يابى نسل جديد به كسب و كار مورد بررسى قرار مى گيرد:

1 - مديريت و تصميم گيري: مطالعه انجام شده در مورد 10 
كسب و كار مشترك نشان مى دهد كه مديريت عالى كسب و كار در 8 مورد 
با مردان است. در دو مورد مديريت با زنان است در يك مورد درحالى كه زن 
مديرعامل شركت است، مرد در نقش رئيس هيئت مديره قرار دارد. در اين 
مورد فشارهاى اجتماعى زيادى روى زن به عنوان مدير يك كسب و كار وارد 
شده است. علت آن الگوهاى ذهنى جامعه مبتنى بر پذيرش مديريت مرد 
بر زن در كسب و كار مشترك است. در يك مورد ديگر به دليل آنكه فعاليت 
اصلى توسط زن انجام مى شود او مسئوليت اداره آن را نيز به عهده دارد. در يك 

مورد از 7 مورد فوق با آنكه عمًال زن مدير است، 
واحد كسب و كار مورد نظر بنام مرد معروف است. 
آنچه در كسب و كار مشترك حائز اهميت 
است نقش مشترك زوج در تصميم گيرى و 
تقسيم كار در اداره آن واحد اقتصادى است. 
ضمن آنكه به نوعى تقسيم كار صورت گرفته 
است حتى در مواقعى تصميم ها مشتركًا اتخاذ 
داره  ما تصميم گيرنده نهايى در ا مى گردد، ا
امور كسب و كار، مرد است. به طور كلى بررسى 
انجام شده نشان دهنده آن است كه اكثر مردان 
در سمت و نقش مديريت عامل مؤسسات و 
شركت ها و زنان در نقش هاى مديريت مالى، 
مدير فروش و بازاريابى قرار دارند. در اكثر موارد 

(8 مورد) زنان مسئوليت مالى شركت ها و مؤسسات را به عهده دارند. اكثر 
مردان كارآفرين كسب و كارهاى مورد مطالعه معتقد بودند كه امور مالى توسط 
همسرانشان دقيق تر و منضبط تر انجام مى شود. 4 نفر از آنان قبل از همكارى 
با همسرشان در كسب و كار خود شريك غيرفاميلى داشته اند كه همه آن ها 
يا با شريك خود دچار اختالف شدند و يا شريك آنان با اعمال خالف هاى 
مالى كسب و كار را آسيب پذير نمود و در نتيجه بين آن ها جدايى افتاد. اين 
كارآفرينان اينك كه با همسران خود شريك شده اند و بعضًا همسران آن ها 
مسئوليت مالى كسب و كار را به عهده دارند با اطمينان و آرامش از اين شيوه 

مشاركت و همكارى رضايت خاطر دارند.

2- مالكيت: با آنكه زوج هاى مشترك مورد مطالعه بر اساس تفاهم و 
اعتماد متقابل با يكديگر همكاري مى كنند اما بررسي انجام شده نشان مى دهد 
كه در غالب موارد مالكيت كسب وكار را مردان به عهده دارند. به طوري كه 

از 10 مورد مطالعه شده در 7 مورد كسب وكار در تملك مرد و در دو مورد به 
صورت مشترك و تنها در يك مورد در تملك زن است. در مواردي كه شركت 
از نظر حقوقي سهامي خاص است زن نيز داراي سهام و البته نه به اندازه سهم 
مرد است كه معموًال بنا به اظهار آنان تقريبًا شكل صوري به خود گرفته است. 
اكثر زوج هاى مشترك به اتفاق مطرح كرده اند اين موضوع كه مالكيت متعلق 
به چه كسي باشد براي آنان اهميتي ندارد و اين ناشي از اعتماد متقابل و باور 
داشتن يكديگر به عنوان شريك زندگي خانوادگي و كاري است. اما در هيچ 
يك از هفت مورد اشاره شده مشاهده نگرديد كه تالش براي تملك مشترك 

بين زن و مرد صورت پذيرد.

3 - تقسيم درآمد: اكثر زوج هاى مشترك كسب و كارهاى مورد مطالعه 
خود را در نظام پرداخت رايج در كسب و كار خويش قرار نداده اند و يا بر اساس 
اصل تفاهم و دوستى خود را تابع قانونمندى خاصى نكرده اند. به طورى كه 
بعضًا به ميزان نياز و تأمين مايحتاج زندگى از 
درآمد حاصله برداشت مى كنند. اين دسته حتى 
به فرزندان خود كه در كسب و كار آنان شاغل 
شده اند، حقوق مشخصى پرداخت نمى كنند بلكه 
نيازهاى آنان را تأمين مى كنند. به عبارتى آنان 
در فرايندى كه در قبال خدمات خود جبران مالى 
شوند قرار نمى گيرند. بلكه نيازمندى هاى مالى 
خود را توسط والدين همچون ساير فرزندان 

تأمين مى كنند. 
تنها در 2 مورد به فرزندان حق الزحمه اى براى 
جبران خدمت آنان پرداخت مى شود. در برخى 
موارد طبق نظام مالى شركت زوج مشترك نيز 
داراى حقوق و مزايا مى باشند و به عبارتى صندوق 
هزينه و درآمد كسب و كار و خانواده كامًال تفكيك شده از يكديگر است. تنها 
در يك مورد كليه درآمد حاصله بين زوج مشترك و فرزندان كه همگى در كار 
سهيم مى باشند به طور مساوى تقسيم مى شود. در اين نحوه تقسيم درآمد، 
ميزان كاركرد افراد و يا كيفيت كار آنان معيار تشخيص نيست. به اين ترتيب 
كه فردى كه كار كمترى مى كند با فردى كه كار بيشترى انجام مى دهد، 
به طور يكسان از درآمد حاصله بهره مى گيرند. در يك مورد عليرغم آنكه 
زن به عنوان مدير فروش داراى رده شغلى و حقوق و مزاياى تعريف شده اى 
است اما به دليل آنكه بين خود و همسرش تفاهم مالى الزم را دارد از دريافت 

حقوق پرهيز مى نمايد.
4 - مناسبات خانواده و كار: مهم ترين سرفصل كسب و كار مشترك 
روابط و مناسبات جارى بين زوج كارآفرين در خانواده و كار است. تنظيم اين 
روابط از ظرافت هاى خاصى برخوردار است كه برحسب ويژگى هاى فردى 
زن و مرد، تفاهم هاى اوليه و قابليت ها و توانمندى هاى آنان مى تواند به نحو 

غالـب زوج هاى مشـترك 
عالوه بـر ضـرورت تفاهم 
اوليـه، عنصـر صداقـت و 
اعتماد را ميان زن و مرد در 
كسب وكار مشترك الزامى 
معتقدند  آن ها  دانسته اند. 
كه ايـن عناصر   در تداوم و 
پايدارى زندگـى خانوادگى 

نيز ضرورى است
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مناسبى سامان دهى شود به گونه اى كه هم استحكام و پوياى خانواده و هم 
توسعه كسب و كار را تضمين نمايد. اين مناسبات در چند زمينه حائز اهميت 

است.
مسئوليت مشترك - كليه زوج هاى مشترك مورد مطالعه اذعان 
داشته اند كه الزمه بقاء كسب و كار مشترك مسئوليت پذيرى دو طرف است. 
بر اساس اظهارات اكثر آنان اين احساس در محيط كار هم از جانب زن و هم 
مرد تحقق يافته است. اما در اكثر موارد همزمان مسئوليت اصلى مديريت 
خانه و رسيدگى به فرزندان همچنان به عهده زن است. در 4 مورد مرد وظايفى 
از جمله خريد خانه را به عهده دارد و تنها در يك مورد مرد همانند زن به كليه 
امور خانه مى پردازد كه در اين مورد نيز رسيدگى به فرزندان به عهده زن است. 
اكثر مردان در اين مورد اظهار مى دارند كه به دليل مشغله زياد و مسئوليت 

كارى فرصتى براى پرداختن به امور خانه را ندارند. 
در دو موردى كه زن مديريت عالى كسب و كار را به عهده دارد همچنان 

مسئوليت اصلى خانه و فرزندان با آن ها است.
تأثيرپذيري از يكديگر - بر اساس نظر 
اكثر زوج هاى مشترك مورد مطالعه هر دو در 
همكارى مشترك از يكديگر تأثيرات مثبتى 
پذيرفته اند. برخى از زنان كارآفرين معتقدند كه 
در زمينه هايى مانند شناخت مقتضيات محيطى، 
تحليل اقتصادى و واقع بينى از همسران خود 
آموزه هايى كسب كرده اند. غالب اين زنان عنوان 
مى دارند كه همسرشان را به عنوان مربى خود 
پذيرفته اند و نقطه نظرات و تصميم گيرى هاى 
آنان را باور دارند. برخى از آن ها مطرح مى كنند 
كه در ابتداى همكارى اين تصور را در ذهن نداشته 
كه همسر خود را به عنوان مدير بپذيرند و تفكيكى 

بين روابط عاطفى و روابط كارى با همسر خود قائل شوند اما به مرور و در 
اثر برخوردهاى مثبت و ايفاى نقش مربى گرى همسرانشان آن ها را به طور 

كامل قبول دارند و از شخصيت و نقش آنان متأثر مى باشند. 
به طور كلى خصوصيات مطرح شده از سوى زوج هاى مشترك در مورد 
مردان كسب و كارهاى مورد مطالعه عبارت است از: جسارت، ريسك پذيرى، 
نوآورى، توسعه طلبى، مربى گرى، مشترى گرايى، صداقت، سخت كوشى، 

ابتكار عمل و پشتكار
در اكثر موارد مردان كارآفرين كسب و كارهاى مورد مطالعه نيز اعتقاددارند 
كه تحت تأثير برخى ويژگى هاى همسران خود خاصه صبر، از خود گذشتگى، 
پشتكار، پيگيرى، صداقت و مسئوليت پذيرى آنان قرارگرفته اند. برخى از 
آنان عنوان مى دارند كه موفقيت هاى كسب و كار خود را مرهون همسرانشان 
مى دانند. همچنين معتقدند كه مسائل و اختالفات جزئى خانوادگى عمومًا 

توسط همسران رفع مى گردد و آنان را عامل حل مسئله مى دانند. 

به طور كلى 
ز  يى كه ا ويژگى ها

سوى زوج هاى مشترك در مورد 
زنان كسب و كارهاى مورد مطالعه مطرح شده است 

عبارت اند از: صبر، گذشت، پشتكار، مشكل گشايى، استفاده از 
نقش مادرى در حل مسائل، صداقت، مسئوليت پذيرى، مشترى گرايى 

و سخت كوشى
يكى از نكات قابل توجه كه توسط برخى از زوج هاى كارآ فرين مطرح 
شده است تأثير كم بودن جمعيت خانواده خود و همسر است. آن ها معتقدند 
در حالتى كه جمعيت خانواده و مشخصًا فرزندان كم باشد، والدين فرصت 
بيشترى براى آن ها گذاشته و در سرمايه گذارى براى آينده فرزندان با 
مشكالت كمترى روبرو بوده و اختالفات كمترى در خانواده بروز پيدا مى كند. 
به همين دليل بسيارى از رفتارهاى اجتماعى و عملكرد كارآفرينانه خود را 

مرهون شرايط خانوادگى خود مى دانند.
روابط عاطفي - يكى از نكات ظريفى كه 
از جانب زوج هاى مشترك در كسب و كارهاى 
مورد مطالعه مطرح شده است، ضرورت توجه 
دو طرف نسبت به روابط عاطفى در خانواده 
است. در اكثر موارد چنين مطرح شده است كه به 
دليل خستگى مفرط ناشى از كار زن و مرد نسبت 
به اين موضوع اهميت الزم را نمى دهند. برخى 
از مردان مطرح مى كنند كه به علت نزديكى 
روابط زن و مرد در محيط كار كه نسبتًا طوالنى 
است، بيشتر با يكديگر به عنوان همكار برخورد 
مى كنند تا به عنوان همسر. از نظر آنان هر دو طرف 
و به ويژه زن بايد براى اين مهم اهميت قائل شود. 
حتى تعداد اندكى از زنان كارآفرين معتقد بودند كه حضور دائم زن و مرد 
در كسب و كار باعث مى شود كه كليه ارتباطات و گفتگوهاى طرفين حول 
محور كار قرار گيرد و در برخى مواقع كسالت آور مى شود. برخى از زوج هاى 
مشترك اظهار مى دارند كه روابط عاطفى زيادى ميان آنان برقرار است و 
حتى به واسطه آن توانسته اند بسيارى از مشكالت كارى خود را به راحتى 

رفع نمايند.
رسيدگي به فرزندان - در اكثر موارد مشاهده مى شود كه رسيدگى 
به فرزندان به عهده زنان كارآفرين كسب و كارهاى مطالعه شده است. آنان 
على رغم مسئوليت سنگين در كسب و كار مراقب فرزندان خود نيز هستند. 
قريب به اتفاق آنان در سنين نوزادى فرزندان وقت خود را به طور كامل در 
خانه صرف و كار را ترك كرده اند. در بازگشت به كار اكثر آنان فرزندان خود 
را نزد اقوام و آشنايان و در مواردى در مهدكودك نگهدارى مى كردند. در 
مواردى كه محل كار و خانه يك جا بوده مشكل زنان از اين نظر كمتر بوده 

به طور كلى 
ز  يى كه ا ويژگى ها

سوى زوج هاى مشترك در مورد 
زنان كسب و كارهاى مورد مطالعه مطرح شده است 

عبارت اند از: صبر، گذشت، پشتكار، مشكل گشايى، استفاده از 
نقش مادرى در حل مسائل، صداقت، مسئوليت پذيرى، مشترى گرايى 

و سخت كوشى
يكى از نكات قابل توجه كه توسط برخى از زوج هاى كارآ فرين مطرح
شده است تأثير كم بودن جمعيت خانواده خود و همسر است. آن ها معتقدند

به اتفـاق  قريـب  اكثـر   
زوج هـاى مشـترك مورد 
مطالعـه بـه دليـل تمركز 
بـر كسـب و كار و مشـغله 
زيـاد، فرصتـى بـه عنـوان 
اوقـات فراغت بـراى خود 
پيدا نكرده انـد. به عبارتى 
برنامه مشـخصى براى اين 

منظور ندارند
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اثرات متقابل مديريت خانواده و كسب و كار زنان كارآفرين

است. در فرايند رشد فرزندان رسيدگى به امور تحصيلى و پرورشى و ساير 
نيازهاى آنان در اوقات محدودى توسط والدين و به ويژه مادران انجام شده 
است. برخى از زنان اذعان مى دارند كه در حد كافى به فرزندان خود رسيدگى 
نكرده اند. برخى ديگر معتقدند كه فرزندان در صورت برخوردارى از مادران 
فعال و پرتالش آن ها را الگوى خودساخته و على رغم كاستى هاى محدود 
موفقيت والدين اثر بيشترى روى آن ها مى گذارد. برخى ديگر مطرح مى كنند 
كه على رغم فشار كار وقت نسبتًا كافى براى فرزندان خود صرف كرده اند. 
اكثر زوج هاى مشترك فرزندان خود را از كودكى با محيط كسب و كار خود 

آشنا نموده اند.
اوقات فراغت - اكثر قريب به اتفاق زوج هاى مشترك مورد مطالعه به 
دليل تمركز بر كسب و كار و مشغله زياد در فرايند ايجاد و توسعه كارآفرينى 
خود، فرصتى به عنوان اوقات فراغت براى خود پيدا نكرده اند. به عبارتى 
برنامه مشخصى براى اين منظور ندارند. اكثراً از صبح تا شب در محل كار 

بوده و در خانه صرفًا به استراحت مى پردازند. زنان 
نيز در اين فاصله انجام امور خانه را در اولويت قرار 
مى دهند. عموم آنان چنانچه فرصتى بدست آيد يا 
وقت خود را با فرزندان مى گذرانند و يا به مسافرت 
خانوادگى اختصاص مى دهند. در مواردى اندك 
برخى از مردان به ورزش مى پردازند. تعداد كمى 
از زوج هاى مشترك نيز تماشاى فيلم و پياده روى 

را در برنامه خود قرار داده اند.

5 - ورود نسل جديد به كسب و كار: 
از مجموع زوج هاى مشترك مورد مطالعه 9 
مورد داراى فرزند مى باشند كه از اين تعداد سه 
مورد فرزندانشان در سنين كودكى و يا نوجوانى 

مى باشند. از 6 مورد زوج هائى كه فرزندان آنان به سن اشتغال رسيده اند، 5 
مورد برخى از فرزندانشان به كسب و كار آنان پيوسته اند. در يك مورد كليه 
فرزندان وارد كسب و كار والدين خود شده اند و تنها در يك مورد فرزند يك 
زوج مشترك رشته ديگرى را به غير از رشته والدين براى آينده حرفه اى 
خود انتخاب كرده است و ضمنًا در خارج از كشور نيز اقامت دارد. در موارد 
فوق با آنكه فرزندان وارد كسب و كار شده اند با اين حال همچنان مالكيت 
به نام پدر خانواده است. تنها در يك مورد مالكيت به نام فرزند است كه آنهم 
پدر خانواده مؤسسه ديگرى را در حرفه خود به نام فرزندش خريدارى نموده 
است. تقريباً هيچ كدام از زوج هاى مشترك برنامه مشخصى براى انتقال 
مالكيت به فرزندان خويش در زمان عمر كارى خود ندارند و حتى در مورد 
بروز تغييرات احتمالى در برنامه زندگى فرزندان خود در صورت تأهل و 
اختالفات احتمالى آتى ميان فرزندان در اداره كسب و كار تدبير پيشگيرانه اى 

به كار نگرفته اند.

تدابير و ابتكارات
 زوج هاى مشترك مورد مطالعه با ابتكار عمل خود نسبت به ايجاد 
كسب و كارهاى جديد اقدام نموده اند و در اكثر موارد با امكانات محدودى آغاز 
به كار كرده اند. در 6 مورد كسب و كار خود را از خانه شروع نمودند و در مسير 
توسعه، محل كار را از محل خانه جدا ساختند. به طور كلى تدابير و ابتكارات 

زوج هاى كارآفرين را مى توان در سه زمينه اصلى بررسى نمود:

 1 - توسعه فعاليت ها: كليه زوج هاى مشترك، كسب و كار خود را از 
فعاليت هاى محدودى آغاز كردند. اما به تدريج با اتكاء به خصلت هاى ريسك 
پذيرى و توسعه طلبى خود فرايند گسترش فعاليت ها را طى نمودند. در 8 مورد 
موضوعات جديدى را در كسب و كار خود وارد كردند. به طور مثال در يك مورد 
جهت گيرى كسب و كار تغيير اساسى يافت به طوريكه از ماهيت خدماتى به 
ماهيت توليدى تبديل شد. در 6 مورد فعاليت هاى مكمل به فعاليت هاى اصلى 
ضميمه گرديد به طوريكه كسب و كارهاى مربوطه 
در گستره وسيعترى قرار گرفت. به عنوان مثال 
خدماتى مانند صنايع بسته بندى در كنار توليد، 
ساخت در كنار طراحى، و تعميرات در كنار توليد 
اضافه شد. افزودن اين خدمات به آن ها كمك 
نمود تا فعاليت هاى اصلى را رونق بيشترى دهند. 
ر  يد د ى جد ليت ها د فعا يجا ه بر ا و عال
كسب و كار برخى از آنان به تنوع محصول نيز 
پرداختند به طوريكه 5 مورد از كسب و كارهاى 
مورد مطالعه تنوع محصول را در استراتژى خود 
قرار دادند. توسعه فعاليت ها و تنوع محصول در 
اكثر كسب و كارهاى مورد مطالعه منجر به آن 
شد كه امكانات و تجهيزات خود را نيز گسترش 
دهند. بر اين اساس 5 مورد عالوه بر توسعه تجهيزات محل كسب و كار خود 
را نيز توسعه دادند. 4مورد نيز در جوار محل كسب و كار اوليه مكان ديگرى را 
براى توسعه فعاليت هاى خود در نظر گرفته اند. بدين ترتيب در جهت توسعه 
فعاليت ها عمًال امكانات الزم براى تحقق فعاليت هاى جديد و تنوع محصول 

نيز گسترش يافت.

2 - توسعه كيفيت محصول: از جمله ويژگى هاى قابل مشاهده 
كليه زوج هاى مشترك مشترى گرايى است. به همين دليل كيفيت محصول 
به عنوان مهم ترين شاخصه توسعه كسب و كار نزد آنان مطرح است. اكثر 
آنان عنوان كرده اند كه محصوالت آنان در مقايسه با رقبا از كيفيت باالترى 
برخوردار است. برخى از آنان اظهار مى دارند كه به دليل تمركز در حرفه خود 
كيفيت محصول آنان توسعه يافته است. حتى برخى عامل اعتبار حرفه اى 
خود را كيفيت محصول مى دانند. به همين دليل خود را موظف مى دانند كه 

از  متأثـر  كسـب و كار  هـر 
اجتماعى-  محيـط  شـرايط 
اقتصادى، فرهنگ خانوادگى 
و ويژگى هاى فكرى  زوج هاى 
مشترك الگوى خاص خود را 
شكل مى دهد. به طورى كه 
در آن چارچـوب مجموعـه 
روابط كارى، مالى، حقوقى و 

مالكيت تعريف مى شود
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در چارچوب استانداردهاى ملى و فرا تر از آن در مواردى در حد استانداردهاى 
جهانى به توليد محصول بپردازند و در اين راستا كسب و كار خود را توسعه 

دهند.

3 - توسعه بازار: عموم زوج هاى مشترك كسب و كارهاى مورد 
مطالعه نسبت به توسعه حضور خود در بازار حساس هستند. در 7 مورد 
همواره تالش شده است كه حضور خود را فرا تر از سطح ملى توسعه دهند و 
امكان حضور در بازارهاى جهانى را براى خود فراهم سازند. يك مورد از ابتدا 
با قصد حضور در بازارهاى جهانى وارد عمل شد و پس از طى سال هاى اوليه 
و على رغم محدوديت هاى محيطى ايده خود را تحقق بخشيد. به همين 
دليل ارتباطات خود را در آن سطح توسعه داده و براى حضور فعال در سطح 
بازارهاى جهانى و انطباق با قوانين و استانداردهاى بين  المللى به ظرفيت 
سازى كسب وكار خود پرداخت و اكنون در بازارهاى جهانى شناخته شده 
است. در 6 مورد ديگر جهت گيرى به سمت صادرات محصول از جانب 
زوج هاى مشترك رخ نموده اما به داليل مختلف از جمله عدم آگاهى الزم از 
نحوه ورود به بازارهاى جهانى، عدم شناخت از بازار هدف در سطح جهانى، 
عدم آشنائى با شيوه هاى بازاريابى بين المللى، محدوديت هاى ناشى از 
شرايط سياسى، اقتصادى و اجتماعى كشور و باالخره فقدان برنامه ريزى 
مناسب براى اين امر هنوز موفقيتى در اين مورد حاصل نگرديده است. اما 
نوع و كيفيت محصول آنان موقعيت مناسبى براى توسعه حضور در بازارهاى 
جهانى است. على رغم اين جهت گيرى اكثر كسب و كارهاى مشترك بازار 
خود را به سطح باالترى توسعه داده اند. به طوريكه 7 مورد بازار خود را از 
سطح منطقه اى (استانى) به سطح ملى و 2 مورد بازار خود را از سطح محلى 

به سطح منطقه اى توسعه داده اند.

الگوهاى كسب و كار مشترك
تجارب موجود نشان مى دهد كه كسب و كارهاى مشترك همواره از الگوى 
يكسانى تبعيت نمى كنند. هر كسب و كار متأثر از شرايط محيط اجتماعى- 
اقتصادى، فرهنگ خانوادگى، مناسبات حرفه مربوطه و ويژگى هاى فكرى و 
اخالقى زوج هاى مشترك الگوى خاص خود را شكل مى دهد. به طورى كه در 
آن چارچوب مجموعه روابط كارى، مالى، حقوقى و مالكيت تعريف مى شود. 
با استفاده از نتايج اين مطالعات و درنظر گرفتن محيط سياسى، اجتماعى، 
اقتصادى ايران مى توان الگوهايى را پيشنهاد كرد تا قابليت تحقق در 
وضعيت موجود را داشته و مضاف بر آن زمينه را براى ورود زوج هاى جوان 

به كسب و كارهاى مشترك فراهم سازند. 
نكته مهمى كه بايد به آن اشاره داشت آن است كه با تنوع فرهنگ ها و خرده 
فرهنگ ها در مناطق مختلف كشور اعم از محيط شهرى و روستايى نمى توان 
الگوى واحدى در همه ابعاد كارى و خانوادگى توصيه كرد. آنچه اهميت دارد 
كشف ابعادى است كه مى تواند به عنوان فصل مشترك كسب و كارهاى 

موجود در سطح ملى مورد توافق قرار گيرد. ضمن آنكه در درون اين فصل 
مشترك نيز تفكيك نقاط شهرى و روستايى حائز اهميت است. 

با علم به تفاوت هاى مزبور به طور كلى فضاى مناسب براى ترويج 
كسب و كار مشترك در هر دو سطح (شهرى و روستايى) مستلزم نزديكى 
فكرى، علمى و اخالقى زوج مشترك، موقعيت و مقتضيات محيط اجتماعى- 
اقتصادى آنان و باالخره قانونمندى روابط و نقش هاى زوج مشترك در 

كسب و كار است. 
در جامعه شهرى، با تقسيم كارى كه بين زن و مرد در سطح عمومى انجام 
شد، مرد در نقش درآمدساز در عرصه توليد و زن در نقش مصرف كننده در 
خانه ظاهر شد، به اين ترتيب توان فكرى و اجرايى آن دو از يكديگر فاصله 

گرفت و به مرور اين شكاف بيشتر شد. 
اما به تدريج در اثر تغييرات محيطى شرايطى فراهم آمد كه در جامعه 
شهرى نيز امكان تحقق پيوند مجدد زن و مرد (زوج مشترك) در صحنه 

كسب و كار به وجود آيد. 
اهم اين تغييرات عبارت اند از:

1. توسعه صنعتى و ضرورت استفاده بيشتر از ظرفيت اقتصادى
2. افزايش سطح تحصيالت زنان

3. افزايش تعداد زنان فارغ التحصيل دانشگاهى
4. افزايش گرايش زنان به اشتغال و كسب درآمد

5. افزايش سطح هزينه هاى زندگى شهرى
با آنكه زنان در غالب موارد مسئوليت خانوادگى خود را به عنوان همسر 
و مادر همزمان با اشتغال در بازاركار حفظ كردند، تغييرات فوق باعث شد تا 
بافت خانواده شهرى نيز دچار دگركونى هايى شود كه خود موضوع مطالعه 

جداگانه اى است. 
در ادامه فرايند توسعه شهرى، پديده هايى مانند بيكارى و كمبود شغل در 
بخش هاى عمومى ظاهر و جمعيت فعال اقتصادى را با بحران مواجه ساخت. 
عوامل فوق همراه با تقويت روحيه خوداستقاللى و خويش فرمايى بويژه در 
نيروهاى صاحب تخصص و مهارت سبب شد تا آن ها با رويكرد كارآفرينى 

به ايجاد كسب و كارهاى جديد همت گمارند. 
توسعه ظرفيت تخصصى و حرفه اى زنان و در نتيجه فراهم نمودن 
شرايطى برابر با مردان از نظر قابليت هاى علمى و اجرايى امكان نحقق پيوند 
مجدد زن و مرد را عالوه بر خانه در صحنه كسب و كار نيز به وجود آورد. به 
طورى كه به عنوان زوج مشترك توان ايجاد و اداره كسب و كارى جديد را 

به اتفاق كسب نمايند. 
 با مدنظر قرار دادن روند فوق و تأثيرات اجتماعى- اقتصادى مراحل مختلف 
آن، الگويى پيشنهادى براى كسب و كار مشترك در جامعه شهرى پيشنهاد 
مى شود. در اين الگو هنگامى زوج مشترك مى توانند با مشاركت خود در هر 
دو محيط حضورى تعيين كننده داشته باشند كه همكارى آنان بر پايه توان 

فكرى و عملى مشترك پديد آيد. 
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اثرات متقابل مديريت خانواده و كسب و كار زنان كارآفرين

به طور كلى اين مدل سه عنصر پايه اى را دربردارد:
الگوى كسب و كار مشترك در مناطق شهرى

1. ديد مشترك: زوج مشترك نخست بايد از تفكر و ديد مشتركى نسبت 
به نياز ها و موقعيت هاى خانوادگى و اجتماعى برخوردار باشند. در اين حالت با 
درك متقابل مى توانند در مسير مشتركى با ابتكار عمل و خالقيت كسب و كار 
جديدى را ايجاد كنند و به اتفاق عامل بقا و توسعه آن شوند. پژوهشگران بر 
اساس نتايج مطالعات انجام شده در كسب و كار مشترك توصيه مى كنند كه 
زوج مشترك بايد ضمن شناخت و پذيرش خود، روش همسر را نيز پذيرفته 
و شخصيت او را درك كنند و حتى اگر اطمينانى به تفاهم و توافق با همسر 
خود ندارند، به يك باره نبايد وارد كسب و كار مشترك شوند و در فرايندى 

تدريجى اقدام به فعاليت كنند.
2. رفتار مشترك: روحيات و خلقيات و تقيدات 

به اصول رفتارى در سطح فردى، خانوادگى و 
اجتماعى براى مشاركت و همكارى به ويژه در 
كسب و كار مشترك ويژگى مهمى است كه 
فقدان مانع شكل گيرى كسب و كار مشترك 

خواهد بود.
ك  ج مشتر و : ز ك بليت مشتر 3. قا
ند در روابطى تعريف شده  در صورتى مى توا
كسب و كار مشتركى را راه اندازى كند كه از 
. به  شند ر با ا د ر بليت هاى مشتركى برخو قا
عنوان مثال برترى يكى بر ديگرى از نظر درجه 
تحصيلى، تجربه كارى و مهارت هاى تخصصى 
در ابعاد وسيع موجب فقدان زبان مشترك و 

درنتيجه خلل در تصميم گيرى ها مى شود. 
نتايج مطالعات انجام شده در زمينه كسب و كار مشترك نشان مى دهد كه 
به طور كلى 6 سؤال اساسى پيش روى مؤسسين يك كسب و كار مشترك 
قرار دارد كه قبل از اقدام بايد نسبت به آن ها تأمل نموده و پاسخ مناسبى 

براى آن ها بيابند:
1. آيا به اندازه كافى قدرت تصميم گيرى براى انتخاب بهترين اقدام در 

تنظيم مناسبات كسب و كار و مصلحت هاى خانواده خود داريد؟
2. آيا به عنوان يك كارآفرين تعهد الزم براى انجام اين مسئوليت و حفظ 

منافع بلندمدت خود و خانواده داريد؟
3. آيا در حين درگيرى در كسب و كار خانوادگى توان حفظ استقالل 

شخصيت خود را داريد؟
4. آيا مى توانيد با تناقض هاى كار و خانواده كنار بياييد؟

5. آيا توانايى پاسخگويى به مسئوليت هاى خود را داريد؟
6. آيا كسب درآمد تنها دليل پيوند خانواده و كسب و كار است و يا داليل 

ديگرى وجود دارد؟
با رعايت و مجهز شدن به اين سه عنصر زوج مشترك مى توانند با مشاركت 
خود و از طريق فضاى قانونمند، محيط خانواده و محيط كسب و كار را به 

يكديگر نزديك كنند.

محيط كار
مشاركت زوج مشترك در همه مراحل و ابعاد شكل گيرى و اداره كسب و كار 
هنگامى مى تواند كاركرد مثبتى داشته باشد كه با تكيه بر پايه هاى سه گانه 
مشترك (ديد، رفتار و قابليت) به تواند بين مناسبات محيط كار و محيط خانه 
تميز قائل شود ضمن آنكه در جهت توسعه كيفيت مديريت كسب و كار و تلطيف 

فضاى خانه، سايه تأثيرات مثبت هر محيط را بر محيط ديگر بگستراند.
نظام هاى سازمانى: پژوهشگران در شكل گيرى و موفقيت 

كسب و كارهاى مشترك مواردى را به شرح زير مورد توجه قرار داده اند:
• ضرورت خط مشى مدون و برنامه ريزى الزم 

براى جانشين پرورى
• تهيه نمودار تشكيالتى و شرح مشاغل و 
مسئوليت ها (حتى اگر در ابتدا نام يك نفر روى 
همه واحدهاى سازمانى ثبت شود ترسيم اين 

نمودار الزم است)
• تنظيم برنامه زمانى كار

• تنظيم مناسبات و روابط غيركارى در خانه 
• داورى و قضاوت بى طرفانه و خالى از تعصب 

در مواجهه با مشكالت
• ايجاد همدلى و توافق در اداره كسب و كار 

با همسر
• مكتوب و مستند نمودن توافق هاى كارى

با تنـوع فرهنگ ها و خرده 
كشـور  در  فرهنگ هـا 
نمى تـوان الگوى واحدى در 
همه ابعاد كارى و خانوادگى 
ابعادى  توصيه كرد. كشف 
كـه بتواند به عنـوان فصل 
مشـترك كسـب و كارهاى 
موجـود مورد توافـق قرار 

گيرد اهميت دارد
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محيط خانواده
كسب و كارهاى مشترك غالباً با اتكا به الگوهاى رفتارى مناسب خانوادگى 
توفيق به دست آورده اند. در برخى موارد به هنگام سودآورى باالى كسب و كار 
و سمت گيرى شيوه زندگى به سوى تجمل گرايى، ارزش هاى خانوادگى در 
حاشيه قرار مى گيرند. هوشيارى و مراقبت از بروز چنين شرايطى كه منجر 
به از هم پاشيدگى كسب و كار و حتى روابط خانوادگى مى شود، ضرورت 
خاص دارد. در كسب و كارهاى منحصربه فرد، ارزش هاى خانوادگى نقش 

حياتى دارند. 
مطالعات انجام شده در بخش دوم نشان مى دهد كه عليرغم مشاركت 

زنان در كسب و كار، مسئوليت امور خانه به عهده آنان 
است. ازجمله موارد قابل اصالح در فرايند كسب و كار 
مشترك، تقسيم كار در محيط خانه بين زوج مشترك 
است. در اين حالت ضمن مسئوليت پذيرى مرد در 
خانه، شرايط مساعدترى براى زنان در ايفاى نقش 
مسئوالنه خود در محيط كار فراهم آمده و دچار فشار 

مضاعف نخواهند شد. 
عالوه بر استفاده از مزاياى كسب و كار مشترك 
الزم است كه زوج كارآفرين نسبت به بروز مسائلى 
كه مى تواند بر كسب و كار مشترك و حتى مناسبات 
خانوادگى آسيب رساند، واقف باشند. به طور مثال 
تفاوت ساليق و رفتار ها و مشاجره هاى ناشى از آن، 
بى توجهى به استخدام هاى بى رويه اعضاى خانواده 

بدون درنظر گرفتن صالحيت و توانايى هاى آنان و 
اختالل در مناسبات عاطفى زن و مرد به دليل ارتباط 
تنگاتنگ و مداوم در محيط كار ازجمله مواردى است كه 
زوج كارآفرين بايد نسبت به آن ها هوشيار بوده و تدابير خاصى 
بر اساس شرايط خانوادگى و محيط كسب و كار خود در جهت رفع هر 

يك و جلوگيرى از آسيب هاى احتمالى آن بكار گيرند. 
گردهمايى ها و مشاوره هاى خانوادگى در رفع و يا كاهش اختالفات 

موثر واقع مى شود.

قانونمندى
مطالعات انجام شده در مورد 10 كسب و كار مشترك در ايران 
نشان مى دهد كه قريب به اتفاق آنان عليرغم آنكه در چارچوب 
محيط قانونى به شكل حقوقى فعاليت مى كنند اما از نقطه نظر 
تقسيم درآمد، مالكيت، تصميم گيرى و جبران خدمت زوج مشترك 
فاقد قانونمندى خاصى هستند. به اين صورت كه عمومًا 
مالكيت منابع سرمايه اى متعلق به مرد و تصميم گيرى نهايى 
در مورد كسب و كار نيز به عهده او است. در مواردى كه حتى شركت به 
صورت سهامى خاص بوده و طبق قانون هر يك از شركاء صاحب سهم 
مى باشند، تقسيم درآمد و سود تقريبًا صورى بوده و جبران خدمت اعضاى 
خانواده و حتى زن به عنوان شريك كسب و كار انجام نمى شود و در اين 
موارد با تكيه بر تفاهم و اعتماد متقابل زوج مشترك، زنان معموًال انتظار 
خود را ابراز نكرده اند. با تقويت پايه هاى مشاركت زوج مشترك و ارتباطات 
عاطفى آنان و تأثيرات مثبت آن در محيط كسب و كار مشترك، اعمال 
ضوابط و قانونمندى در سازمان كسب و كار مى تواند مسئوليت زنان را 
در تصميم گيرى بيشتر و امنيت شغلى و احساس رضايت آنان را از نقش 
خود در جامعه افزون كند. همچنين اين امكان را فراهم مى سازد تا زنان 
ظرفيت هاى خود را افزايش داده و با ابتكار عمل مسئوليت بيشترى را در 

اداره كسب و كار پذيرا باشند. 
يجى  ر ل تد نتقا ى و ا ر و نشين پر جا
لدين به فرزندان  كسب و كار از جانب وا
نيز چنانچه تابع نظم سازمانى باشد، همه 
اعضاى خانواده را مسئوليت پذير نموده و 
نقش تأثيرگذارى در توسعه كسب و كار را 
ايفا خواهند كرد.  قانونمندى كسب و كار 
مشترك موجب مى شود تا در صورت هرگونه 
زجمله: تغيير مديريت، توسعه  تغييرى ا
ده (تأهل  نوا ر، تغييرات در خا كسب و كا
فرزندان)، سودآورى بيشتر و مانند آن آسيبى 
به كسب و كار وارد نشود و مسير طبيعى خود 

را طى كند.

بدون
اختال

تنگاتنگ
زوج كارآفرين

بر اساس شرايط خ
يك و جلوگيرى از آسي
گردهمايى ها و مشا

موثر واقع مى شود.

قانونمندى
مطالعات انجام ش
نشان مى دهد كه ق
محيط قانونى به ش
تقسيم درآمد، مالكيت

فاقد قانونمندى
مالكيت منابع س

عليرغم مشاركت زنان در 
كسب و كار، مسئوليت امور 
خانه به عهده آنان اسـت. 
ازجمله مـوارد قابل اصالح 
كسـب و كار  فراينـد  در 
كار  تقسـيم  مشـترك، 
در محيـط خانـه بيـن زوج 

مشترك است
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كار من كشاورزى بود؛ بنابراين هميشه بيرون از 
خانه نبودم؛ شغل من با افرادى كه در بخش خدمات 
و صنعت فعاليت مى كنند و موظف هستند كه يك 
ساعت مشخصى از خانه خارج شوند و يك ساعت 
مشخصى به خانه بيايند متفاوت بود. من فصلى كار 
مى كردم؛ بنابراين زمان بيشترى در خانه بودم .تنها 
در فصل بهار كار كشاورزى من با تحصيل فرندانم 
در مدرسه همزمان بود؛ در اين فصل سعى مى كردم 
تا با برنامه ريزى دقيق وظيفه اى كه در خانه دارم، 
انجام دهم. در ساعت هايى كه در خانه بودم نياز آنها را 
برآورده مى كردم؛ همچنين حس و ارتباط خوبى بين 
خودم و آنها برقرار مى كردم. هيچ گاه از آنها نشنيدم 
كه ناراضى باشند. به نظرم مديريت خوب مى تواند 

از چالش هاى بسيارى جلوگيرى كند. 
ما همگى با هم در كارها مشاركت مى كرديم، حتى 
فرزندانم با من در كارم همراه و همكار بودند. كار 
كشاورزى به شكلى است كه نياز به فعاليت فيزيكى 
دارد؛ مثًال در 20 الى 25 سال پيش محصول  مان را بار 
اسب مى كرديم و آنها را به خانه مى آورديم و به همراه 
بچه ها كار مى كرديم؛ بنابراين زندگى فرزندانم با 

فعاليت كشاورزى عجين شده بود. 

  آيا هيچ گاه تعارض جدى در مورد فعاليت 
اجتماعى و اقتصادى خود با همسرتان داشتيد؟ 
چگونه آن را مديريت كرديد و آن را برطرف 

نموديد؟
 ممكن است تعارض جدى اى وجود داشته باشد؛ 

تعارض بين خانواده و كار طبيعى است
 مهم رفع كردن به موقع آنهاست

گفت وگو با خانم شيرين پارسى 

«هيچ مرزى از نظر زمانى براى خودم قائل نبودم. پنج صبح از خانه خارج مى شدم، طورى 
زمان بندى مى كردم تا وقتى به خانه بازگشتم، بتوانم خريد كنم و غذايى درست كنم و به 
فرزندانم در درس هاى شان رسيدگى كنم.» آن چه خوانديد بخشى از صحبت هاى خانم 

پارسى، كارآفرين حوزه كشاورزى است كه در ادامه به تفصيل آمده است. 
تهيه و تنظيم: سحر غريبى

به عنوان يك زن كارآفرين چه چالش هاى 
جدى اى در مديريت خانواده خود داشتيد؟

يك زن كارآفرين بايد طورى كار و خانواده اش 
را مديريت كنيد كه كه مهم ترين ركن زندگى اش 
كه خانواده است، دچار مشكل نشود. اين مسئوليت 
فوق العاده سنگينى است كه شايد هيچ زن كارمند 
و يا خانه دارى آن را تجربه نكند. يك زن كارآفرين 
بايد آگاهانه بهايى كه در قبال تالش چندوجهى اش 

مى پردازد، بپذيرد. او بايد بتواند هوشمندانه و با 
تدبير فعاليت اجتماعى بيرون از خانه را با خانواده كه 
انسجام دهنده وجودش است و به آن عالقه دارد با 
هم تلفيق كند. او بهاى اين مسئوليت پذيرى خود را 
آگاهانه مى پذيرد. به نظرم ،من هم توانسته ام از پس 
اين مسدوليت گران به خوبى برآيم. ممكن است يك 
جاهايى افت مى كردم يا خسته مى شدم؛ ولى وقتى 

كار پيش مى رفت انرژى مى گرفتم. 

گفت وگو
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ولى به نظرم اصًال اهميتى ندارد كه يك زن كارآفرين 
با همسرش تعارض داشته باشد؛ بلكه مهم اين است 
كه بتواند به موقع آن را رفع كند. به نظرم درايت زنان 
است كه مشكالت و مسائل را قبل از اينكه جدى 
شوند از بين مى برند؛ مثالً  در فصل بهار كه فعاليت 
اصلى ما شروع مى شد و بايد همه كارها را به سرعت 
انجام مى داديم؛ هميشه دغدغه هاى جدى براى 
همسرم به وجود مى آمد و گاهى اين دغدغه ها آنقدر 
افزايش مى يافت كه براى هر چيزى نگران بود؛ 
گاهى آن نگرانى ها ناراحت كننده و به درگيرى هايى 
منجر مى شد؛ بنابراين فكر كردم كه بايد با تنظيم 
دقيق كار، دغدغه هاى او را كم كنم تا فشارى كه به 

مجموعه وارد مى شود؛ كاهش يابد. 

   آيا نگرش و سبك زندگى كارآفرينانه كه 
مبتنى بر نوآورى و تشخيص فرصت است، 
راه گشايى براى حل مسائل خانوادگى شما بوده 

است؟ مى توانيد مثالى بزنيد؟
به نظرم اين گونه بوده است. يك سال خشكسالى 
شد و محصوالت مان صدمه سنگينى خوردند. اولين 
چيزى كه به نظرم رسيد و آن را مطرح كردم اين بود 
كه ما بايد روش كارمان را تغيير دهيم؛ چون ضربه اى 
كه خورديم به دليل نگاه سنتى و غالب سنتى بود. 
به نظرم آمد كه بايد تغييرات كلى صورت گيرد تا 
از شرايط به وجود آمده غافلگير نشويم؛ بنابراين 
با همسرم وارد گفت وگو شدم تا شكل كشت در 
زمين هاى مان را تغيير و آن را به مكانيزه تغيير دهيم 
و وارد يك فضاى جديدى شويم. همه اينها باعث 

شد تا تغييرات بسيارى ايجاد شود. 
اين نگاه نوآورانه بر خانواده نيز تأثير داشت 
و فرزندانم هميشه فكر مى كردند كه مى توانند 
با يك نگاه و روش تازه فضاى جديدى در كار و 
زندگى شان ايجاد كنند. هر دو فرزندانم حتى قبل از 
فارغ التحصيلى از دانشگاه به اينكه كار وجود ندارد، 
فكر نمى كردند، هميشه معتقد بودند، مى توانند 
كارى را شروع كنند و هميشه بستر كار در كشورمان 

فراهم است.

   به نظر شما تفاوت هاى يك زن كارآفرين 
با يك زن كارمند در مواجهه و مديريت خانواده 

در چيست؟ كدام يك چالش هاى كمترى دارند؟ 
و كدام يك موفق تر مى توانند آنها را رفع كنند؟

وقتى كارمند هستيد، رئيس داريد و ايشان شما 
را جابه جا مى كند و شما خالقيت نداريد؛ بلكه بقيه 
هستند كه براى شما فكر مى كنند؛ ولى در حوزه 
كارآفرينى شما مؤلفه متغير هستيد؛ يعنى شما 
هستيد كه براى تغيير شرايط و جابه جايى ها تصميم 
مى گيريد و دائمًا بايد هوشيار زندگى كنيد و به فكر 
شرايط و گزينه هاى تازه باشيد براى اينكه حركت 
براى شما جدى است و به آن اعتقاد داريد و به اين 
فكر مى كنيد كه ايستايى شما را دچار افت مى كند؛ 
در حالى كه «كارمند» عاشق ايستايى است و توان 
حركت ندارد. به طور كلى انسان اين گونه مى انديشد؛ 
منظورم فقط زنان نيستند كه با اين مؤلفه تفكر 

حركت مى كنند و از چالش نمى گريزند و عاشق 
چالش و دست و پنجه نرم كردن با هر چيزى كه به 
وجود مى آيد، هستند؛ البته اين نوع حركت براى زنان 
بسيار سخت تر است؛ چون ما در جامعه مرد ساالر 
زندگى مى كنيم و شما براى داشتن استقالل و 
سرپا ايستادن براى تمايالت چالش برانگيزتان 
بها مى پردازيد؛ چون زن براى سكوت و گردن خم 
كردن و اعتراض نكردن شناخته شده است؛ اما 
وقتى اين گونه نيستيد با چالش روبه رو مى شويد و 

بايد تالش بسيارى انجام دهد. 
به نظرم نمى توان اين موضوع را نسخه قرار 
داد اينكه يك زنى يك جايى با همسرش دچار 
چالش هاى جدى شد و آن مرد تاب يك زن قدرتمند 

را نياورد، بايد چه كار كنيم. هميشه ممكن است اين 
نسخه در زندگى خانوادگى جواب ندهد؛ ولى به نظرم 
زنان كارآفرين همه تالش شان را براى حفظ كانون 

خانواده انجام مى دهند. 

  به نظر شما آيا فعاليت يك زن كارآفرين 
مى تواند منجر به ايجاد و بقاى خانواده سالم 

شود؟
بله. به نظرم بچه ها با يك نگرش دورانديشانه ترى 
به زندگى شان نگاه مى كنند. من اعتقاد دارم كه بايد 
بچه ها را با كار درگير كنيد. كارى كه امروز پدر و 
مادرها نمى كنند و بچه ها بيشتر مصرف كننده 
هستند و ما در حقيقت اين كار را انجام داديم كه 
مصرف كننده نباشند؛ بلكه در انديشه كسب و كار 

باشند. 

  آيا دوست داريد فرزندان تان سبك و مسير 
زندگى شما را ادامه دهند؟ از چه مسيرى اين 

هدف خود را دنبال مى كنيد؟
رم سبك و مسير زندگى  نه، من دوست دا
خودشان را ادامه دهند، آنها انسان هاى مستقلى 
هستند. به نظرم اگر اين گونه فكر كنم، درست 

نينديشيده ام.
 

  آيا مى توانيد الگويى از مديريت زمان 
خود در اختيار مخاطبان ما قرار دهيد كه چطور 
و چگونه زمان خود را بين كار و خانواده خود 

اختصاص دهند؟
هيچ مرزى از نظر زمانى براى خودم قائل نبودم و 
تا جايى كه الزم بود، كارهايم را انجام مى دادم؛ مثًال 
در سال هاى ابتدايى فعاليت ام پنج صبح از خانه خارج 
مى شدم و يك ساعت راه مى رفتم تا به روستايى كه 
زندگى مى كردم، بروم و با وانت به روستاى ديگرى 
مى رفتم و كارگرها را به مزرعه مى بردم و 12 ساعت 
روى زمين كار مى كردم و دوباره به خانه مان در روستا 
و از آنجا به خانه مان در رشت بازمى گشتم، طورى 
زمان بندى مى كردم تا وقتى به خانه بازگشتم، بتوانم 
خريد كنم و غذايى درست كنم و به فرزندانم در 

درس هاى شان و ... رسيدگى كنم. 

در حـوزه كارآفرينى شـما 
هسـتيد كـه بـراى تغييـر 
جابه جايى هـا  و  شـرايط 
تصميـم مى گيريـد و دائمًا 
بايد هوشيار زندگى كنيد و 
به فكر شرايط و گزينه هاى 
تـازه باشـيد بـراى اينكـه 
حركـت بـراى شـما جدى 
است و به آن اعتقاد داريد
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تالش،پشتكار و برنامه ريزى را از مادرم آموختم
گفت وگو با احمد مرزبان

احمد مرزبان ، 28 سال سن دارد و پس از اخذ مدرك كارشناسى رشته كشاورزى 
مشغول به فعاليت هاى بازرگانى در اين حوزه شده است. او كه فرزند شيرين پارسى، 
بانوى كارآفرين حوزه كشاورزى است، معتقد است، كليد همه موفقيت ها در خودباورى 

است.
تهيه و تنظيم: سحر غريبى

  شاخص ترين ويژگى كارآفرينى كه در 
مادر خود ديديد، چه بود و چه تاثيرى بر روى 

شما داشت؟
ويژگى اى كه افراد كارآفرين دارند، اين است كه 
منتظر ايجاد موقعيت نيستند؛ بلكه خودشان موقعيت را 
ايجاد مى كنند و از موقعيت هايى كه وجود دارد، بهترين 
استفاده را مى كنند .آنها از كارى دست نمى كشند 
و گويا هيچ گاه خسته نمى شوند. آنها تهديدات را به 
فرصت تبديل مى كنند. همه مواردى كه بيان كردم 
در مادرم ديدم؛ من از ايشان ياد گرفتم تا در كارهايم 

تالش و پشتكار و برنامه ريزى داشته باشم.

  چالش هاى دارا بودن يك مادر كارآفرين 
در زندگى شما چه بود؟

مشكلى كه در سنين پايين داشتم اين بود كه 
در جامعه بين تصويرى كه از يك زن و نقش مادر 
سنتى وجود داشت با رفتارى كه مادر من از خود 

نشان مى داد، تفاوت زيادى بود. براى ما در جامعه 
از مادر الگوى ديگرى ارائه شده بود؛ اما مادرم به 
گونه ديگرى رفتار مى كرد. وقتى مادرم وارد عرصه 
كارآفرينى شد، ما بزرگ تر شده بوديم؛ بنابراين 

تأثير منفى اين موضوع نيز براى مان كمتر شده بود. 
موضوعى كه وجود دارد، اين است كه در جامعه ما و 
شايد كل دنيا نگاه مردساالرانه وجود دارد. در گذشته 
اين گونه نبود كه يك زن قبض برق را به بانك ببرد 
و پرداخت كند؛ بلكه مرد اين كار را انجام مى داد و 
اين گونه در جامعه جا افتاده بود؛ اما با گذشت زمان 
اين نگرش تغيير پيدا كرد؛ اين موضوع مرا در دوران 
نوجوانى اذيت مى كرد؛ مثًال اينكه مادرم در بيرون از 
خانه به كار مشغول بود و يا رانندگى مى كرد؛ برايم 
خيلى خوشايند نبود. ولى بعدها متوجه شدم كه آن 
زمان تحت تأثير جامعه بودم؛ و امروز اين گونه نمى 
انديشم. حال معتقدم افراد نبايد ميان زنان و مردان 
تفاوت قائل شوند؛ بلكه بايد نگاه ها را تغيير دهند؛ 

چون هر انسانى توانمندى هاى گوناگونى دارد.
16 ساله بودم كه مادرم وارد حوزه كارآفرينى 
شد. از آن زمان تا به حال هيچ گاه احساس نكردم 
كه مادرم زمانى كه بايد براى ما اختصاص دهد به 

افراد كارآفرين خودشـان 
موقعيـت را ايجاد مى كنند 
و از موقعيت هايى كه وجود 
اسـتفاده  بهتريـن  دارد، 
از كارى  .آنهـا  را مى كننـد 
دسـت نمى كشـند و گويا 
هيچ گاه خسـته نمى شوند. 
آنها تهديدات را به فرصت 

تبديل مى كنند

گفت وگو
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كار ديگرى بپردازد. رابطه من با مادرم بسيار خوب و 
صميمى است و هميشه همراه و همدل هم هستيم. 

  چه ميزان از موفقيت ها يا شكست هايى كه 
تا به حال كسب كرده ايد، به دليل برخوردارى از 

مادر كارآفرين بوده است؟
به نظرم برخوردارى از مادرى كارآفرين ،تأثير 
غيرمستقيمى بر موفقيت ها و يا شكست هاى من 
داشته است. شايد تأثير غيرمستقيم آن را اين گونه 
بتوانم تعريف كنم كه مثًال ممكن است ايشان 
بخواهد مرا براى شغلى به شركتى معرفى كند؛ ولى 
اين موضوع به كارآفرينى ايشان مرتبط نيست؛ بلكه 
به ارتباطات و شبكه هاى اجتماعى كه مادرم داشته 

است، مرتبط است. 

  آيا تا به حال به اين انديشيده ايد كه اى 
كاش مادرتان يك كارمند ساده بود و در آن 

صورت شرايط بهترى داشتيد؟ 
نه. اصًال. به هيچ وجه. در حقيقت من هميشه 
مخالف كارمندى ايشان بودم. فكر مى كنم انسان 
براى اينكه بخواهد رشد كند نبايد به ديگران وابسته 
باشد. من رشد خودم را به دليل الگوبردارى از مادرم 
مى دانم نه به دليل وابسته بودن به مادرم. تصور كنيد كه 
اگر مادرم يك كارمند معمولى بود من از او الگوبردارى 
مى كردم و چگونه بايد به سطوح باالتر از كارمند دست 
مى يافتم چون من خود را در حد همان الگو مى بينم 
و نه بيشتر. ولى وقتى مادرم توانسته به اينجا برسد، 
مى بينم كه من هم مى توانم آن مسير و پله ها را طى 

كنم و به موفقيت هاى بيشترى دست يابم.

  آيا دوست داريد در آينده فردى كارآفرين 
باشيد؟ چرا؟

بله دوست دارم و قرار است به شهر رشت بروم 
و كارى را براى خود شروع كنم. انسان هايى 
نمند هستند، ترجيح مى دهند؛ خودشان  كه توا
نسان هايى كه احساس مسئوليت  ر كنند و ا كا
كمترى مى كنند و توانايى كمترى دارند به يك كار 
روتين عالقه دارند كه مثًال صبح به سر كار بروند و 
بعدازظهر به خانه برگردند و توقع بيشتر از اين ندارند 

و عالقه اى به اينكه كار بزرگى انجام دهند و تأثيرى 
بر جامعه بگذارند، ندارند. آنها دوست دارند كارى 
كه بر عهده شان قرار داده اند، انجام دهند؛ منظورم 

اين نيست كه اين مسئوليت تأثيرى در جامعه 
ندارد؛ ولى كسانى كه كارآفرين هستند، قابليت و 
فرصت بيشترى براى شان فراهم است كه بر جامعه 
تأثيرگذارتر باشند. از مزيت هاى كارآفرينى اين است 
كه اوًال فعاليتى را كه خود دوست دارد انجام مى دهد. 
دوم اينكه موفقيت او وابسته به توانايى اوست؛ ولى 
موفقيت يك كارمند، وابسته به شركت و اعضاى 

آن است يا بالعكس. 
به نظرم اگر انسان به خود ايمان و باور داشته 
باشد و كارى كه به آن عالقه دارد انجام دهد 

موفق تر است.

  آيا مسير كارآفرينى را به زنان ديگر توصيه 
مى كنيد؟ چرا؟

بله. حتمًا. فكر مى كنم هر كسى قابليتى دارد و بايد 
سعى كند تا آنها را بارور كند. امروز در برهه اى قرار 
داريم كه جامعه در حال گذار است و زنان از پوسته و 
كاراكتر قبلى خارج مى شوند؛ ولى قرار نيست كه اين 
اتفاق براى همه زنان اتفاق بيفتد؛ ولى زنان كارآفرين 
مى توانند در اين زمينه پيشرو باشند و فضاها را تغيير 
دهند؛ وقتى در جامعه زنانى را مى بينيم كه بسيار 
موفق هستند؛ بنابراين نگاه به زنان تغيير مى كند. 
وقتى مى بينند كه زنان اينقدر موفق هستند؛ بنابراين 

موقعيت هاى بيشترى در اختيار آنها قرار مى دهند تا 
توانايى هاى شان را بيشتر نشان دهند و اين موضوع 

باعث رشد زنان در سطوح مختلف خواهد شد. 

  نقش خود و پدرتان را در همراهى با 
مادرتان چگونه ارزيابى مى كنيد؟

نقش مادرم در موفقيت اش بسيار مهم بود؛ نقش 
هر زن كارآفرينى در موفقيت اش بسيار اهميت 
دارد؛ اما نمى توان نقش همسر را ناديده گرفت. به 
نظرم اگر مرد ديگرى همسر مادرم بود از ميزان اين 
موفقيت كاسته مى شد. تصور مى كنم با توجه به نوع 
بافت جامعه در مرحله اول، همسران بايد فرصتى 
را براى زنان  ايجاد كنند تا فعاليت هاى خود را انجام 
دهند؛ چون اگر زنان متوجه شوند كه همسران شان 
با فعاليت آنها مخالف هستند در ناخودآگاه شان تأثير 
منفى خواهد گذاشت يا مخالفت همسران باعث 
ايجاد نوعى نگرانى براى از بين رفتن رابطه و از 
دست دادن زندگى براى زنان خواهد شد؛ بنابراين 
مردان با حمايت و همراهى و مخالفت نكردن با زنان 
مى توانند باعث موفقيت بيشتر آنها شوند. پدرم به 
مادرم فرصت داد و با او همراهى و از او پشتيبانى كرد 

كه بسيار تأثيرگذار بود.
فرزندان نيز تأثيرگذار هستند؛ ولى كمتر از پدران. 
در خانواده ما اين گونه نبوده است كه ما وارد فعاليت 
همديگر شويم و در انجام كارها به يكديگر كمك 
كنيم؛ بلكه از لحاظ انرژى دادن و روحيه بخشى 
به يكديگر كمك مى كرديم؛ مثًال مادرم را براى 
موفقيت هايش تحسين مى كرديم و هميشه او را 
تشويق مى كرديم تا به دنبال تحقق اهدافش باشد. 

  آيا پيشنهاد يا توصيه اى براى مادران 
صاحب كسب و كار داريد؟ چيست؟

به نظر من مطالعه هر فرد به خصوص يك زن 
كارآفرين بسيار مهم است. انسان براى اينكه به 
موفقيت برسد، بايد مطالعات بسيارى داشته باشد. 
ديگر اينكه، زنان بايد خودشان را باور داشته باشند، 
بسيارى از زنان وابسته هستند؛ بايد آنها را تشويق 
كرد تا به درون خود برگردند و قابليت هاى خود را 

بشناسند. 

مردان با حمايت و همراهى 
و مخالفـت نكـردن بـا زنان 
مى تواننـد باعـث موفقيت 
بيشتر آنها شـوند. پدرم به 
مـادرم فرصـت داد و بـا او 
همراهى و از او پشتيبانى كرد 
كه بسـيار تأثيرگذار بود. در 
خانواده ما  با   روحيه بخشـى 

به يكديگر كمك مى كرديم
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مطالعه زندگى زنان كارآفرين نشان مى دهد كه 
برخى از ايشان در حين مديريت كسب و كار و بنگاه 
كارآفرينانه خود، دچار چالش هايى در ايفاى نقش هاى 
مختلف خود مى شوند. يك زن كارآفرين در محيط كار 
خود نقش هاى سازمانى مختلفى دارد و درعين حال 
تقش هاى متنوع و متعددى را در محيط خانواده خود 
بايد بپذيرد و ايفا كند كه بعضًا ممكن است در تعارض 
با نقش هاى سازمانى او باشند. شناخت و مطالعه اين 
نقش هاى خانوادگى، مى تواند ابزار مفيدى براى رفع و 
كاهش آن ها در زندگى يك زن كارآفرين باشد و كمك 
شايانى به موفقيت او در مديريت و توسعه كسب و كار 
آن ها كند. بديهى است تقسيم بندى و سطح بندى اين 
نقش ها، مطالعه و برنامه ريزى درباره آن ها را آسان تر 
مى كند. از اين رو ما در اينجا زندگى يك زن را بر مبناى 
نقش هاى پذيرفته شده توسط او، به سه مرحله ذيل 

تقسيم مى كنيم: 
  دوران تجرد، پيش از ازدواج
  دوران تأهل، پس از ازدواج

  دوران مادرى، بعد از تولد فرزندان
يك زن در هر كدام از اين مراحل زندگى، نقش هاى 
خانوادگى مختلفى را مى پذيرد. اين نقش ها به دو گروه 
اصلى و فرعى تقسيم مى شوند. منظور از نقش هاى 
اصلى، نقش هايى هستند كه تقريبًا همه زنان در 
محيط خانواده آن را مى پذيرند، و زمان زيادى در اين 
موقعيت ايفاى نقش مى كنند، مانند نقش فرزندى براى 
پدر و مادر و يا نقش خواهرى نسبت به ساير فرزندان 
خانواده. منظور از نقش هاى فرعى، نقش هايى است 
كه فرد كمتر آن را مى پذيرد و در طول زندگى خود (به 
جز شرايط استثناء) زمان هاى كمترى بايد اين نقش ها 
را ايفا كند مانند نقش نوه براى پدربزرگ و مادربزرگ، 
خواهر/برادرزاده نسبت به خاله/عمه/عمو/دايى خود. 
نقش هاى اصلى كه زنان در مراحل مختلف زندگى خود 

ايفا مى كند به طور خالصه در جدول ذيل ارائه شده اند.
قرار گرفتن زنان در هر كدام از اين مراحل، نقش هاى 
متعددى را براى آن ها به ميان مى آورد. هر زنى چه شاغل 
باشد، يا نباشد، و فعاليت اقتصادى و كارآفرينى داشته 
باشد يا نداشته باشد، هنگامى كه در هر كدام از اين دوره ها 
قرار مى گيرد، دچار دغدغه هاى مشتركى مى شود. 
اما تداخل اين دغدغه ها با مسائل اداره كردن محيط 
كسب و كار، آن چيزى است كه زندگى يك زن كارآفرين 

را از زندگى زنان شاغل و يا صرفاً خانه دار متفاوت مى كند. 
همان طور كه در جدول نشان داده است، يك زن 
كارآفرين، بيش ترين تعدد نقش پذيرفته شده خودش 
را در دوران مادرى خود دارد و اين پيش بينى را مى توان 
داشت كه احتمال بروز تعارض نقش كار-خانواده در اين 

دوران بيشتر از ساير دوره ها باشد. 
مشاهده تجربيات زندگى كارآفرينان نشان مى دهد 
كه ميزان و نوع تعارضات كار-خانواده بسته به شرايط 
زندگى زنان كارآفرين متفاوت است. چرا كه نقش هايى 
كه در هر دوره زمانى مى پذيرد از هم متفاوت هستند. 
او همواره در كنار نقش هاى متعدد خانوادگى خود، 
تقش هاى متعدد سازمانى نيز براى خود قائل است كه 
بايد هر كدام را به بهترين نحو ممكن ايفا و اجرا كند. 
در ضمن او بايد در تمام اين مراحل، هويت فردى و 
اولويت هاى زندگى شخصى خود را نيز لحاظ كند. 
اين اولويت ها به طور عمده شامل مواردى از قبيل 
برنامه ريزى و هدف گذارى زندگى شخصى، توجه 
به سالمت روان و جسم، توجه به تفاوت هاى فردى 
نه هستند كه هر لحظه زن  نا جنسيتى و هويت ز
كارآفرين بايد به آن ها توجه ويژه داشته باشد چرا كه 
توجه و رسيدگى به اين موارد كه هسته اصلى موفقيت 
زنان كارآفرين در مواجهه و مديريت تعارض هاى 

ايجادشده در زندگى او هستند. 

مرورى بر نقش هاى زنان در خانواده
زنان كارآفرين و چالش هاى خانوادگى

نقش هاى اصلى كه زنان در خانواده ايفا مى كنندمراحل زندگى زن كارآفرين
فرزند پدر و مادر (دختر)دوران تجرد، پيش از ازدواج

خواهر
فرزند پدر و مادرهمسردوران تأهل، پس از ازدواج

خواهر
فرزند پدر و مادرهمسرمادردوران مادرى، بعد از تولد فرزندان

خواهر

مقاله

زهرا بهروزآذر
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همان طور كه پيش تر گفتيم، نقش، رفتار، كردار، 
وظيفه يا كار معينى است كه فرد در جامعه بر عهده 
مى گيرد، خانواده، يك واحد كوچك اجتماعى است كه 
در واقع بنيان اجتماع بزرگ را تشكيل مى دهد. اعضاى 
اين واحد كوچك نقش هاى متعددى را به عهده دارند 
مثًال پدر، مادر، خواهر و برادر هركدام نقش جداگانه اى 
در محيط خانواده دارند و مى توانند ارائه ى الگوى عمل 
خاص خود را داشته باشند. يك زن كارآفرين قبل از 
ازدواج خود، دو نقش خانوادگى شاخص دارد. 1- فرزند 
خانواده يا همان دختر و 2- خواهر. ممكن است يك 
زن كارآفرين در هر كدام از اين نقش ها چالش ها و 
تعارضاتى پيدا كند كه مانع موفقيت او در كسب و كارش 
شود. بديهى است شناخت اين چالش ها و تعارضات، 

مى تواند ابزارى براى رفع آن ها باشد. 

الف- چالش زن كارآفرين در نقش دختر
مطالعه زندگى زنان كارآفرين نشان مى د هد كه 
اغلب آن ها به عنوان يك دختر در خانواده خود، نقش 
حمايتى اقتصادى، عاطفى و معنوى از والدين ايفا 
مى كنند. حس حمايتى آنان به موازات رشد جسمى شان 
در كنار والدين روز به روز افزوده مى شود و سعى  دارند 
به منظور تأمين رفاه و آسايش جسمى و روانى والدين، 
هرچه در توان دارد در طبق اخالص بگذارند. بسيار 
ديده شده است كه حس حمايتى دختران از والدين، 
حتى پس ازدواج و رفتن به خانه شوهر، به همان قوت 
قبل از ازدواج باقى مانده است. اما در كنار همه اين 
حمايت ها، عموم آن ها، چالش هاى خانوادگى زيادى 
در منزل پدرى خود داشته اند. كه بخش اصلى آن ها در 
ابتداى راه اندازى و شروع كسب و كار آن ها بوده است. 
يكى از چالش هاى نوكارآفرينان زن، به خصوص 
براى دختران مجرد، متقاعدسازى و كسب رضايت 

لدين براى شروع كسب و كارشان است. اغلب  وا
خانواده ها، تنها راه موفقيت فرزندانشان را اتمام 
تحصيالت دانشگاهى و استخدام در يك سازمان 

ادارى –ترجيحًا دولتى- مى دانند و از حضور آن ها در 
بخش خصوصى به خصوص به عنوان يك كارآفرين 
و صاحب و مؤسس بنگاه كارآفرينانه ترس و واهمه 
دارند. بخشى از اين نگرانى آن ها مربوط به نوع نگرش 
آن ها نسبت به جايگاه اجتماعى فرد شاغل است و 
بخشى از اين نگرانى مربوط به تأمين منابع مالى و 
پذيرش مخاطرات اقتصادى، اجتماعى و روانى فعاليت 

كارآفرينانه است. 
زهرا صمدى نوكارآفرينى است كه به تازگى 
فعاليت خود را در زمينه ساخت زيورآالت مليله شروع 

چالش هاى اصلى زنان كارآفرين 
در نقش فرزند و خواهر

اغلـب خانواده هـا، تنها راه 
موفقيـت فرزندانشـان را   
اسـتخدام در يك سازمان 
–دولتـى مى دانند و  ادارى 
از حضـور آن هـا بـه عنوان 
يك كارآفريـن و صاحب و 
مؤسـس بنگاه كارآفرينانه 

ترس و واهمه دارند

فعاليت خود را در زمينه ساخت زيورآالت مليله شروع از حضـور آن هـا بـه عنوان 
يك كارآفريـن و صاحب و 
مؤسـس بنگاه كارآفرينانه 

ترس و واهمه دارند

مقاله
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كرده است. مليله كارى شاخه اى از هنر فلزكارى 
است كه با مفتول هاى نازك نقره انجام مى پذيرد و در 
شهر زنجان بسيار رايج است. زهرا كه چند سال پيش 
مقطع كارشناسى ارشد در رشته تئاتر به اتمام رسانده 
است، مدت هاست در سمت استاد دانشگاه به تدريس 
در دانشگاه مشغول بوده است. او از حال و هواى اين 
روزهايش اين گونه مى گويد: «مادرم به شدت مخالف 
راه اندازى كسب و كارم است. او مى گويد چرا تو با اين 
همه تحصيل و اين همه موقعيت اجتماعى به كارى 
روى آوردى كه بين پايين ترين قشر مردم شهر زنجان 
رواج دارد؟ مگر مشكل مالى و اقتصادى دارى؟ اين 
نوع فعاليت در شهر ما متعلق به طبقه كارگرى است. 
براى ما كسر شأن دارد كه بستگان بدانند دخترمان 
دانشگاه و تدريس را كنار گذاشته و به كارگاهى رفته 
تا مليله كارى كند.» زهرا در پاسخ به آن ها بايد تالش 
زيادى كند، تا آن ها را متقاعد كند كه شروع فعاليت 
كارآفرينانه اش اصًال به معنى ترك دانشگاه و تدريس 
نيست. زهرا مى گويد: «بهترين راه براى متقاعد كردن 
مادرم، گفتگو با اوست. نمونه كارهايم را براى او برده ام 
و تالش مى كنم تا به او نشان دهم كه نوآورى و تلفيق 
عناصر سنتى و مدرن در كارم وجود دارد، به او مى گويم 
كه مشتريان زيادى دارم و نمونه كارهايم را در بهترين 
گالرى هاى تهران به نمايش خواهم گذاشت، اما 
مى دانم كه زمان زيادى نياز دارم تا او و ساير بستگانم، 
اين فعاليت من را به رسميت بشناسند و آن را بپذيرند.»

ب- چالش هاى زن كارآفرين در نقش خواهر
يكى ديگر از نقش هاى زن كارآفرين كه در خانه 
پدرى آن را تجربه مى كند و بعداً ادامه مى دهد، نقش 

خواهرى است. دختران، به خصوص اگر فرزند اول 
خانواده باشند، عمومًا از مسئوليت پذيرى بااليى نسبت 
به ساير فرزندان خانواده برخوردارند. مطالعه زندگى 
آن ها نشان مى دهد كه عموم آن ها سابقه طوالنى در 
تحت پوشش قراردادن و سايه  گستردن و گشودن چتر 

حمايتى خود بر سر خواهران و برادران خود دارند. 
حميده كه يكى از زنان كارآفرين است از تجربه 

روزهاى قبل از ازدواجش اين گونه مى گويد: «پانزده 
سال پيش، پس از پايان تحصيلم، شهرم را به قصد پيدا 
كردن كار ترك كردم و به تهران آمدم. در آن زمان، 
هيچ پولى از پدر و مادرم نمى گرفتم. به سختى وامى به 
مبلغ 500 هزار تومان گرفتم و كارم را شروع كردم. تا 
آنكه سرمايه ام به 2 ميليون تومان رسيد و زمان تحقق 
ايده هايم شد. به سراغ چند نفر رفتم و توانستم آن ها را 
متقاعدكنند تا باهم فعاليت مشتركى را شروع كنيم. در 
آن روزها من تنها فردى از خانواده ام بودم كه در تهران 

زندگى مى كرد. هم خودم را مسئول حمايت از والدين 
مى دانستم و هم حامى خواهر و برادرم بود. آن ها را با 
خود به تهران آوردم تا بتوانند در شرايط بهترى تحصيل 
كنند. در كنار آن ها، دختر خاله  ام را نيز به تهران آوردم. 
تا او نيز شرايط بهترى داشته باشد. هميشه همراه و 
مشاور آن ها بودم. از آنجا كه فرزند اول خانواده بودم، 
ياد گرفته بودم تا مسئوليت پذير باشم اما گاهى اين 
مسئوليت پذيرى، مرا به فردى با كنترل گرى باال 
تبديل مى كرد به حدى كه بعضى از اوقات آن ها به من 
مى گفتند «آِيا تو فكر مى كنى ما كارمندان تو هستيم 

كه اين گونه به ما امر و نهى مى كنى؟!» 
واضح است كه حمايت و پشتيبانى از خواهر و 
برادران و ساير اعضاى خانواده، وظيفه اى انسانى 
و پسنديده است اما آنچه كه ممكن است تبديل به 
تعارض جدى در زندگى زن كارآفرين شود، كم و كيف 

اين رابطه است. 
حميده مى گويد:«حس وابستگى ام به خواهر و 
برادرم به حدى زياد شده بود، كه پس از ازدواجم، 
خانه اى در طبقه پايين منزل خودم برايشان اجاره 
كردم. شب ها وقتى پس از كار طوالنى به منزل 
مى آمدم، اول به سراغ آن ها مى رفتم، حال و احوالشان 
را مى پرسيدم. كارهاى روزمره شان را چك مى كردم، 
آمار كم و كاستى هايشان را مى گرفتم تا مبادا چيزى 
خاطرشان را برنجاند. خالصه پس از يك ساعت، تازه 
آن ها را ترك كرده و به خانه خود مى آمدم.... آنقدر آن ها 
را به خود وابسته كرده بودم كه توان فكر كردن و حل 
مسئله را از آن ها گرفته بودم. و به جاى آنكه آن ها را 
روز به روز توانمندتر و قوى تر كنم، آن ها را ضعيف تر و 

ناتوان تر مى كردم.» 

حمايت و پشتيبانى از خواهر 
و بـرادران و سـاير اعضاى 
خانواده، وظيفه اى انسـانى 
و پسنديده است اما آنچه 
كه ممكن اسـت تبديل به 
تعـارض جـدى در زندگى 
زن كارآفرين شـود، كم و 

كيف اين رابطه است
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پس از ازدواج، يك زن كارآفرين بايد در كنار تمام 
نقش هاى گذشته خود در محيط كارى و سازمانى خود، 
و همچنين محيط خانوادگى كه شامل نقش فرزندى و 

خواهر مى شود، نقش همسرى را نيز ايفا نمايد. 
تحوالت ايجادشده پس از ازدواج در فرد و اضافه 
شدن نقش همسرى براى زن كارآفرين چالش هاى 
متعددى را ايجاد مى كند. برخى از اين چالش ها مربوط 
به «خود» فرد است و برخى مربوط به ويژگى هاى نقش 
پذيرفته شده اوست. او كه تا قبل از اين فقط فرزند يك 
خانواده بود است، حال به يك خانواده جديد ديگر نيز 
تعلق پيداكرده و بايد تعامالت خود را با همگان به خوبى 

پايه گذارى كند. 
حميده مى گويد:«ده سال قبل از ازدواجم، از خانه 
پدرى جداشده و به تهران آمده بودم. در همه اين 
سال ها خودم همه زندگى خودم را مديريت مى كردم. 
زمان و برنامه شخصى ام و حتى فضاى فيزيكى محيط 
زندگى ام تقريبًا فقط به خودم تخصيص داشت. تا آنكه 
با يكى از شركاى كارى ام ازدواج كردم. او را دوست 
داشتم و با عالقه و آگاهى كامل به اين ازدواج اقدام 
كرده بودم اما با اين حال مواجهه با شرايط جديد برايم 
سخت و دشوار بود. در زندگى متأهلى جديدم چند 
مسئله جدى داشتم، اول آنكه در تمام اين سال ها، زمان 
زندگى كارى ام خيلى بيشتر از زندگى  شخصى ام بود. 
ساعت هاى زيادى را در محيط كار مى گذراندم و همه 
مناسبات و روابطم را در محيط كار مديريت مى كردم. 
در محيط كار ياد گرفته بودم كه براى هر چيزى 
حساب وكتاب و يا هزينه – فايده كنم. پيش از انجام هر 
كارى، فرصت هاى و تهديدهاى آن را بسنجم و بعد 
اقدام كنم. به همين خاطر ساختار ذهنم، تبديل به يك 

ذهن حسابگر شده بود. 

زمانى كه ازدواج كردم، ساختار غالب ذهن من همان 
بود كه گفتم. مدام روابطم را با همسرم و ساير وابستگان 
(به جز خواهر و برادرم) تحليل و بررسى مى كردم. هر 
قدمى كه بر مى داشتم حساب شده بود و منتظر قدم هاى 
آن ها بودم. اين روند مدتى ادامه پيدا كرد، و من به طور 
ناخودآگاه هر روز خسته و خسته تر مى شدم. كه يك روز 
به طور اتفاقى كتابى به دستم رسيد كه موضوعش «زن 
بودن» بود. در تمام اين سال ها هميشه ياد گرفته بودم 

كه خودم را پايش كنم و بتوانم خودم، خودم را توانمند 
كنم و هميشه در اين روند، كتاب، منبع يادگيرى مهمى 
برايم بود. از اين رو خواندن آن كتاب، نقطه عطفى 
در زندگى شخصى و زناشويى من شد. توانستم به 

رفتارهاى خودم آگاه تر شوم و آن ها اصالح كنم.»

اختصاص فضايى به خود
حميده مى گويد:«يكى از چالش ها ى من در اوايل 
زندگى زناشويى، اين بود كه احساس مى كردم در هيچ 

جاى اين خانه مان فضايى خصوصى ندارم. وقتى به 
همسرم اين را مى گفتم، به من مى خنديد، مى گفت 
همه اين خانه براى توست. دو اتاق، پذيرايى و آشپزخانه 
داشتيم اما از نظر من اين ها فضايى عمومى و مشترك 
بين من و همسرم بود، و من به دنبال فضايى صرفا 
شخصى بودم. اين مسئله را چنيدن بار باهمسرم مطرح 
كردم تا اين كه باالخره تصميم گرفتيم، ميزكارى 
كوچك را در گوشه اى از يكى از اتاق ها به من اختصاص 
دهيم تا فضاى شخصى من شود. اين تصميم كمك 
بزرگى به من كرد چرا كه هر وقت احتياج داشتم روى 
كارى متمركز شوم، كتاب بخوانم، وبگردى كنم و 

يا حتى خودم را پيدا كنم، به پشت آن ميز مى رفتم»

آيا مسئوليت پذيرى باالى زنان، منجر به 
كم تعهدى همسرانشان مى شود

يكى از چالش هاى خانوادگى زنان كارآفرين، 
نوع ارتباط با همسران شان است. در برخى از موارد 
زنان كارآفرين ادعا مى كنند همسران شان به علت 
مسئوليت پذيرى باالى ايشان، كم تعهد شده و ديگر 
زير بار پذيرفتن هيچ مسئوليتى نمى روند. حتى برخى 
از آن ها اين ادعا را دارند كه فرزندانشان هم توان 
تصميم گيرى و حل مسائل را از دست داده اند و براى 
هركارى بايد نظر همسر(زن) و يا مادرانشان را جويا 

شوند. 
يكى از زنان كارآفرين دراين باره مى گويد: «با آنكه 
كسب و كار من از نوع كسب و كار خانوادگى است، و همه 
اعضاى خانواده از كم و كيف آن مطلع هستند، اما زمانى 
كه من از محيط كار خارج مى شوم، همسر و فرزندانم 
قادر به تصميم گيرى درباره هيچ چيزى نيستند. آن ها 
مدام با من تماس مى گيرند، و درباره جزيى ترين مسائل 

با آنكه كسب و كار من از نوع 
كسب و كار خانوادگى است، 
خانـواده  اعضـاى  همـه  و 
از كـم و كيـف آن مطلـع 
هسـتند، اما زمانـى كه من 
از محيط كار خارج مى شوم، 
همسر و فرزندانم قادر به 
تصميم گيـرى دربـاره هيچ 

چيزى نيستند

چالش هاى
 زن كارآفرين 
در نقش همسر

مقاله
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سؤال مى پرسند.»براى پيدا كردن پاسخ اين سؤال كه 
آيا مسئوليت پذيرى زنان كارآفرين، منجر به ناتوانى 
همسر و فرزندانشان مى شود به سراغ خانم دكتر 

رسوليان، استاد علوم پزشكى ايران رفتيم. 
دكتر رسوليان دراين باره مى گويد: « به ياد داشته 
باشيم كه زير درخت تنومند گياه رشد نمى كند. اگر 
فردى مسئوليت پذيرى و توانايى را با سلطه و كنترل 
يكى بداند و اشتباه كند، كه اين امر بسيار رايج است، 
ممكن است اين اتفاق بيفتد، و يا به عبارتى اگر در درون 
زندگى خانوادگى يكى از طرفين همواره تصميم سازى 
كند و اين باور را داشته باشد كه بهترين تصميم ها را 
او مى گيرد، اين امر سبب مى شود ساير اعضاء خانواده 
خود را كنار بكشند و همكارى و مشاركت در كارهاى 
جمعى كاهش  يابد. اصوًال توانايى و عكس العمل هاى 
افراد باهم متفاوت است. در جمع خانواده نيز توانايى ها 
و سليقه هاى متفاوتى وجود دارد و اگر كسى كه قدرت 
بيشترى در خانواده دارد، ساير سليقه ها را نفى كند، 
فضاى خانواده سرد و بافاصله شده و مشاركت در امور 
كاهش مى يابد. با يك مثال اين موضوع را روشن تر 
مى كنم فرض كنيد اعضاى خانواده اى مى خواهند به 
رستوران بروند و ساعاتى را باهم خوش باشند، مسئله 
اصلى اين است كه آن ها چند ساعتى باهم باشند و از 
باهم بودن لذت ببرند، نه اين كه به بهترين رستوران 
بروند و اين كه اگر رستورانى را كه فرد ضعيف تر انتخاب 
كرد خوب نبود،مكرر اين موضوع را يادآورى كنند و به 
او تلقين كنند كه تصميمش غلط بوده و تجربه كافى 

ندارى و .... .
در اين شرايط هدف اوليه كه باهم بودن است تبديل 
مى شود به ارزش گذارى رستوران و انتخاب افراد و 
نتيجه منطقى اين رفتار اين است كه در دفعات بعدى 
كسى تصميم  گيرى نكنند و اختيار را به فرد قوى تر 
بدهند. اين چرخه واگذارى مسئوليت به تدريج بار 
سنگينى بر دوش فرد قوى تر مى گذارد و احساس 
نارضايتى در طرفين را باالتر مى برد. اگر فرد يك 
بار گذشته را مرور كند مى پذيرد كه خودش مسير را 

اين گونه انتخاب كرده است.»
حميده براى افزايش مسئوليت پذيرى و مشاركت 
همسرش در تصميم گيرى هاى مشترك خانوادگى، 
از راهكار مناسبى استفاده كرده است. او مى گويد: 
«در اوايل زندگى مشتركان، تمام مسائل خانه را خودم 

مديرت مى كردم، قبض هاى آب و برق را خودم پرداخت 
مى كردم، در جلسات آپارتمان شركت مى كردم، به 
تنهايى براى خريد منزل مى رفتم و خالصه همه 
كارهاى خانه را خودم انجام مى دادم. اما بعد از مدتى 
متوجه شدم كه به طور ناخودآگاه همسرم را از جريان 
مديريت خانه حذف كرده ام. اين بود كه تالش كردم تا 
خيلى آهسته و پيوسته او را به مديريت خانه بازگردانم. 
در گام اول قبض ها را پرداخت نكردم، و براى اين كه 
ايشان را درگير فعاليت كنم روز آخر مهلت پرداخت، به 
پيش ايشان مى آمدم و به ايشان مى گفتم: امروز روز آخر 
پرداخت قبض است، اگر نمى رسى اين قبض را پرداخت 
كنى، من اين كار را انجام دهم. به عبارت ديگر خيلى 
ظريف و لطيف، مسئوليت را به ايشان واگذار مى كردم 

و خودم را همراه و همكار ايشان نشان مى دادم. در موارد 
ديگر هم به همين شيوه رفتار كردم. مثال براى شركت 
در جلسات آپارتمان بهانه اى پيدا مى كردم و ايشان را 
براى حضور تشويق مى كردم و مى ديدم كه چقدر ايشان 
بعد از بازگشت از جلسه پر نشاط تر و راغب تر به انجام 
امورات خانه است. خالصه به آهستگى مسئوليت هاى 
خانه را به ايشان واگذار كردم و خودم نقش همكار و 

همراه ايشان را پذيرفتم.»

آيا كارآفرينى زنان موجب تضعيف نقش 
همسران شان مى شود؟

بخش ديگرى از چالش هاى زنان كارآفرين در 
خانواده آن ها مربوط به نوع نگرش همسرانشان 
نسبت به كار و نحوه مديريت آن ها و اثر آن در خانه 

و خانواده است. برخى از همسران زنان كارآفرين 
اين طور مى پندارند كه چون همسرشان فردى است 
كه به مردان متعددى در محيط كارش دستور مى دهد 
و ايشان را مديريت مى كند، در منزل هم مى خواهد 
آن ها را مديريت كرده و با اين كار اقتدار، مردانگى و 
كفايت آن ها زير سؤال مى رود. دكتر رسوليان، درباره 
اين موضوع مى گويد: «اصوًال انسان ها در زندگى 
نقش هاى متعددى را ايفا مى كنند. به عنوان مثال، يك 
معلم كه درس مى خواند دو نقش مخالف شاگردى و 
معلمى را باهم دارد و كسى موفق است كه بتواند در هر 
جايگاهى نقش مربوطه را ايفا كند و يا اين كه يك قاضى 
دادگاه وقتى به نانوايى مى رود مشترى نانوايى است و 
بايد مانند ساير مشتريان در صف بايستد و در اين نقش 
براى كسى حكم نمى دهد. اين نوع جا به جايى نقش ها 
به طور مكرر در زندگى روزمره و عادى زنان و مردان 
اتفاق مى افتد، اما مشكلى كه وجود دارد اين است كه از 
نظر فرهنگى براى بعضى از زنان و مردان پذيرش نقش 
اجتماعى زن قابل قبول نيست و اين عدم پذيرش منجر 
به عكس العمل هاى نابه جا مى شود. اين عكس العمل 
نابه جا از جانب زن و مرد هر دو اتفاق مى افتد. زمانى كه 
يك مرد، هر گونه صحبت زن را كه مخالف ميل اش 
است به عنوان اقتدارطلبى و به طور عاميانه رييس بازى 
برداشت مى كند و فورى به او برچسب مى زند و يا زنى 
كه تمام حق تصميم گيرى در امور زندگى را به خود 
متعلق مى داند هر دو عكس العمل هاى نابه جايى 
هستند. در مواردى هم به دليل خود زنان، باورهاى 
فرهنگى مردساالرانه اى دارند و اين طور مى انديشند 
كه همسرشان بايد از كاركردن آن ها ناراضى باشد و 
در نتيجه گفتگوها و اختالفات طبيعى زندگى را به اين 

مورد نسبت مى دهند.»
دكتر رسوليان براى ارائه راه كارى در حل اين تعارض 
خانواده ها مى گويد: «پذيرش نقش هاى مختلف از 
جانب هر دو طرف رابطه و فرزندان بهترين راه كار براى 
حل اين تعارض است. رشد فرهنگ گفتگو بين اعضاء 
خانواده بسيارى از مشكالت را حل مى كند. توجه 
داشته باشيم كه هيچ خانواده اى نيست كه چالش بين 
فردى نداشته باشد، بلكه مهم، روش حل و يا برخورد با 
اين چالش ها است. جلب مشاركت همه اعضا خانواده 
و تصميم سازى مشترك منجر به حل سوء تفاهم ها 

خواهد شد.»

رشـد فرهنـگ گفتگو بين 
اعضاء خانواده بسـيارى از 
مشـكالت را حـل مى كند. 
باشـيم كه  توجـه داشـته 
هيچ خانواده اى نيسـت كه 
چالش بين فردى نداشـته 
باشد، بلكه مهم، روش حل 
و يا برخورد با اين چالش ها 

است
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  آيا كار زنان و كارآفرينى آنان خارج منزل خللى و مشكلى در زندگى شخصى 
آنان ايجاد مى كند؟

خود كار كردن و كارآفرينى به خودى خود هيچ مشكلى ايجاد نمى كند، آنچه موجب 
خلل و مشكل مى شود در واقع مديريت غير صحيح و عدم ايجاد تعادل ميان محيط 
كار و منزل است. در گذشته زنان براى يك كار ساده آشپزى ساعت ها وقت صرف 
مى كردند ولى اآلن با ابزار و ادوات دنياى مدرن همه چيز در كمترين زمان آماده است، 
حال نبايد انتظار داشت كه زن مابقى زمان خود را به بطالت بگذراند پس چه بهتر كه 

به كار و كارآفرينى بپردازند.

  آيا مديريت يك بنگاه توسط زنان و مردان را 
مديريت كردن در محيط كار، ذهنيت زن كارآفرين 
را در خانه نسبت به همسرش تغيير نمى دهد. آيا 
در اين شرايط تعامل مناسبى بين اين دو صورت 

مى گيرد؟ 
نوع برداشت و نحوه رفتار زنان، كامًال به خود زن 
بستگى دارد، زنان و مردان بايد بدانند كه مهم ترين 
رسالت شان در خانواده، حفظ نظام خانواده است. با هر 
نقشى كه بيرون از اين نظام دارند، بايد در خانه نقش 
اصلى خود را ايفا كنند. اگر اين طور باشد، دستور دادن 
زن به مردان در فضاى كار، خللى در نقش زنانه اش در 

خانه ايجاد نمى كند. اين بدان معنى نيست كه زن بايد در خانه از مرد دستور بگيرد، بلكه 
بدين معناست كه بايد در حوزه هاى مديريتى خود مشغول به كار شود.

  ممكن است در مورد اين حوزه هاى مديريتى توضيح بيشترى بدهيد.
روابط ميان مرد و زن رابطه عمودى نيست، بلكه كامًال افقى است. در نظام خانواده 
هركس وظيفه خاص خود و كاركرد خود را دارد. گرچه زن و شوهر هركدام براى خود 
هويت مستقلى دارند اما در نظام خانواده هويتشان وابسته به يكديگر است، هيچ مردى 

بدون همسرش در خانواده شوهر محسوب نمى شود و بالعكس. اين هويت مشترك 
فقط در انسجام و در كنار هم بودن تمام اعضاى خانواده به دست مى آيد. من همواره 
اين تمثيل افالطون اشاره مى كنم كه انسان موجودى بود با 4 دست و 4 پا و بسيار 
زيبا و كامل كه فرشتگان به او حسودى مى كنند و با شمشيرى او را از وسط به 2نيم 
تقسيم مى كنند كه يك نيم تبديل به مرد مى گردد و ديگرى تبديل به زن...حال اگر 
مرد و زن در فضاى فهم مشترك بتوانند در كنار هم باشند باز هم همان انسان كامل 

را خواهند ساخت.

  شما از مديريت زن در خانه گفتيد، اين 
مديريت زن خانه دار دقيقاً چيست؟ به چه معنا 

است؟
اين مديريت در واقع همان همسر دارى و تربيت 
فرزندان و ... است كه تمامى زنان چه خانه دار و چه 
كارآفرين انجام آن را وظيفه خود مى دانند، در واقع 
شناخت تكاليف زناشويى است و برعهده گرفتن 

مسئوليت هاى مشترك.

  اين تعريف از مديريت خيلى تعريف عامى 
است و هركس مى تواند از منظر خود تعريف 
جديدى از مديريت بدهد، اين مديريتى كه شما 

مى گوييد را چه كسى تعريف مى كند؟ زن يا مرد؟
مديريت را دانش و هنجار تعريف مى كند، دانش ميزان آگاهى انسان به پيرامون 
است و هنجار نيز محصول ارزش هاى اجتماعى است. مديريت نيز مانند ساير تعاريف 

انسانى محصول دانش و هنجار انسانى است.

  اما دانش و هنجار تعريفى سيال و بى ثبات دارند، بسيارى از رفتار ها در 
بعضى از اقوام ارزش و هنجار است و در قوم ديگر ضد ارزش...دانش نيز يك 

زنان كارآفرين مديرانى 2شغله اند
دكتر تبريزى:

گفت وگو

براى بررسى زندگى زنان كارآفرين از منظر يك روانشناس و پيدا كردن بهترين مسير براى 
مديريت خانه در بستر زنان كارآفرين، گفت گوى كوتاهى ترتيب داديم با دكتر تبريزى، 
روانشناس و مشاور خانواده و استاد دانشگاه ... تبريزى معتقد است كه زنان كارآفرين بايد 
شناخت بيشترى از حوزه هاى مديريتى خانه داشته باشند. او زنان كارآفرين را مديرانى 

دو شغله مى داند؛ مديرانى كه هم كارگاه و كارخانه را مى چرخانند و هم خانه و كاشانه را.

تهيه و تنظيم: سروش شاكر

مديريت را دانش و هنجار 
دانـش  مى كنـد،  تعريـف 
ميـزان آگاهـى انسـان به 
پيرامـون اسـت و هنجـار 
نيـز محصـول ارزش هـاى 
مديريت  اسـت.  اجتماعى 
نيـز ماننـد سـاير تعاريف 
انسـانى محصـول دانش و 

هنجار انسانى است
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اثرات متقابل مديريت خانواده و كسب و كار زنان كارآفرين

عنصر فرهنگى و اجتماعى است حال چطور مرد و زن مى توانند به تعريف مشترك 
در اين زمينه برسند؟

مى توانند بر روى هنجار ها و ارزش هاى مشترك توافق كنند... ديالوگ (گفتگو 
همراه با آرامش) ابزار رسيدن به فهم مشترك از هنجار ها است. زن و مرد بايد بتوانند 
در خصوص زندگى خود باهم ديالوگ داشته باشند، بايد در فضاى خود خانه تقسيم كار 

صورت بگيرد آن هم به گونه اى كه موجب رضايت طرفين باشد.
آنچه در زندگى خانواده مدرن امروزى اهميت ويژه اى دارد، تفكر و گفتگويى سازنده 

است، گفتگويى عارى از حب و بغض براى پويا تر شدن نظام خانواده.

  در تاريخ گاهى اوقات هنجارهايى وجود 
داشته است كه سد راه تعالى و پيشرفت انسان 

بوده، تكليف برخورد با اين هنجار ها چيست؟
آگاهى الزمه دوم زندگى بشر امروزى است، آگاهى 
از ميزان دانايى از محيط پيرامون به دست مى آيد، دانايى 
كه انسان را عارى از بى عقلى ها حتى بى خردى هاى 
اجتماعى مى كند، در تاريخ سدهاى بزرگى در برابر 
زنان وجود داشته است، ولى زنان آگاه و آزاده با استفاده 

از آگاهى و تعقل در برابر آن ايستاده اند.
 از طرف ديگر هنجار يك واقعيت است و حقيقت 
نيست. در زندگى بايد به دنبال حقيقت بود، اين مورد 
را مى توان به نظام خانواده نيز تعميم داد، ممكن است 

بعضى از هنجار ها با زنان كارآفرين و شاغل همگام نباشد، ولى زمان و ايستادگى آنان 
و حقيقت جويى اين زنان مى تواند راه را براى شكستن هنجارهايى كه مسير رسيدن 

به حقيقت را كج مى كنند هموار كند.

  همين هنجار اجتماعى معتقد است كه كار زنان در مشاغل سخت، از ظرافت 
زنانه كم مى كند، اين از منظر روانشناسى داراى سنديت است؟

بحث ظرافت و زنانگى يك بحث فرهنگى است، تا ظرافت را چه معنا كنيم. من 
اعتقاددارم كه كار، هيچ ارتباطى با ظرافت زنانه ندارد و اين توهين به شأن و شخصيت 
و هويت زنانه است كه زيبايى و ظرافت او را فقط در گردى صورت ببينيم، بله زنى كه 
كار مى كند شايد به اندازه زن خانه دار فرصت و وقت آرايش نداشته باشد، ولى آيا ظرافت 

زنانه فقط در چارچوب آرايش مى گنجد؟
بايد اين ديدگاه تغيير كند، زن امروزى پا به پاى همسرش كار مى كند. ديگر نگاه به 
زن به عنوان يك ابزار جنسى سال هاست كه پايان يافته و بايد از بين برود، زن شريك 

آرامش و آسايش است و صرفًا يك ابزار رفع نياز هاى جنسى مرد نيست.

  تا اينجا درباره تهديد هايى كه زندگى زناشويى زنان كارآفرين و شاغل را 
تهديد مى كرد صحبت كرديم، حاال كمى از مزاياى زن شاغل بودن صحبت كنيم.

زنان شاغل مخصوصاً زنان كارآفرين به دليل دايره گسترده اجتماعى كه دارند، 
از روابط عمومى باالتر و ذهنى منسجم و ساختارمند 
برخوردارند، از طرفى در تعامل با همسر خود مى توانند 
منطقى تر برخورد كنند،  اين زنان در مديريت داراى 
قواى استقالل بيشترى هستند و از اين رو براى خود 

سبك سياق خاصى در مديريت منزل دارند.
از طرف ديگر استقالل اقتصادى همراه با خود، 
آگاهى از مسائل روز جامعه در حوزه اقتصاد را به 
ارمغان مى آورد كه درك مشكالت زندگى را براى 
اين زنان باالتر مى برد و اين زنان را هيچ گاه زير پرچم 
استبداد مردانه نمى برد. تحقيقات اخير نشان داده است 
كه زنانى كه كار مى كنند و يا در رشته علوم انسانى 
تحصيل كرده اند، زمان بيشترى را براى گفتگو با همسر 

خود اختصاص مى دهند.

* با توجه به مشغله هاى خارج از خانه آيا زنان كارآفرين در تربيت فرزندان 
به مشكلى بر نمى خورند؟

نه...تربيت فرزندان بيشتر از اينكه زمان بخواهد، نيازمند مديريت زمانى است، 
بچه ها محبت و توجه و برنامه مدون مى خواهند كه اين ها هيچ منافاتى با كارآفرينى و 
كاركردن ندارد. چه بسيار زنان خانه دارى هستند كه از صبح تا شب در خانه هستند ولى 

هيچ كدام از نياز هاى فرزندشان را نمى توانند تأمين كنند.
زنان كارآفرين راهى سخت پيش رو دارند زيرا هم بايد با بسيارى از تابو هاى جامعه 
در جدال باشند و هم بايد مديرى قابل شوند تا هم در حوزه خانه و هم در محل كار 

سربلند باشند.

تربيـت فرزنـدان بيشـتر 
بخواهـد،  زمـان  اينكـه  از 
نيازمنـد مديريـت زمانى 
و  محبـت  بچه هـا  اسـت، 
مـدون  برنامـه  و  توجـه 
مى خواهند كـه اين ها هيچ 
منافاتـى بـا كارآفرينـى و 

كاركردن ندارد
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همان طور كه پيش تر گفتيم، دوره سوم زندگى شخصى يك زن كارآفرين، با 
مادر شدن او شروع مى شود. او در اين مرحله، عالوه بر تمام نقش هاى اصلى و 
فرعى گذشته خود در محيط كارى و سازمانى، و محيط خانوادگى (نقش فرزندى 
و خواهرى، همسرى و ...) نقش مادر را نيز بايد ايفا كند. يك زن كارآفرين در اين 
مرحله از زندگى شخصى خود، بيش ترين 
تعدد نقش پذيرفته شده را دارد، و به 
همين دليل احتمال بروز تعارض 
كار و خانواده در اين مرحله 
فرين  آ ر ن كا نا ندگى ز ز
بيشتر از ساير اوقات است. 

مطالعه زندگى زنان كارآفرين نشان مى دهد كه بخش اصلى چالش هاى 
آن ها در اين دوران، شامل، تصميم گيرى در مورد بهترين زمان فرزند دار شدن، 
سپرى كردن دوران باردارى، نگهدارى از نوزاد و فرزند خردسال، تصميم گيرى 
در مورد تعداد فرزندان و همچنين توجه به كيفيت و كميت رابطه با فرزندان 
است. آنچه پيش رو داريد بخشى از تجربه هاى زنان كارآفرين در مورد چالش ها 

و راه كارهاى رفع و كاهش آن هاست. 

انتخاب زمان مناسب براى مادر شدن
يكى از دغدغه هاى اصلى زنان كارآفرين، پيدا كردن بهترين زمان ممكن 
براى مادر شدن است. بسيارى از نوكارآفرينان به دليل داشتن مشغله هاى زياد 
راه اندازى كسب و كارشان به خصوص در 5 سال اول آن، ترس زيادى از مادر 
شدن دارند و تا زمانى كه بتوانند اين كار را به تعويق مى اندازند كه اين خود نه تنها 
سن باردارى آن ها را بسيار باال مى برد بلكه به يكى 
از تعارض هاى خانوادگى آن ها با همسرانشان منجر 
مى شود، يكى از سؤال هاى اصلى زنان كارآفرين اين 
است كه چگونه بايد راه حلى براى رفع اين دغدغه 
خود پيدا كند و بهترين زمان مادر شدن آن ها چه 
وقت است؟ براى يافتن پاسخ اين سؤال به سراغ 
خانم دكتر مريم رسوليان رفتيم. او كه روان پزشك 
و عضو هيئت علمى دانشگاه علوم پزشكى ايران؛ 
دانشكده علوم رفتارى و سالمت روان است در پاسخ 

ما اين گونه مى گويد: 
«ابتدا بايد سؤالى از شما بپرسم. به نظر شما آيا 
مادر شدن يك نياز غريزى است؟ زنان بدون مادر 
شدن هم مى توانند زندگى كنند، اما نسل بشر بدون 
مادر شدن ادامه پيدا نمى كند. به نظر من، مادر شدن يك نياز فردى و اجتماعى 
است. مادر شدن براى اكثر زنان در سطح فردى يك نياز روانى – عاطفى اساسى 
است و در كل زنان و مردان احساس مى كنند بدون داشتن فرزند كامل نيستند. 
اصوًال نياز به فرزند و داشتن كسب و كار از دو جنس متفاوت است. قراردادن 
نقش مادرى و كارآفرينى در برابر هم قياس مناسبى نيست. حضور فعال زنان در 
عرصه اجتماع يك نياز فردى اجتماعى است كه با توسعه جوامع رشد بيشترى 
كرده است. حضور در اجتماع سبب رشد استعدادهاى بالقوه زنان مى شود، اما اگر 
اين حضور سبب از بين رفتن استعدادها و دستاوردهاى غريزى ديگرى شود، 

احساس شادكامى را با خود به همراه نخواهد داشت.
تولد فرزند، كارآفرينى و يا اشتغال جنبه هاى متفاوتى دارند. در اين جا در جنبه 

زنان كارآفرين و مسئوليت فرزندان 

مقاله

حضـور در اجتمـاع سـبب 
رشد اسـتعدادهاى بالقوه 
زنان مى شـود، اما اگر اين 
حضور سـبب از بين رفتن 
استعدادها و دستاوردهاى 
شـود،  ديگـرى  غريـزى 
احسـاس شـادكامى را بـا 
خـود بـه همـراه نخواهد 

داشت

خود، بيش تر ررمرحله از زندگى شخصى
تتتععدد نقش پذيرفته شده را دارد، و

همين دليل احتمال بروز تعارض
كار و خانواده در اين مرح
فر آ ر ن كا نا ندگى ز ز
بيشتر ازساير اوقات اس

حضـور د
رشد اسـ

زنان مى ش
حضور سـ
استعداده

غريـزى
احسـاس
خـود بـه

داشت

زهرا بهروزآذر
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نياز فردى صحبت مى كنيم، در اين زمينه به يك پيش فرض بايد توجه داشت، 
هر فرد وقتى حق انتخاب داشته باشد چيزى را كه دوست دارد انتخاب مى كند، 
انسان دوست دارد كار كند، خانواده داشته باشد، تفريح كند، هنر بياموزد و مؤثر 
باشد؛ اما ضرورت هاى زندگى به او مى آموزد كه به همه اين ها نمى رسد و بايد 

اولويت بندى كند و ناچار به انتخاب است. 
 در زمان هاى گذشته زنان با انجام امور كشاورزى، دامدارى و نگهدارى از 
فرزندان تمام وقت و انرژى خود را به كار گرفته و نقش مؤثرى در اقتصاد و رفاه 
خانواده بر عهده داشتند كه اين نقش سبب ايجاد موقعيت اجتماعى نيز مى شده 
كه رضايت مندى افراد را به همراه داشته است، اما امروزه تعداد كم فرزندان و 
خانواده هاى هسته اى سبب شده كه زنان در ميان سالى كه صاحب تجربه و 
پختگى شده و انرژى انجام كارهاى متعددى را دارند نقش خانه دارى براى آنان 
كافى نباشد و نيازمند حضور اجتماعى باشند، اگر شرايط استفاده مناسب از اين 
نياز فراهم شود، منجر به افزايش كارآمدى و سودمندى براى فرد و جامعه خواهد 
بود. مجموعه اين شرايط موجب مى شود كه زنان، كسب و كار و فرزند، را در كنار 
هم بخواهند و با توجه به محدوديت سن بارورى در زنان، اين چالش براى زنان 

بسيار جدى ترى از مردان است.
به نظر من يك زن كارآفرين هم مثل يك مرد كارآفرين بهتر است به نيازهاى 

غريزى و احساسى خود بها داده و اگر نياز به فرزند 
را در وجود خود حس مى كند براى آن برنامه ريزى 
كند. نگهدارى از فرزند يك شغل سه نوبت و بدون 
مرخصى است و اين همان چيزى است كه مانع 

تصميم براى مادر شدن مى شود. 
بايد توجه داشت كه روحيه همه چيز خواهى 
و يا زياده طلبى در دنياى امروز سبب شده كه 
اصوًال ما به سرمايه هاى موجود خود كمتر توجه 
كنيم و بيشتر در اين فكر باشيم كه چه امكاناتى 
را ممكن بود داشته باشيم و در حال حاضر نداريم. 
اين نگرش منجر مى شود كه فكر كنيم اگر بچه دار 
شويم موقعيت كارى و آزادى هاى فردى مان را از 
دست مى دهيم، اگر بچه دار نشويم، فرصت باروى 

و يا مادرى را از دست مى دهيم؛ اما كمتر فكر مى كنيم كه اگر بچه دار شويم چه 
چيزى را به دست مى آوريم و خالصه همواره نگران چيزهايى هستيم كه ممكن 

است نداشته باشيم.»
يكى از زنان كارآفرين درباره دغدغه اين روزهايش درباره مادر شدن مى گويد: 
«پس از پايان دوران تحصيلم در دانشگاه، به تهران آمدم تا زندگى مستقلى داشته 
باشم. بيش از 15 سال است كه براى خودم زندگى كرده ام، حتى در اين 5 سالى 
كه زندگى مشترك داشته ام، حوزه خصوصى و شخصى خود را حفظ كرده ام. 
با وجود آنكه باهمسرم سفرهاى متعددى مى روم، اما در سال 7- 8 آخر هفته را 
براى سفرهاى كارى و غيركارى فردى خود خالى مى كنم. مى دانم كه فرزندم 

بعد از تولد، نياز زيادى به من خواهد داشت و بايد زمان زيادى براى او بگذارم. 
براى تعادل بين فعاليت كارافرينانه  و فرزندپرورى ام فكرهايى كرده ام اما آنچه 
كه هنوز راهى براى حلش پيدا نكرده ام اين است كه بعد از تولد فرزندم، خودم 
و خلوتم چه تغييرى خواهد كرد؟ چگونه بايد زمانى كه در منزل هستم مديريت 
كنم تا هم فعاليت كارآفرينانه ام خدشه دار نشود، هم نقش همسرى و مادريم 
را ايفا كنم و هم خودم را فراموش نكنم. رفتار من در حوزه كسب و كار در اين 
سال ها، مرا به فردى كنترل گر تبديل كرده، هميشه دوست دارم تا همه چيز را 
تحت كنترل خودم درآورم. اما مى دانم كه كودك انسانى است كه نمى توانم او 
را با ابزارهاى مديريتى بزرگساالن كنترل كنم، و اوست كه مرا به كنترل خود 
درخواهد آورد. از اين رو هميشه از روبرو شدن با اين موجود كوچك؛ اما قوى 

مى ترسم و نگران هستم.»
دكتر رسوليان معتقد است: «ترس از مادر شدن و نگرانى هاى كمال گرايانه 
همگى مسائل قرن جديد هستند كه افراد را مطلق نگر كرده و مانعى براى انجام 
فعاليت هاى طبيعى و روزمره مى شوند. بسيارى از مادربرزگان نسل امروزى به 
راحتى بيش از چهار فرزند داشتند و به كارهاى آنان و خيلى كارهاى ديگر هم 
مى رسيدند، اما روزگار فعلى و انتظارات افراد امروزين اين است كه همه كارها 
به صورت تمام وقت و انحصارى انجام شود و اين پيش فرض مشكل اصلى 

خانواده هاى جديد است.»
او همچنين معتقد است: «بسيارى از تصميمات ما 
لزومًا عقالنى نيست بلكه انسان سعى مى كند براى 
كارهايى كه دوست دارد داليل عقالنى بسازد و يا 
بهتر است بگويم توجيه عقالنى كند. به عنوان مثال 
غذا براى ادامه حيات ضرورى است و ترديدى هم در 
اين امر نيست اما انسان ها عالوه بر اين فايده مسلم 
مواد غذايى؛ فعاليت غذا خوردن را دوست دارند. 
آن ها غذا مى خورند چون اين كار را دوست دارند نه 
چون فايده دارد و يا بدن آن ها به غذا نياز دارند، به 
عبارتى غرايز و عالئق فرد سالم در جهت حفظ بقا 

و سالمتى افراد حركت مى كند. 
به نظرم حس آدم ها بهترين زمان فرزند داشتن را 
به آن ها مى گويد و آمادگى مادر و پدر به لحاظ روانى، خيلى مهم است. اگر فردى 
مى خواهد براى باردارى برنامه ريزى كند بهتر است ابتدا به درون خود مراجعه 
كند و چنانچه مادر شدن و تولد و پرورش فرزند را دوست دارد به سراغ آن برود نه 
اين كه به خاطر «بايدهاى خانوادگى و اجتماعى» و يا اين كه «باالخره يك بچه 
الزم است» به سراغ اين مسئوليت مهم برود. اشكالى ندارد كه گاهى اين عبارات 
را براى توجيه عقالنى كارى كه به انجام آن تمايل و عالقه داريم بگوييم؛ اما 
اگر براى يك كارى كه دوست نداريم اجبار را به خود تحميل مى كنيم در مورد 

بچه دار شدن بهتر است اقدام نشود.»
يكى از مهم ترين اقدامات يك زن كارآفرين، برنامه ريزى و پيدا كردن زمان 

مى خواهـد  فـردى  اگـر 
براى باردارى برنامه ريزى 
كنـد بهتر اسـت ابتـدا به 
درون خـود مراجعه كند و 
چنانچه مادر شـدن و تولد 
را  فرزنـد  پرورش گـر  و 
دوسـت دارد به سراغ آن 
برود نه  به خاطر «بايدهاى 

خانوادگى و اجتماعى» و ...
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مناسب براى باردارى و پذيرفتن مسئوليت مادرى است. جداى از اين كه يك 
زن شاغل باشد يا يك كارآفرين و يا يك زن خانه دار، اين مورد، تصميمى است 
كه بايد به همراه همسر اتخاذ شود. پدر و مادر بايد هر دو خود را براى يك تغيير 

عمده در زندگى شخصى و مشترك آماده كنند و 
نبايد براى بچه دار شدن تحت فشار ديگران باشند. 
پدر و مادر بايد در اين زمينه فكر كنند كه چه زمانى 
براى بچه دار شدن بهترين زمان است و حتى در مورد 
تعداد فرزندان نيز بايد برنامه ريزى هاى كافى وجود 
داشته باشد و رسيدن به توافق و نقطه نظر مشترك 

در اين حوزه بسيار بااهميت است.
يكى ديگر از عوامل مهم در اين تصميم گيرى، 
وضعيت اقتصادى است كه بايد در نظر گرفته شود. 
شرايط اقتصادى بايد مناسب باشد. و نگرانى هاى 
مالى و بى ثباتى اقتصادى در اقتصاد خانواده حاكم 
نباشد. عالوه بر آنكه زن بايد از لحاظ شغلى و روابط 
زناشويى در ثبات قرار گرفته باشد، بايد از لحاظ 

مديريت كسب و كار، نيز به ثبات رسيده باشد. 
مطالعه دوره عمر سازمان ها نشان مى دهد كه دوره تولد و رشد كسب و كار يك 
زن كارآفرين، زمان مناسبى براى مادر شدن او نيست، چرا كه در اين مرحله زمان 
و انرژى زيادى از كارآفرين گرفته مى شود و بايد تمام وقت و انرژى خود را بر روى 
اين كار بگذارد اما چنانچه كسب وكارش به مرحله ثبات و بلوغ برسد، اين توانايى 
را مى تواند پيدا كند كه از مديران ديگر در توسعه كارش كمك بگيرد و بخشى از 
امور اداره محيط كسب وكارش را به سايرين تفويض اختيار كند. و زمان بيشترى 

را براى ماندن در كنار فرزند و نگهدارى او سپرى كند. 
بنابراين يك زن كارآفرين، قبل از اقدام به مادر شدن، بايد عالوه بر مطالعه 

وضعيت سالمت روحى و جسمى خود، شرايط خانوادگى و اقتصادى و كسب 
توافق همسر، به مطالعه دوره عمر سازمانش نيز بپردازند و چنانچه كسب و كارش 

در دوره عمر ثبات و بلوغ بود، اقدام به فرزنددار شدن نمايد.

سپرى كردن دوران باردارى
يكى ديگر از چالش هاى زنان كارآفرين سپرى 
كردن دوران باردارى آن ها است. برخى از آن ها 
اين طور مى انديشند كه باردارى، به معنى تعطيلى 
فعاليت جسمى و حركتى است و براى جلوگيرى از 
اين تعطيلى اجبارى، باردارى و بالتبع آن، فرزنددار 
شدن خود را تا حد ممكن به تعويق مى اندازند. اما 
بايد دقت داشته باشند و بدانند كه متخصصان نه تنها 
چنين كارى را توصيه نمى كنند، بلكه حتى فعاليت 
جسمى ماليم را در اين دوران، كارى مهم و مفيد 
مى دانند. سپرى كردن دوران باردارى براى هر زنى 
تجربه اى خاص و تكرار نشدنى است.. بنابراين 
بايد نسبت به آن آگاهى كافى داشته باشند و تالش كنند تا شرايطى را فراهم 
آورند تا سالمتى خود و جنين خود را حفظ كنند. زنان كارآفرين نسبت به زنان 
شاغل تفاوت هاى زيادى در سپرى كردن اين دوران دارند. يكى از مهم ترين 
اين تفاوت ها كسب مرخصى و توان استراحت بيشتر در زنان كارآفرين نسبت 

به زنان شاغل است. 
از آنجا كه اختيار امور يك زن كارآفرين اختيار در دست خودش است، و نيازى 
ندارد تا از فرد ديگرى مرخصى بگيرد، به خوبى مى تواند براى دوران باردارى خود 
برنامه ريزى كند، و هر زمان احتياج به استراحت روزانه بيشترى داشته باشد، كار را 

به نقطه تعادل برساند و يا به ديگرى سپرده و به استراحت بپردازند.

يك زن كارآفريـن، قبل از 
اقدام به مادر شـدن، بايد 
عالوه بـر مطالعه وضعيت 
سـالمت روحى و جسـمى 
خانوادگـى  خـود، شـرايط 
كسـب  و  اقتصـادى  و 
توافق همسـر، بـه مطالعه 
دوره عمـر سـازمانش نيز 

بپردازند
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 يكى از دغدغه هاى ديگر زنان كارآفرين، تعداد فرزندان شان است. برخى از ايشان به علت 
مسئوليت هاى باالى محيط كسب و كارشان، در صورت پذيرفتن نقش مادرى، از تعدد فرزندان ترس 
و واهمه دارند و مشاهده مى شود كه بخشى از كارآفرينان جوان تك فرزند هستند. براى مطالعه بيشتر 
اين دغدغه و پيداكردن راه كارهاى رفع آن، به سراغ خانم دكتر رسوليان رفتيم. آنچه پيش رو داريد 

بخشى از گفتگوى ما در اين موضوع است كه در بخش هاي ديگر مجله پيگيري خواهد شد.

«نظر شما در مورد تك فرزندى چيست؟ فارغ از 
مسائل مادى، تك فرزندى چه اثرى در سالمت و بقاى 

نهاد خانواده دارد؟
«اصوًال اين نوع سؤاالت پاسخ دقيق و درستى ندارد، چون 
تصميم گيرى درباره آن ها به شرايط و توانايى هاى هر خانواده 
بستگى دارد. انسان ها دوست دارند در طول زندگى خود كارى 
انجام دهند و مؤثر باشند. فرزند هم مى تواند يك اثر خوب 
در دنيا باشد. اصوًال انسان موجودى اجتماعى است و بر پايه 
همين منطق دو فرزند بهتر از يك فرزند است. از طرفى زندگى 
كودكان در مهد، مدرسه، دانشگاه امكان اجتماعى شدن را 
براى آنان فراهم مى كند. اما حضور حداقل دو فرزند در درون 
خانه منجر به تعامل بهتر و تجربه زندگى اجتماعى از اولين 

مراحل زندگى مى شود.
 يك زن كارآفرين براى تصميم گيرى براى تولد 

فرزندان بعدى، به چه معيارهايى بايد توجه كند؟
مسلمًا شرايط زندگى خانوادگى و آمادگى پدر و مادر، هر 
دو، مهم ترين مسئله است. اما به نظر من بهتر است فاصله 
سنى بيشتر از 5 سال نباشد تا فرزندان بتوانند تعامل بهترى 
داشته باشند و مادر و پدر هم در دوره زمانى محدودترى به 
نيازهاى بچه ها رسيدگى كنند و براى زندگى خود برنامه ريزى 
نمايند. من به اين سؤاالت هم نقد دارم مثل اين كه در اين 
پيش فرض فقط زنان بايد تصميم بگيرند و پدر در اين 
برنامه ريزى ها نقشى ندارد. براى برنامه ريزى بچه دار شدن 
اگر پدر و مادر به يك اندازه مؤثر باشند در پرورش كودك هم 
اين اتفاق خواهد افتاد و اين مسئوليت متوجه هر دو خواهد بود. 
نگاهى كه مادر نگهدارى از فرزند را وظيفه مطلق خود بداند 
و همه مسؤوليت را بر عهده خود بداند نگاه مشاركتى نيست 

و بر رابطه زن و شوهر اثر منفى خواهد گذاشت.

فرزند دوم؟آرى يا خير
گفتگو با خانم دكتر مريم رسوليان

گفت وگو
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همسر در رشد و پرورش فرزند مى تواند بسيار مفيد 
و مؤثر باشد كه اين همكارى از برنامه ريزى براى 
بچه دار شدن و تا مراحل بعدى خواهد بود. اين 
امر كه زنان بچه را مسؤوليت خود به تنهايى ببينند 
نوعى پذيرش نقش سنتى است و فرهنگ دوگانه. 
همكارى در اداره همه امور زندگى از جمله بچه دارى 
سبب كاهش تنش و سالمتى نظام خانواده خواهد 
بود. مسلما همه مردان هم پذيرش اين همكارى 
را ندارند اما تالش و نگاه زنان به اين مسئله خود 
مى تواند تغيير نگرش در همسران ايجاد كند.»در 
برخى از موارد مديريت همزمان خانواده و فرزندان و 
كسب و كار، براى زنان كارآفرين تعارض هاى جدى 
را ايجاد مى كند كه آن ها را وا مى دارد تا راهُبردهاى 
مختلفى را به كار بندند. اما زن كارآفرين ويژگى هاى 
مديريتى خاصى در خود دارد و اين توانايى را دارد 
كه با برنامه ريزى و كمك گرفتن از مراقبان مناسب 
مى تواند برنامه  مناسبى براى نگهدارى از فرزندان 
خود داشته باشد. مطالعه زندگى و تجربيات ايشان 
نشان مى دهد كه 3 راهُبرد عمده آن ها عبارت است از 
كمك گرفتن از پدر و مادر و وابستگان، همراه كردن 
فرزندان در محيط كار، و شناورسازى ساعات كارى 

و تبديل كار تمام وقت به پاره وقت. 

كمك گرفتن از پدر و مادر و وابستگان
يكى از كارآفرينان موفق حوزه ارتباطات و 
فناورى مى گويد: «به دليل آنكه بتوانم از كمك 
مادرم براى نگهدارى تنها فرزندم بهره بگيرم، 
هميشه منزلى در محدوده محل سكونت ايشان 
اختيار مى كردم. بين خانه هاى ما، كمتر از 10 دقيقه 
زمان بود. صبح كودكم را به منزل آن ها مى بردم 
و بعد از ظهر او را باز مى گرداندم. مادرم رانندگى 
مى دانست، گاهى مى شد، در ساعت كارى، فرزند 
بيمارم را به مطب مى آورد، من هم از محل كار 
به آنجا مى آمدم. او را به پزشك نشان داده و بعد 
از اخذ دستورات پزشكى، كودك را دوباره به مادر 

مى سپردم و راهى محل كار مى شدم.» 
يكى ديگر از زنان كه از كارآفرينان عرصه صنعت 
است مى گويد: «دوقلوهايم را به مادرم مى سپرم. 
پرستارى براى آن ها گرفته ام كه كارهاى اوليه و 
ضرورى كودكان و مادر را انجام دهد، اما مسئوليت 

اصلى مراقبت از آن ها به عهده مادرم است. ساعت 
8 شب به منزل بازمى گردم، تازه مشغول بازى با 

آن ها مى شوم.»
مشاهده تجربيات زنان كارآفرين موفق نشان 
مى دهد كه يكى از راهُبردهاى اصلى آن ها براى 
حل تعارض نگهدارى فرزندان و محيط كار آن ها، 
كمك گرفتن از وابستگان به ويژه مادر و پدر است. 
نزديكى روحى و عاطفى بين اقوام و خويشان، 
يك عامل فرهنگى است كه در ايران وجود دارد 
و فرصتى را براى زنان كارآفرين ايجاد مى كند تا 
بتوانند چالش هاى خانوادگى خود را در مديريت 

كسب و كارشان كاهش دهند. 
از آنجا كه زنان كارآفرين به صرف كارآفرين بودن 

توانايى بااليى در متقاعدسازى و بسيج منابع دارند، 
به خوبى مى توانند بستگان خود را متقاعد كنند تا در 
اين مهم آن ها را يارى رسانند. البته بايد به اين نكته 
اشاره كرد كه ممكن است اين جدايى مادر و كودك 
براى فرزند، رضايت بخش نباشد، چرا كه ممكن است 
در زندگى با پدربزرگ و مادربزرگ با افرادى مواجه 
شوند كه از نظر توانايى جسمى ضعيف تر بوده و به 
دليل كهولت سن و ساير شرايط حوصله چندانى نيز 
براى مدارا و پاسخگويى به سؤاالت كودك نداشته 
باشند. شادى فرزند سى ساله بانوى كارآفرينى 
است كه قبل از مهدكودك رفتن، كودكيش را نزد 
بستگان مادرش سپرى كرده است و دراين باره 
مى گويد: «مادر بزرگ توان بازى كردن پا به پاى 
من نداشت. حوصله ام سر مى رفت و دوست داشتم 

تا مادرم هرچه زودتر به دنبالم بيايد و مرا به خانه 
خودمان برود. فاصله خانه تا خانه مادربزرگ بهترين 
زمان روزم بود، در كوچه مى دويدم، روى جدول كنار 
خيابان، لى لى مى كردم و خودم با خودم باالبلندى 

بازى مى كردم....»

همراهى فرزندان در محيط كار
راهبرد ديگرى كه عمومًا به زنان كارآفرين 
اختصاص دارد و آن ها از آن بهره مى گيرند، همراهى 
فرزندان در محيط كار مادران است. كه البته به 
ماهيت كسب و كار نيز بستگى دارد. خانم فالحى 
از كارآفرينان در حوزه دامدارى صنعتى، دراين باره 
مى گويد: « در سه سال اول دوران زندگى پسرم، او 
را به منزل مادرم مى بردم. هيچ گاه آن ها را تنها در 
خانه نگذاشتم يا براي آن ها پرستار نگرفتم. هر زمان 
هم احساس مى كردم كه نياز روحى به بودن در منزل 

من دارند، او را همراه خودم به سر كار مى آوردم.»
فرزند وى كه اكنون خود از پزشكان توانمند 
است دكتر فالحى مى گويد: «در خردسالى بخش 
اصلى زمانم را پيش مادربزرگ و پدر بزرگم بودم. 
در آن روزها مادرم مدير مجموعه آموزشى نابينايان 
بودند و چنانچه احساس مى كردند كه در مقطعى 
از لحاظ روحى به ايشان وابسته شدم و نياز دارم تا 
يك روز را با ايشان سپرى كنم، مرا با خود به محيط 
كارشان مى بردند. مدرسه، محيطى باز با فضايى 
عالى بود و شرايط مانند اآلن نبود كه هر خانه اى، 
مدرسه شود، بلكه مجموعه آموزشى از استاندارهاى 
محيطى و معمارى براى محيط آموزشى برخوردار 
بود. در آنجا كه امكان بازى براى من با ساير بچه ها 
فراهم بود. خود را با شرايط آنجا وفق داده بودم و 
به خوبى مى فهميدم كه اولويت اصلى مادرم در آن 
محيط كارش است و اصًال باعث نمى شد به سختى 

و مشكلى بيفتم.»
خانم كارآفرين ديگرى نيز تجربه مشابهى از 
استفاده از اين راهبرد دارد، او دراين باره مى گويد: 
«قبل از آن كه دخترم به دنيا بيايد، به اين فكر افتادم 
كه او را همراه خود به سر كار بيارم، چرا كه در آن 
شرايط زمانى، نمى توانستم ساعات زيادى را از محيط 
كارم دور باشم. اين بود كه يك واحد را در كنار واحد 
كارى خودم اجاره كردم و آنجا را مانند محيط خانه 

 زن كارآفريـن ويژگى هاى 
مديريتـى خاصـى در خود 
دارد و ايـن توانايى را دارد 
كه بـا برنامه ريزى و كمك 
از مراقبان مناسب  گرفتن 
مى توانـد برنامه  مناسـبى 
براى نگهـدارى از فرزندان 

خود داشته باشد
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تجهيز كردم. پرستارى را هم براى اين كار به كار 
گرفتم تا از دخترم نگهدارى كند. به اين ترتيب هم 

در محل كارم بودم و هم از كودكم خبردار بودم.»

 تبديل كار تمام وقت به پاره وقت
يكى ديگر از راهبردهاى زنان كارآفرين، در 
نگهدارى از فرزندانشان، دورى از كار تمام وقت و 
انتخاب فعاليتى به صورت نيمه وقت است. كه البته 
اين نيز بسته به رشته كسب و كار دارد. شيرين پارسى 
از كارآفرينان حوزه كشاورزى دراين باره مى گويد: 
«كار من كشاورزى بود؛ بنابراين هميشه بيرون از 
خانه نبودم؛ شغل من با افرادى كه در بخش خدمات 
و صنعت فعاليت مى كنند و موظف هستند كه يك 
ساعت مشخصى از خانه خارج شوند و يك ساعت 
مشخصى به خانه بيايند متفاوت بود. من فصلى كار 
مى كردم؛ بنابراين زمان بيشترى در خانه بودم. تنها 
در فصل بهار كار كشاورزى من با تحصيل فرزندانم 
در مدرسه همزمان بود؛ در اين فصل سعى مى كردم 
تا با برنامه ريزى دقيق وظيفه اى كه در خانه دارم، 
انجام دهم. در ساعت هايى كه در خانه بودم نياز آن ها 
را برآورده مى كردم؛ همچنين حس و ارتباط خوبى 
بين خودم و آن ها برقرار مى كردم. هيچ گاه از آن ها 
نشنيدم كه ناراضى باشند. به نظرم مديريت خوب 

مى تواند از چالش هاى بسيارى جلوگيرى كند. »
در نتيجه به كارگيرى اين راهبرد، كودك، غيبت 
و دورى مادر را كمتر حس مى كند و اگر در سنين 
باالتر، زمان غيبت مادر با زمان تحصيل و مدرسه 
كودك هماهنگ و از روى برنامه باشد، ميزان 

آسيب هاى اشتغال مادر، به حداقل مى رسد. 

تنظيم زمان استراحت
يكى از دغدغه هاى اصلى مادران كارآفرين نيز 
همچون ساير زنان شاغل، مسئله تنظيم خواب 
فرزندان شان است. يكى از زنان كارآفرين از تجربيات 
روزهاى خردسالى فرزندش اين گونه مى گويد: «در 
سه سال اول زندگى پسرم خيلى نمى توانستيم خواب 
او را تنظيم كنيم اما تمام تالشمان را مى كرديم كه 
همان نظم به هم ريخته خودش را حفظ كند و قابل 
پيش بينى باشد، به طور مثال اگر او سرما خورده بود و 
بايد شربت سرماخوردگى استفاده مى كرد، حتما در 

ساعات مصرف دارو دقت كامل مى كرديم تا نظم 
خواب او را برهم نزند. بعد از سه سالگى او، برنامه 
جدى ريختيم تا بتوانيم خواب او را تنظيم كنيم. ما 
بايد حتما ساعت 6 بيدار مى شديم تا بتوانيم به موقع 
سركار برسيم. اين بود كه ساعت خواب او را به ساعت 
8 شب تغييرداديم. تمام ميهمانى هاى شبانه مان را 
تعطيل كرده بوديم و به هيچ وجه بعد از ساعت 8 شب 

قرار مالقاتى تنظيم نمى كرديم.» 
واضح است كه والدين بايد در مورد خواب كودكان 
و ميزان استراحت خودشان، دقت الزم را داشته باشند 
تا، با به كارگيري يك راهُبرد و راهبرد مناسب، هم 
به كودكشان كمك كنند، هم خودشان از خواب 
و استراحت شبانه بهره ببرند. پژوهشگران حوزه 

سالمت پيشنهاد مى كنند زنان كارآفرين حتمًا 
فعاليت بدنى مورد عالقه شان را انتخاب كرده و 
ساعاتى از روز را به آن اختصاص دهند. پياده روى، 
ورزش و ... مى تواند به آن ها كمك كند احساس 
خستگى را از خود دور كنند. كمى با خود خلوت كنند 
تا بتوانند هميشه به اندازه كافى انرژى داشته باشند.

روانشناسان بر اين باورند كه حفظ تعادل بين 
زندگى كارى و زندگى شخصى يكى از اساسى ترين 
مفاهيم زندگى مدرن زنان كارآفرين است. آن ها 
بايد بتوانند قدرت مديريت و تسلط بر كار خود را به 
گونه اى به كار گيرند كه لطمه اى به زندگى شخصى 
و خانوادگى آن ها وارد نشود، مهارتى كه بايد آن را 

بياموزند و از آن استفاده كنند. 
به گفته يك روان شناس، گاهى اوقات افراد براى 

فاصله گرفتن از محيط خانه و فرار از آن، كار را بهانه 
مى كنند و ساعات طوالنى مشغول كار مى شوند. 
آن ها چون نمى توانند با ديگر اعضاى خانواده كه 
ممكن است همسر، مادر، پدر يا فرزندانشان باشند، 
صحبت كنند و ارتباط موفقى داشته باشند، بيشتر 
ترجيح مى دهند خودشان را با كار سرگرم كنند. براى 
همين هم ممكن است حتى از رفتن به مهمانى ها 
هم اجتناب كنند و كار را بهانه اى براى فرار از اين 

برنامه ها قرار دهند.
د براى  فرا نمندى ا اين در حالى است كه توا
برقرارى تعادل ميان كار و زندگى بيشتر به قدرت 
مديريت آن ها مربوط مى شود. حتمًا بارها درباره 
مديريت مالى، مديريت خانوادگى و شغلى، مديريت 
عاطفى و مديريت احساسى و ضرورت آن در حفظ 
سالمت روان و همچنين موفقيت فرد در زندگى 
شنيده ايد، بنابراين بايد به خاطر داشته باشيد كه زن 
كارآفرين بايد براى ايجاد تعادل ميان كار و زندگى 

نيز از همين قدرت مديريت كمك بگيرد.

كيفيت رابطه با فرزند
بايد توجه داشت كه كيفيت حضور مادر مهم تر 
رآفرين با  و است مادران كا ز كميت حضور ا ا
شناورسازى و كاهش ساعت هاى كارى و افزايش 
حضورشان در خانه، مى توانند به كيفيت مطلوب 
لحظاتى كه در منزل سپرى مى كنند، بيفزايند. يعنى 
به چگونگى صرف وقت در كنار فرزندانشان توجه 
كنند و از لحظه لحظه آن براى تربيت صحيح فرزندان 
استفاده كنند. ارتباط مناسب و شايسته مادران شاغل 
بيش از همه به ساعت هاى مفيدى كه با فرزند خود 
مى گذرانند، بستگى دارد و آنان بايد از زمان كوتاهى 
كه با فرزند خود سپرى مى كنند، بهترين و بيش ترين 
استفاده را ببرند و به مؤثرترين شكل در اختيار آنان 
باشند. زهرا نقوى، كارآفرين حوزه بازرگانى مى گويد: 
« گاهى در دوراني كه فرزندانم در مقطع دبستان 
مشغول تحصيل بودند پيش مى آمد كه زودتر از من 
به خانه مى رسيدند و زمانى كه زنگ خانه را مي زدند 
و من در خانه را باز نمى كردم، بسيار ناراحت و دلخور 
مى شدند و بالفاصله با من تماس مى گرفتند كه 
ساعت بازگشتم به خانه را سؤال كنند. من همان 
روز يا فرداي آن روز اين دلخوري بچه ها را با رفتن 

مـادر  حضـور  كيفيـت 
مهم تـر از كميـت حضور او 
اسـت. مـادران كارآفرين 
بـا شناورسـازى و كاهـش 
ساعت هاى كارى و افزايش 
خانـه،  در  حضورشـان 
مى توانند به كيفيت مطلوب 
لحظاتى كه در منزل سپرى 

مى كنند،  بيفزايند



پاييز  1392 52

اثرات متقابل مديريت خانواده و كسب و كار زنان كارآفرين

به پارك، بازى كردن و غذا دادن به حيوانات جبران 
مي كردم و تأخيرم را به امرى شاد و قابل صحبت 

مبدل مي كردم.»
دكتر رسوليان، مشاور حوزه علوم رفتارى و 
سالمت روان نيز معتقد است: «كيفيت حضور مادران 
در كنار فرزندان بسيار مهم تر از كميت حضور آن ها در 
منزل است. وى معتقد است مادران قبل از هر چيز 
بايد به سالمت و استراحت خود فكر كنند و آن را حق 
خود بدانند. مادرى كه با خستگى زياد از كار به خانه 
مى آيد، بايد در شرايطى با كودك خود مواجه شود كه 
استراحت كرده باشد و از نظر جسمى و روانى آمادگى 
برخورد مناسب با كودك خود را داشته باشد. تصوير 
مادر در ذهن كودك به او مى گويد كه تو چه موجودى 
هستى، پس يك مادر خسته و بى حوصله اين پيام را 
مى دهد كه تو مالل آور و بى ارزش هستى به همين 
دليل، من نمى توانم با خوشحالى با تو برخورد كنم. 
كودك به تجربه در زندگى خود ديده كه مادرش 
براى كسانى كه ارزش قائل است على رغم خستگى 
زياد وقت و حوصله كافى خرج مى كند اما نوبت او كه 
مى رسد، يا كار دارد يا خسته است و اين احساس منفى 
نسبت به خود را در كودك رشد مى دهد. همكارى 
پدران و يا جلب مشاركت آنان در نگهدارى از فرزند 
يكى از زمينه هاى مهمى است كه جنبه هاى ناهموار 

اين امر لذت بخش را هموار مى كند.
وقت، وقت خانواده است

يكى از مواردى كه اعضاى خانواده به خصوص 
فرزندان را بسيار ناراحت مى كند، پاسخ دادن 
تماس هاى تلفنى كارى در منزل توسط مادر و پدر 
است. فرزندان تمايل زيادى دارند تا زمانى كه مادر 
به خانه بازمى گردد، متعلق به آن ها باشد و مسايل 
كارى و بيرون از منزل را همان جا فراموش كرده و به 
خانه بازگردد. اين خواسته شايد براى يك زن شاغل 
معمولى شدنى باشد و بتواند آن را با خاموش كردن 
تلفن همراه خود مديريت كند؛ اما براى يك زن 
كارآفرين كه وظيفه اصلى مديريت كسب و كار را به 
عهده دارد، تقريبًا شدنى نيست و در برخى از موارد 

به چالش جدى در زندگى آن ها تبديل شده است. 
ز زنان كارآفرين اين گونه  گيتا فرزند يكى ا
مى گويد: «كلى منتظر بوديم تا مادر به منزل بيايد، 
شام را آماده مى كرديم، ميز را چيده و همه اعضاى 
خانواده مستقر مى شديم تا در كنار هم با آرامش به 
صرف شام بپردازيم، اما درست در همين موقع، 
گوشى تلفن مادر زنگ مى زند و او جمع ما را براى 
پاسخ به مخاطب ترك مى كرد. براى من صداى زنگ 
گوشى، مانند كابوسى بزرگ شده است كه هميشه 
يادآور جدايى مادر از ماست» در مقابل اين تجربه، 
گالره نوع ديگرى از مديريت تماس هاى تلفنى را در 
رفتار خود مشاهده كرده است. او مى گويد: « نوع كار 
مادرم به صورتى بود كه مجبور بود، به صورت مداوم 
با افراد مختلفى در تماس باشد و بسيارى از امورات 

بيرون از خانه را در منزل پيگيرى كند، اما مديريت 
ايشان به گونه اى بود كه هيچ گاه مشكالت بيرون از 
خانه را به داخل خانه نمى آورد. و به خاطر ندارم مادرم 
كار خارج از خانه را در داخل خانه انجام دهد، يا اينكه 
به خانه بيايد و مرتبًا از بيرون با او تماس بگيرند و يا 

از سر ميز شام به دليل تلفن هاى مكرر بلند شود.»
زهرا نقوى تجربه مديريت همزمان خانواده و 
كارش را اين گونه باز گو مى كند: « براى حل چالش 
مديريت كسب و كار و خانواده ام، دنبال راه حل هاى 
ساده بودم. براى شروع، مالقات هاى غيرضرورى تر 
را به تماس تلفنى مبدل كردم. زمان تماس هاى 
شخصى و كارى را كوتاه تر كردم. براى هر روز، 
شب قبل از خواب يا صبح به محض بيدار شدن 
برنامه ريزى كامل مى كردم. تغذيه و خواب فرزندان 
همواره اولويت اول بود كه منجر به كودكانى سالم و 
بانشاط شد كه بيمارى كمتر بر آن ها غلبه مى كرد. در 

واقع همه ساعات بايد برنامه ريزى مى شد.»
همان طور كه تجربه خانم نقوى نشان مى دهد، 
برنامه ريزى، راه كار مفيدى براى حل اين چالش 
است. قرار دادن جانشين و مسئولين جايگزين در 
ساعات غير ادارى، كمك گرفتن از ساير همكاران 
و مديران در تصميم گيرى ها و تفويض اختيار به 
 (SMS) آن ها، و در نهايت استفاده از ايميل و پيامك

راه كارهاى مناسبى براى حل اين مسئله هستند. 
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از صبح تا شب كه در محل كارتان هستيد و دور از 
خانواده. پس شب ها كه به خانه برمى گرديد، يادتان 
باشد ديگر نوبت آن هاست و حاال آن ها حق دارند 
از حضورتان بهره مند شوند. بچه ها و همسرتان، 
ساعت هاست كه شما را نديده  اند و از شما دور بوده اند، 
براى همين هم حق دارند چند ساعتى از شما وقت 
بخواهند براى برقرارى ارتباط هاى خانوادگى و 
نه. درست است كه كار و  گپ وگفت هاى دوستا
مشكالتش هيچ وقت تمامى ندارد و دست از سر شما 
برنمى دارد، اما وقتى از محل كارتان خارج مى شويد و 

در راه خانه هستيد، سعى كنيد ذهن تان را از همه فكرها و مشكالت كارى پاك كنيد 
و با آرامش به محيط خانه و بودن در جمع خانواده فكر كنيد. در طول مسير، اگر پياده 
به خانه مى رويد يا سوار تاكسى و مترو و اتوبوس هستيد، فرصت خوبى داريد تا درباره 
مناسبت هاى خانوادگى مثل تولد، سالگرد ازدواج و... فكر كنيد يا اگر با اتومبيل 
شخصى تان مسير خانه تا اداره را طى مى كنيد، دست كم قبل از سوارشدن به ماشين 

يا در ترافيك و پشت چراغ قرمز، سعى كنيد اين موارد را به خاطر بياوريد.
براى اين كه ذهن تان هر چه بيشتر از كار و مسائل كارى فاصله بگيرد، خوب است 
كارها و وظايفى كه در خانه به عهده داريد، به خاطر بياوريد و مشغول انجام دادن آن ها 
شويد. خريد مايحتاج خانه، گرفتن هديه اى براى همسر يا بچه ها و اقداماتى مانند 
اين ها مى تواند ذهن تان را از كار و مسائل مربوط به آن دور كند و آرامش بيشترى 

برايتان به ارمغان بياورد. هر وقت هم مشكالت و 
دغدغه هاى كارى به سراغ تان آمد، به راحتى آن ها را 
فراموش كنيد و بدانيد در روزهاى آينده، فرصت براى 

اين فكرها و كارها هم بسيار خواهد بود.
حميده، از زنان كارآفرينى است كه تجربه خودش 
در اين زمينه را اين گونه مى گويد: «هميشه سعى 
مى كنم قبل از همسرم به خانه بازگردم. در فاصله 
محل كار تا منزل سعى مى كنم تماس هاى باقيمانده 
را انجام مى دهم تا وقتى به منزل مى رسم كارى را از 
آنجا به خانه نياورم. ابتدا لباس هايم را عوض مى كنم، 
سعى مى كنم لباس هايى را در منزل بپوشم كه با پوشش محيط كارم كامًال متفاوت 
باشد و هويت زنانه ام را به من بازگرداند. سپس به آشپزخانه مى روم، موسيقى مناسبى 
كه مناسب با حال و هواى آن روزم باشد انتخاب مى كنم و سرگرم كارهاى منزل 
مى شوم. اين فرصت يكى دو ساعته قبل از آمدن همسرم به منزل، زمان مناسبى 
است تا خودم را در منزل پيدا كنم و از نقش هاى كارى و سازمانى خود خارج شوم و 
به نقش خانوادگى خود به عنوان يك همسر برگردم. برخى از موارد هم پيش مى آيد 
كه همزمان باهمسرم به منزل مى رسم. اما با اين وجود بازهم همين روند را تكرار 
مى كنم، چرا كه هم من و هم ايشان طى تجربه اين سال هاى زندگى مشتركمان 
متوجه شديم، كه اين فرصت يك ساعته براى پيدا كردن خودمان، ساعتهاى بهترى 

را برايمان رقم خواهد زد.»

به خانه بر مى گرديم!

بـراى اين كـه ذهن تان هر 
چه بيشـتر از كار و مسـائل 
كارى فاصله بگيـرد، خوب 
اسـت كارهـا و وظايفى كه 
در خانـه بـه عهده داريـد، 
به خاطر بياوريد و مشـغول 

انجام دادن آن ها شويد

تجربه



پاييز  1392 54

اثرات متقابل مديريت خانواده و كسب و كار زنان كارآفرين

ين، حل  فر آ ر ن كا نا ى ز لش ها ز چا يكى ا
ن  ندا نها و فرز د شده بين آ يجا تعارض هاى ا
نوجوانشان است.  با بزرگ شدن فرزندان و افزايش 
استقالل آن ها، ميزان تعامل بين فرزندان و مادران 
كارآفرين روز به روز كمتر مى شود. زنان كارآفرين، 
به علت داشتن مشغله هاى كارى و موقيعت هاى 
سخت كارى، نسبت به ساير مادران زمان كمتريى را 
در منزل سپرى مى كنند و بالتبع زمان مفيد كمترى 
را با فرزندان نوجوان خود مى گذرانند. به همين دليل 
بعد از مدتى يك باره به خود مى آيند و متوجه وجود 
تعارض هاى جدى با فرزندان نوجوانشان مى شوند.

نى خود به  نان در سنين نوجوا ا غلب نوجو ا
دليل تحوالت جسمى و فكرى اين سنين، داراى 

ويژگى هاى خاص شخصيتى و رفتارى مى شوند كه 
گاهى موجب تعارض آنها با والدين شان مى شود. 
اين كه چطور اين تعارض را به توان مديريت كرد 
مهم است. اگر اين تعارضات به طور سازنده مديريت 
نشوند، خانواده از هم فاصله مى گيرند و رفتارها و 

ارتباطات پيچيده و مبهم مى شوند.
دوران نوجوانى، هم براى نوجوان و هم براى 
والدين دورانى ابهام انگيز است. نوجوان ديگر بچه 
نيست؛ ولى بزرگسال هم نيست. نوجوانان براى 
مسائلى مانند استقالل خود كشمكش دارند در حالى 
كه بعضى مواقع زير بار مسئوليت خود نمى روند. 
آنها مى خواهند از قوانين خودشان پيروى كنند و در 
پيروى از قوانين خانه به مشكل برمى خورند. بعضى 

اوقات والدين دوران سختى را براى دادن آزادى به 
نوجوان كه آن را حق خود مى داند سپرى مى كنند. از 
آنجايى كه نوجوانان و والدين به هم اهميت مى دهند، 
احساسات باعث تشديد و اغراق تفاوت ها مى شود. 
بيان آشكار و تصديق اين احساسات و مديريت آنها 
كليد مديريت سازنده تعارضات بين نوجوانان و 

والدين مى شود.
ز آنچه فكر  نان شان بيشتر ا لدين و نوجوا وا
مى كنند، با هم اشتراك دارند. هر دوى آنها در 
احساس نااميدى، كمبود دوست، نارضايتى، استرس 
مالى و ترس از شكست شريك هستند. هر دوى آنها 
از ديگرى انتظار بهترين را دارند. ممكن است اين 
كه چطور با اين احساسات و خواسته هاى شان كنار 

حل تعارض زنان كارآفرين با فرزندان نوجوان
طناز مشايخى

مقاله
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بيايند مانع ارتباط شود، اما همين انتظارات مى تواند 
پايه اى براى مديريت ساختار تعارض شود.

اگر به حرف هاى نوجوانان دقت كنيد بيشترين 
جمالتى كه تكرار مى كنند اين است: «هيچ كس 
به من گوش نمى كند.»، «هيچ كس مرا درك 

نمى كند.»
يد به حرف هاى  لدين، شما با ا ن و ا به عنو
نوجوان تان گوش دهيد و حرف هايش را درك كنيد 
تا متوجه شويد به آنها چه چيزى مى گذرد بعضى 
اوقات به عنوان والد مى گوييد: «من دارم گوش 
مى دهم و درك مى كنم كه تو چه حسى دارى» و 
پاسخ نوجوانان اين است كه «تو نمى فهمى، هيچ 
كس نمى فهمد.» نوجوانان معموًال احساس تنهايى 
مى كنند و فكر مى كنند كه آنها تنها موجودات زمين 
هستند كه اين حس را دارند. بعضى اوقات والدين 
فقط نصيحت مى كنند و نوجوانان اصًال به نصيحت 

گوش نمى كنند.
براى رفع اين تعارضات بهتر است ابتدا با مفهوم 

تعارض آشنا شويم. 

تعريف تعارض
بتدا به  براى تعريف حل تعارض بهتر است ا
تعريف دو واژه  ى تعارض و حل بپردازيم. تعارض 
در سطوح مختلف اتفاق مى افتد، از سطوح فردى 
ئه شده  را لمللى. يك تعريف ا و تا سطوح بين ا
براى واژه ى تعارض «كشمكش بين افراد بر سر 
ارزش ها، رقابت بر سر موقعيت و منابع كمياب» 
است. تعارض مى تواند منشاء بيرونى مانند اهداف و 
يا موضوعات مثل رقابت براى منابع خارجى( قدرت، 
زمين، موقعيت) داشته باشد و يا مى تواند درونى 
باشد مانند تعارض در اعتقادات، ارزش ها و ... . از 
حل تعارض مى توان برداشت هاى مختلفى داشت. 
فارغ از هرگونه فرآيند حل تعارض، تمام كردن يا حل 
كردن تعارض با روش هايى است كه مى تواند شامل 
خشونت و جنگ باشد، اما مى تواند با فرآيندى غير 
خشونتى باشد كه تعارض را صلح جويانه حل مى كند، 
و يا از طرف سومى به عنوان تسهيل گر استفاده 

مى كند كه توافق را تحميل مى كند.
فرآيندهاى حل تعارض متنوع و زياد هستند و 

مى توانند به عنوان طيفى ادامه دار از مشاركتى، 
غيررسمى و يا فرآيندهايى كه الزام ندارند (مانند 
مراقبه، مصالحه، مذاكره با سوم شخص) تا خصمانه، 
يانه، قانونى و دستورى را شامل شود.  واقع گرا
مفسران اعتقاد دارند كه كليد حل تعارض تمركز 

روى عالئق است تا موقعيت.
شايد خيلى از ما تعارض را با اختالف نظر اشتباه 
بگيريم اما مهم است بدانيد كه وقتى دو نفر با هم 
اختالف نظر دارند، اين اختالف نظر روى رابطه و 
ارتباط آن ها تاثير نمى گذارد و اگر با هم رابطه دوستى 
دارند و در بعضى مسائل با هم اختالف نظر دارند باز 
هم با هم دوست مى مانند، اما در تعارض روابط از 

هم مى پاشد.

انسان بودن يعنى تعارض. تعارض جز الينفك 
نبوغ و تفكر است و امرى اجتناب ناپذير است و 
هرجا كه دو يا چند نفر براى مدتى در كنار هم باشند 
تعارض پيش مى آيد. تعارض زمانى پيش مى آيد كه 
نيازها، اهداف، روش ها، ارزش ها و يا عالئق افراد با 

هم تضاد دارند.
جان ديوئى معتقد است، « تعارض ما را به حركت 
وا مى دارد تا مشاهده كنيم و به خاطر بسپاريم. ابتكار 
ما را بر مى انگيزد. ما را از حالت انفعال مطيعانه 
بيرون مى راند و وادار مى سازد كه به توجه و ابداع 

روى بياوريم.»
دو نوع تعارض وجود دارد، تعارض معقول و 
نامعقول. در تعارض معقول نيازها، اهداف، روش ها، 

ارزش ها يا عالئق متضادى وجود دارند. اما تعارض 
نامعقول از نادانى، خطا، سنت ها و پيشداورى هاى 
تاريخى، ساختار سازمانى نارسا، رقابت هاى مبتنى 
بر برد و باخت، خصومت و يا نياز به تخليه تنش 
سرچشمه مى گيرد. با تعارض معقول مى توان رو 
به رو شد و آن  را حل كرد اما تعارض نامعقول در 
بين افراد تنش بى دليل ايجاد مى كند كه مى تواند 
موجب تباهى بى مورد شود. از تعارض نامعقول بايد 
جلوگيرى كرد و آن را تحت كنترل در آورد. در اينجا 

منظور از حل تعارض، حل تعارض معقول است.
تعارض در بهترين حالت مايه اخالل در بدترين 
حالت مخرب است، با اين وجود تعارض مى تواند 
فوايد مهمى داشته باشد به ويژه در زمانى كه با 
آن ماهرانه برخورد شود. تعارض مى تواند موجب 
نان كمك كند و  صميميت شود، به رشد نوجوا

پيشرفت فنى را برانگيزد. 

مزاياى تعارض
   افزايش انگيزه و انرژى

   افزايش ابتكار و نوآورى به خاطر تنوع بيشتر 
نظرات

   درك بهتر هر عضو از موقعيت خودش
   آگاهى بيشتر هويت هر عضو از خودش

   روش هاى پيشگيرى و مهار تعارض در خانواده

جو خانواده همچون جو يك تيم، بر ميزان 
تعارض هايى كه در آن به وجود مى آيد موثر است. 
در تيم هايى كه رقابت مبتنى بر برد-باخت موجب 
تعارض مى شوند، امكان حل موثر كشمكش ها را 
كاهش مى دهند. براى پيشگيرى و حل تعارض 

مراحل زير وجود دارد:

1. با فرد ديگر با احترام رفتار كنيد. 
برخورد احترام آميز در اوج مشاجره به چه معناست؟ 
احترام قائل شدن براى افراد ديگر نگرشى است 
كه با رفتارهاى مشخصى نشان داده مى شود. 
شيوه اى كه به ديگرى گوش مى دهيم و به او 
نگاه مى كنيم، ُتن صداى ما و كلماتى كه انتخاب 
مى كنيم، استدالل هايى كه به كار مى بريم، همه ى 

 از آنجاكه نوجوانان و والدين 
به هـم اهميـت مى دهند، 
احساسـات باعث تشـديد 
و اغراق تفاوت ها مى شـود. 
بيـان آشـكار و تصديق اين 
احساسـات و مديريت آنها 
كليـد مديريـت سـازنده 
تعارضـات بيـن نوجوانان و 

والدين مى شود.
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اين ها مى تواند نشانگر احترام باشد و يا عدم احترام 
را منتقل كند.

متاسفانه مخالفت با باورها و ارزش هاى فرد ديگر 
و يا تضاد ميان نيازهاى افراد مختلف به بى احترامى 
نسبت به عقايد و شخصيت فرد ديگر منتهى مى شود 
به شكلى كه حتى زمانى كه براى فرد ديگرى احترام 
زيادى قائل هستيم، در اوج تعارض آماده ايم تا به 
او توهين كنيم. ممكن است با كلمات تحقير كننده 
صحبت كنيم: «چه آدم خنگى! اين احمقانه ترين 
فكرى است كه در اين چندسال شنيده ام». كلمات 
غير محترمانه غالبًا بدون توجه بيان مى شوند و اين 
كلمات مانع جريان ارتباطى مى شوند و زخم هايى 
ايجاد مى كنند كه ممكن است هرگز به طور كامل 
التيام پيدا نكنند. حتى گاهى اوقات زبان بدن مانند 
حالت چهره، تن صدا و ... به طور مخفيانه افكار 

اهانت آميز را منتقل مى كنند.

2.گوش دهيد تا بتوانيد طرف مقابل را 
درك كنيد. هدف از گوش كردن، درك محتواى 
عقايد يا پيشنهادهاى فرد ديگر، معناى موردنظر او و 
احساس او نسبت به آنهاست. اين بدان معناست كه 
بتوانيم خود را جاى فرد ديگرى بگذاريم و از زاويه ى 
ديد او به آنچه درباره آن صحبت مى كند نگاه كنيم. 
درك صحيح ديدگاه هاى فرد ديگر و جمع بندى آن 
در تعارض و تضاد بسيار دشوار است. اغلب مردم 
عادت دارند از ديدگاه خود به مسائل گوش كنند. به 
عنوان مثال به مكالمه ى مادرى با دختر نوجوانش 

توجه كنيد؛
ز اينكه بيشتر اوقات وقتى از تو  مادر: من ا
مى خواهم كارهاى مربوط به خانه را انجام دهى 
به خاطر تكاليف مدرسه نمى توانى عصبانى هستم.

دختر (سعى مى كند گفته هاى مادرش را 
جمع بندى كند): مى خواهى كه تكاليف مدرسه را 

فراموش كنم و كارهاى خانه را انجام دهم؟
فكر دختر در ظاهر درست است اما نفس گفته هاى 
مادر را تحريف مى كند. مادر از اين ناراحت بود كه 
كارهاى منزل و تكاليف مدرسه دخترش آنقدر زياد 
نبود كه كارى جز انتخاب يكى از آن دو ممكن نباشد. 
پس واكنش درست تر مى توانست به اين شكل باشد:

دختر: شما به اين خاطر ناراحتى كه فكر مى كنى 
من از تكاليف مدرسه به عنوان بهانه اى براى انجام 

ندادن كارهاى خانه استفاده مى كنم؟

نگوييد مى دانم چه احساسى دارى. شخص ديگر 
به ندرت اين حرف را باور مى كند. تصديق كنيد كه 
افكار و احساسات او اساسا درست بوده اند و ديدگاه او 
را كمى بيشتر تصحيح كنيد و هنگامى كه او احساس 
كرد حرف هايش شنيده شده اند شما هم حق خواهيد 
داشت كه درباره ديدگاه هاى خود صحبت كنيد و 

احساستان را بيان كنيد.

3.ديدگاه ها، نيازها و احساسات خود 
را بيان كنيد. در مورد تعارض ايجاد شده نظر 
و احساس خود را بدون اينكه از كلمات كنايه دار 
استفاده كنيدبيان كنيد. توجه داشته باشيد كه گفتار 

و پندارتان بايد يكسان باشد.

گام  هاى اساسى براى حل تعارض 
والدين با نوجوان

هدف از فرآيند حل تعارض اين است كه ارتباطات 
تقويت شوند و مدلى براى حل تعارضات در جوى 
بر پايه اعتماد شكل دهد. پژوهشگران ، مطالعات 
وسيعى در اين حوزه انجام داده  اند و گام هاى اساسى 

ذيل را براى رفع اين تعارض ها پيشنهاد داده اند.
   گام اول: شنيدن، درك و پذيرش احساسات 

نوجوان

   گام دوم: پرسيدن سؤاالت جهت كسب 
اطالعات بيشتر

   گام سوم: وضعيت را از ديد خودتان توضيح 
دهيد.

   گام چهارم: مشكل را با تركيب ايده هاى خود 
و نوجوان تان حل كنيد.

گام اول، شنيدن، درك و پذيرش 
احساسات  نوجوان

رت هاى حل تعارض تصديق  ز مها يكى ا
احساسات است. وقتى ما احساسات نوجوانان را 
تصديق و قبول كنيم. نوجوان مطمئن مى شود كه 
والدينش او را درك مى كنند و اگر شما موفق به درك 
احساس نوجوان تان نشويد، نوجوان به شما مى گويد 
چه حسى دارد و شما به عنوان والد اطالعات جديدى 
پيدا مى كنيد. وقتى والدين، نوجوان شان را نصيحت 
مى كنند، يك فرض اين است كه آنها ندانند چه كار 
كنند يا چگونه موقعيت را كنترل كنند. به مثال زير 

توجه كنيد:
نوجوان: شما همش به من گير مى دهيد. تمام 

آنچه به من مى گوييد اين است كه چى غلطه.
والد: اين حقيقت ندارد. زمان هاى زيادى اتفاق 
مى افتد كه من فرصت هاى زيادى به تو دادم. 

(واكنش دفاعى)
والد: اگر من جاى تو بودم، شروع به كمك در 
كارهاى خانه مى كردم و اذيت نمى كردم. (نصيحت)
والد: پس تو فكر مى كنى من هميشه از تو انتقاد 

مى كنم. (تصديق احساسات نوجوان)
گفتن جمله آخر آسان است ولى انجام دادن آن 
سخت است زيرا به نظر مى رسد كه قرار است با 
نوجوان تان موافقت كنيد. در بسيارى از موارد والدين 
مى خواهند با گفتن اينكه نوجوان شان اشتباه مى كند 
از خودشان دفاع كنند و عصبانى مى شوند. در حقيقت 
والدين با نوجوان موافقت نمى كنند؛ بلكه به آنها 
اطمينان مى دهند كه آن را درك مى كند. اگر والدين 
به فرزندان شان به خوبى توجه كنند و حرف هاى آنها 
را به صورت فعال بشنوند نوجوانان هم حرف هاى 
آنها را درك مى كنند. نكته مهم اين است كه گوش 
دادن و درك كردن يكى نيستند. تصديق و درك 

در بسيارى از موارد والدين 
مى خواهنـد با گفتـن اينكه 
اشتباه مى كند  نوجوان شان 
كننـد  دفـاع  خودشـان  از 
در  مى شـوند.  عصبانـى  و 
حقيقـت والدين بـا نوجوان 
موافقت نمى كنند؛ بلكه به 
آنها اطمينـان مى دهند كه 

آن را درك مى كند
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احساسات باعث مى شود كه از ميزان عصبانيت 
نوجوانان مى كاهد.

گام دوم، پرسيدن سؤاالت جهت كسب 
اطالعات بيشتر

وقتى والدين به نوجوان شان گوش مى دهند و به 
آنها نشان مى دهند كه آنها اهميت دارند والدين بايد 

شروع به كسب اطالعات كنند.
به ادامه بحث توجه كنيد:

نوجوان: بله، شما هميشه مقابل من هستيد، من 
ديگه نمى تونم تحمل كنم.

لد: فكر مى كنى من بهت خيلى سخت  ا و
مى گيرم؟

والد: من در چه مواردى مقابل تو هستم؟
والدين با سؤاالتى بپرسند كه جواب يك كلمه اى 
آره يا نه نداشته باشند. با سؤاالتى كه پاسخ آنها 
نيازمند صحبت بيشتر است براى مثال جمله آخر 
نوجوان بايد مكث كند و به زمان هايى كه والدينش 
مقابل او ايستاده اند و با او مخالفت كردند فكر كند. 
وقتى كارى كنيد كه نوجوان مكث كند و كمى 
فكر كند از عصبانيت او كاسته مى شود. هدف اين 
است كه از آنها اطالعات بيشترى كسب كنيم و از 

عصبانيت آنها كم كنيم.

گام سوم، وضعيت را از ديد خودتان 
توضيح دهيد.

زمانى كه والدين متوجه شدند كه نوجوانان شان 
چه احساسى دارد و شرايط او چيست مى توانند به آنها 

بگويند كه خودشان چه احساس و شرايطى دارند. 
وقتى والدين نظرات خود و احساس خودشان را بگويند 
نوجوانان بيشتر به حرف هاى شان گوش مى دهند؛ اما اگر 
در كلمات شان «تو» به كار ببرند نوجوانان حس مى كنند 

كه در حال قضاوت و مقصر شدن هستند. 
پاسخ نوجوان: شما هميشه به من براى تميز 

كردن آشپزخانه گير مى دهيد.
والد: تو هميشه بعد از مدرسه دوستانت را 
با خودت به خانه مى آورى و كلى ظرف نشسته 
تو آشپزخانه مى ماند و هيچ وقت خودت آنها را 
نمى شورى. بهتره همين االن برى آشپزخانه را 

تميز كنى (پاسخ تهاجمى)
والد: من گير نمى دهم. اين كار بايد صورت 

بگيرد. (پاسخ منفى)
والد: من واقعًا نااميد مى شم وقتى مى رسم خونه 
و قبل از شام درست كردن بايد اول آشپزخانه را تميز 
كنم و واقعًا از اينكه كمك كنى آشپزخانه را تميز كنى 

متشكر مى شم. (پاسخ قاطعانه)
توجه داشته باشيد كه در حالت آخر (پاسخ 
قاطعانه) والد تقصير را به گردن نوجوان نمى اندازد 
والدين مسئوليت احساس خودش را مى پذيرد و 
به دنبال اين است كه يك تفاوت ايجاد كند پاسخ 
قاطعانه باعث مى شود كه در نوجوان حس همكارى 
تحريك مى شود؛ زيرا درك مى كند كه والدينش 
چرا به كمك او نياز دارد. با پاسخ تهاجمى نوجوان 
احساس تهديد يا چالش مى كند و كشمكش شروع 
مى شود. با پاسخ منفعل والدين پيگير نمى شوند يا 
وانمود مى كنند كه مشكلى نيست. هدف در اينجا 
اين است كه روى اينكه چه كسى درست مى گويد و 

چه كسى نه تمركز كنيم.

گام چهارم: مشكل را با تركيب ايده هاى 
خود و نوجوان تان حل كنيد.

اكنون زمان حل تعارض است. نوجوان حرف هاى 
شما را شنيده است و حس بدى در مورد مشكل ايجاد 
شده دارد. توجه داشته باشيد كه هدف اين نيست كه 
نوجوان حس كند مقصر است. تقويت احترام متقابل 

يكى از خروجى هاى اين گام است. 
نوجوان: شما هيچ وقت نمى خواهيد هيچ يك 

از نظرات من را بدانيد.
والد: نظر تو چيست؟ من واقعاً دوست دارم بدانم.
در اين قسمت شما به جاى اينكه به نوجوان تان 
بگوييد كه چه بكند و چه نكند جوياى نظرات و 
راه حل هاى او براى حل مشكل مى شويد. اين روشى 
عالى براى تقويت تصميم گيرى در نوجوان تان نيز 
هست. آنها احساس مى كنند كه در حل مسئله نقش 
دارند و با هم به توافق مى رسيد. تجربه نشان داده 
است كه وقتى به نوجوانان فرصت شركت در ارائه 
راه حل و مشكل بدهيد زودتر با او به توافق مى رسيد 

تا به او بگوييد كه چه كار كند.

در مورد تعارض ايجاد شده 
نظر و احساس خود را بدون 
كنايـه دار  از كلمـات  اينكـه 
كنيـد.  كنيدبيـان  اسـتفاده 
توجه داشته باشيد كه گفتار 
و پندارتان بايد يكسان باشد
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يكى از اعتراض هاى فرزندان زنان كارآفرين و 
بالتبع چالش خانوادگى آنان اين است كه فرزندانشان 
مدعى هستند، مادران آنها شنودگان خوبى نيستند. 
نسترن فرزند يكى از زنان كارآفرين مى گويد: 
«مادرم هيچگاه نمى گذارد حرفم را تمام كند. 
هنگامى كه دلم مى خواهد با او درد و دل كنم، 
چيزى را برايش تعريف كنم، و يا در مورد مسأله اى 
از او مشورت بگيرم و طرح موضوع كنم، خيلى سريع 
به وسط حرف من مى پرد و وانمود مى كند آن چه در 
ذهن من وجود دارد خوانده و به قول معروف تا تِه 
حرفم را فهميده، در صورتى كه او هنوز نمى داند اصل 

موضوع چيست؟»
همه ما به طور طبيعى مى شنويم؛ اما گوش دادن 
نياز به تالش بيشترى دارد. گوش دادن يكى از 
موارد مهم براى موفق شدن در زندگى شخصى و 
تخصصى است و گوش دادن فعال يكى از مهم ترين 
مهارت هايى است كه يك زن كارآفرين بايد كسب 
كند. اينكه چقدر خوب گوش مى دهد تأثير به سزايى 

روى اثربخشى و كيفيت ارتباطات او دارد. 
گوش دادن يكى از مهارت هاى مهم مراحل اوليه 
رشد است. نوزاد با شنيدن و گوش دادن پاسخ دهى به 
دنياى جديد را شروع مى كند. پيش از صحبت كردن، 
گوش دادن و پيش از نوشتن، خواند را مى آموزد. به 
اين ترتيب گوش دادن يكى از مهارت هاى اصلى و 
شالوده ساير مهارت هاى ارتباطى است و با شنيدن 

متفاوت است. آن جنبه از گوش دادن كه در تعامالت 
مى ان فردى مورد نظر است، «فرآيند معنايابى گفتار 

ديگران در ذهن ما» است. 
شنيدن فعال يك تكنيك ارتباطى است كه در 
آن نياز است كه شنونده بازخوردى از آنچه مى شنود 
به گوينده دهد. اين بازخورد به منظور تصديق آنچه 
شنيده است صورت مى گيرد و اينكه هر دو طرف 
آنچه درك كرده اند تصديق شود. مى دانيم كه يك 
ارتباط موفق بر پايه درك متقابل افراد صورت 
مى گيرد؛ اما در بيشتر تعامالت، مردم معموًال 
منتظر هستند تا صحبت كنند تا اينكه با توجه 
گوش دهند و حتى آن ها ممكن است حواسشان 

پرت شود. 

تعريف شنيدن فعال
شنيدن فعال روشى ساختاريافته براى گوش دادن 
و پاسخگويى به ديگران و درك مفهوم كلماتى است 

كه در مكالمه يا سخنرانى شنيده مى شود. 
يك شنونده خوب بودن و صبور بودن به شما 
كمك مى كند نه تنها مسائل زيادى را در كار و خانه 
حل كنيد بلكه دنيا را از چشمان ديگران ببينيد و درك 

كنيد و ظرفيت احساسى شما را افزايش دهيد. 

فوايد شنيدن فعال
  گوينده را تشويق مى كند. 

  اعتماد و احترام را تقويت مى كند. 
  به شنونده اين امكان را مى دهد كه اطالعات 

كسب كند. 
  ارتباطات را بهبود مى بخشد. 

  باعث مشاركت مى شود. 
  درك افراد ديگر را تقويت مى كند. 

  راه حل براى مسائل بهبود مى بخشد. 

مهم ترين موانع شنونده فعال بودن
وقتى به طور همزمان به صحبت هاى دو نفر 
گوش مى دهيم و مى خواهيم از دو نفر اطالعات 
بگيريم يا در حالى كه با فردى به طور موارد صحبت 

شنيدن فعال، راهكارى براى 
حل تعارضات خانوادگى زنان كارآفرين

شنونده خوبى باشم

طناز مشايخى

نيـاز به تالش  گوش دادن 
بيشترى دارد. گوش دادن 
يكـى از مـوارد مهـم براى 
زندگى  موفـق شـدن در 
شـخصى و تخصصى است 
و گـوش دادن فعـال يكـى 
از مهم تريـن مهارت هايـى 
است كه يك زن كارآفرين 

بايد كسب كند

مقاله
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مى كنيم با مخاطب ديگرى تلفنى صحبت مى كنيم 
يا حتى وقتى صدايى حواس ما را پرت مى كند 
مى كند؛ مثًال در هنگامى با فردى صحبت مى كنيم 
و صداى تلويزيون زياد است، در تمامى اين موارد 
شنونده نمى تواند تعامل مؤثرى داشته باشد چون 
پيام هاى ديگران را به دقت دريافت نمى كند يا 
اصًال پيامى دريافت نمى كند. زمانى مى توان به 
صحبت هاى ديگران گوش دهيم كه در يك لحظه 

به يك نفر گوش دهيم و حواسمان پرت نشود. 

• بى توجهى
بى توجهى يعنى فردى به داليلى به طور كامل 
به سخنگو توجه نكند. معموًال وقتى فرد نسبت 
به برداشت هاى ديگران حساس است معموًال به 
دقت به حرف هاى طرف مقابل گوش نمى دهد. 
همان طور وقتى كه فرد نگران قرار بعدى خود است و 
از گوش دادن به صحبت هاى طرف فعلى غافل است. 

•سوگيرى فردى
گاهى افراد به خاطر شرايطشان پيام گوينده 
را تحريف مى كنند، مثًال وقتى كه دقت كم است 
و نمى خواهيم گفت وگو طوالنى شود صرفًا به 
پيام هايى گوش مى دهيم كه كمتر دشوار و محرك 
نچه  د فقط آ فرا هستند. در سوگيرى فردى، ا

مى خواهند بشنوند را مى شنوند. 

• قالب هاى فكرى
شنونده معموًال تحت تأثير تجارب نگرش ها، 
رزش ها و احساسات قبلى خود است و همه  ا

اين عوامل بر آمادگى ذهنى او تأثير مى گذارند. 
قضاوت هاى او درباره سخنگو ناشى از لباس و ظاهر و 
سخنان قبلى وى است. اين قضاوت ها بر نحوه گوش 
كردن ما تأثير مى گذارند زيرا اظهارات ديگران را از 
يك صافى مى گذرانيم و جنبه هايى را مى شنويم كه 

با انتظاراتمان هماهنگى دارند.

ارتباط با نوجوان تان
براى صحبت با نوجوان تان از شنيدن 

فعال استفاده كنيد
حرف زدن با نوجوانان مشكل است، حرف زدن 
با يك نوزاد به مراتب آسان تر از حرف زدن با يك 
نوجوان است؛ زيرا يك نوزاد رويش را برنمى گرداند 
و نمى گويد: «تو فقط به من گير ميدى» و در اتاقش را 
نمى بندد.  مهم نيست كه حرف زدن با نوجوان چقدر 
سخت است براى اينكه پدر و مادر خوبى باشيد بايد با 

فرزند خود حرف بزنيد و با او ارتباط برقرار كنيد. وارد 
شدن به دنياى احساسات و تفكرات نوجوانان سخت 

است اما اولين گام براى شناخت فرزندتان است.
شنيدن فعال آسان است. شنيدن فعال فوايد 
زيادى براى برقرار كردن ارتباط خوب با نوجوانان 
دارد. تعريف شنيدن فعال در بخش قبل اشاره كرديم. 
شنيدن حرف هاى هم در يك مكالمه و توجه به آنچه 

طرف مقابل مى گويد اهميت دارد.
مى دانيم شنيدن فعال پيدا كردن معنى از دل 
جمله است. به نوجوان تان اطمينان دهيد كه حرف 
او را شنيده ايد و به او اهميت مى دهيد. براى مثال 
نوجوان تان به شما مى گويد: «پدر اين منصفانه 
نيست، چرا من نمى تونم امشب خونه دوستم 
بمونم؟» پاسخ مناسب مى توان به شكل «فكر 
نمى كنى كه منصفانه باشد كه پيش دوستت بروى 
اما براى خواب به خانه برگردى؟» براى مكالمه 
نوجوان تان وقت بگذاريد، وقتى با او صحبت 
مى كنيد مشغول كارهاى ديگر نباشيد، با او ارتباط 
چشمى برقرار كنيد و نشان دهيد كه براى صحبت 

با او ارزش قائل هستيد و به او كامًال توجه داريد.
فقط به او دستور ندهيد، با او مكالمه كنيد. نظر 
او در مورد موضوع بپرسيد و به او نشان دهيد كه 
شنيدن نظر ديگران ارزش دارد. «چرا فكر مى كنى 
منصفانه نيست.» با اين جمله مى توانيد اعتماد را 
بين خود و نوجوان تان شكل دهيد. از مكالمه منفى 
و گفتن جمالتى مانند «چون من اين طور مى گم» 

اجتناب كنيد.
 اين جمالت مانع برقرارى ارتباط مى شوند. به 
نوجوان تان احساس تان را بگوييد. داشتن ارتباط 
مثبت و مؤثر با نوجوان تان باعث مى شود كه روشى 
براى درك صحبت هاى هم و قانون هايى كه در 
خانه داريد، بيابيد. همچنين باعث مى شود نوجوان 
به شما اعتماد كند و بداند در مورد هر موضوعى 
مى تواند با شما صحبت كند و اين موضوع در دوران 
نان با  نوجوانى بسيار حائز اهميت است، نوجوا
مسائل زيادى روبه رو مى شود كه براى شناخت آنها 
نياز به راهنمايى دارند و يك پدر و مادر خوب مانند 
يك دوست با نوجوانش ارتباط برقرار مى كند و او را 

راهنمايى مى كند. 

به نوجوان تان احساس تان 
را بگوييد. داشـتن ارتباط 
مثبت و مؤثر با نوجوان تان 
باعث مى شـود كه روشى 
بـراى درك صحبت هـاى 
كـه  قانون هايـى  و  هـم 
در خانـه داريـد، بيابيد و 
نوجـوان بـه شـما اعتماد 

كند 
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مقاله

تيم سازى
مهارتى كارآفرينانه 

براى تقويت خانواده
ترجمه و تدوين: طناز مشايخى

ن  د با هم بو
مند  ز نيا ه  د ا نو خا
صرف زمان باهم است و 
براى پيدا كردن اين زمان، 
تيم سازى و افزايش مهارت 
ى  ر مفيد ا بز ، ا ر تيمى كا
ين زمان  براى پيداكردن ا
م فضاى  ستحكا و همچنين ا
خانواده يك زن كارآفرين است. 
نيد پيش هم بنشينيد، باهم  مى توا
بازى كنيد يا گفت وگو كنيد. بيشتر خانواده ها 
زمان هايى را براى باهم كاركردن يا براى يادگيرى 
نند پخت  ختصاص مى دهند؛ ما چيزى جديد ا
يك غذا، اما تيم سازى براى خانواده، انجام 
دادن فعاليت هاى مشخص براى رسيدن به 
هدفى مشخص است كه به خانواده قدرت 
مى بخشد. به انجام رساندن وظايف، 
خانواده را به هم نزديك مى كند. 
تيم سازى در خانواده بايد شامل 
زمان و ارتباط و 
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متحد شدن باشد و فعاليت ها بايد ارزش و احترام را در 
ميان اعضا ايجاد كند. فعاليت هاى تيم سازى ارتباطات 
را در خانواده تان نزديك مى كند. در زير چند فعاليت 
جهت برقرارى ارتباط، مشاركت و همكارى در خانواده 

را به شما پيشنهاد مى كنيم. 

غذا بپزيد 
آماده كردن يك وعده غذايى مى تواند راهى براى 
تيمى كار كردن اعضاى خانواده باشد. باهم در مورد 
غذايى كه مى خواهيد درست كنيد تصميم بگيريد و 
براى اين كار آن چه در خانه داريد را مدنظر قرار دهيد 
لزومى ندارد حتمًا خريد كنيد و بعد تقسيم كار كنيد. 
براى مثال فرزندانتان مواد را براى پخته شدن، خرد 
كنند و شما برنج را درست كنيد. هر كدام از اعضا 
وظيفه اى داشته باشد. با گوش دادن به يك موزيك 
شاد مى توانيد فضاى كار تيمى را شاد كنيد و بعد از 
آماده شدن و خوردن غذا دوباره با همكارى و مشاركت 

ظرف ها را جمع و آشپزخانه را مرتب كنيد. 

ورزش
فعاليت هاى ورزشى به خانواده اين امكان را مى دهد 
كه به عنوان تيم باهم كار كنند. با ديگر خانواده هاى 
فاميل مانند دايى و خاله و عمه و... يك ليگ ورزشى 
تشكيل دهيد. تيم هاى خانوادگى ياد مى گيرند باهم 
كار كنند و مهارت هاى خاص مورد نيازى را تقويت و 

توسعه دهند تا نقش هاى مورد نياز در تيم را برعهده 

 . ند بگير
فعاليت هاى 

ا  ر شى  ز ر و
نتخاب كنيد كه  ا

به جاى ارزش نهادن 
به برنده يا بازنده شدن، روى 

ارزش هاى شخصيتى تأكيد دارد. 
ليت ها باعث مى شود كه بين  ين فعا ا

اعضاى خانواده صميميت و همدلى ايجاد 
شود. 

ماجراجويى در فضاى باز
كوهنوردى، چادر زدن، مسافرت و 
پيك نيك به خانواده امكان يادگيرى، 
ى  ا ى تيمى بر ت ها ر خت مها سا
برنامه ريزى، برداشتن وسايل مورد 
نياز و به عهده گرفتن نقش خاص در 
ماجراجويى را مى دهد هر يك از اعضاى 

تيم بايد در ماجراجويى نقش داشته باشند 
مثًال خريد وسايل، ليست كردن وسايل 

مورد نياز، برپايى چادر، آش 
درست كردن و....
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معرفى كتاب

تعارض بين كار و زندگى شخصى، هميشه در كنار ما بوده است. با اشتغال زن و شوهر 
و پيدايى پيچيدگى روز افزون زندگى، رسيدگى به امور خانواده بيش از پيش مشكل تر 
به نظر مى رسد. براى كاهش اين فشارها فرصت هاى زيادى در اختيار داريم. اما نحوه 
مطلوب استفاده از توانايى هاى شخصى براى ايجاد توازن بين كار و خانواده كدام است؟ 
پژوهش هاى انجام شده در سازمان ها گواه بر اين معضل است كه غيبت هاى مكرر ناشى 
از تعارض بين كار و خانواده ساالنه هزينه هاى هنگفتى براى سازمان ها در پى خواهد 
داشت. كتاب چگونه بين كار و خانواده توازن ايجاد كنيم، به نوعى تامين كننده شيوه اى 

آسان و شفاف براى دستيابى به توازن بين كار و خانواده است.
از آموختنى هاى اين كتاب سه موضوع حائز اهميت است:

1- تعيين استانداردهاى شخصى براى تعريف موفقيت
2- ارائه روش هاى كارساز براى مسائلى مانند مديريت زمان و تفويض اختيار
3- و تهيه برنامه اى براى يك زندگى بدون اضطراب و فشار روانى با تكميل 

اظهاريه توازون شخصى

چگونه بين كار و خانواده توازن ايجاد كنيم
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  كتاب چگونه بين كار و خانواده توازن ايجاد كنيم نوشته كن ليزوت، 
بارباراليتواك است كه توسط مسعود كسايى به زبان فارسى ترجمه شده است 
و انتشارات همشهرى براى بار دوم آن را به چاپ رسانيده است. آنچه پيش 

رو داريد بخشى از اين كتاب است. 

برنامه ريز خودتان باشيد
نقشه هاى بزرگ بكش، اميدت را از دست نده و شروع به كار كن.

گوش دادن به توصيف زندگى از زبان ديگران كار آسانى است، بسيار آسان ! 
بعضى ها فكر مى كنند تمام عمرشان را صرف انجام دادن كارى مى كنند 
كه ديگران به آنها ديكته مى كنند. با اين فكر شايد خيلى از كارها به درستى 
انجام شود اما الزاما ً منجر به ايجاد توازن در شخص نمى شود، مگر آن كه فرد 

از درون احساس رضايت كند.
تعيين برنامه براى خود شايد كمى دشوار باشد. اين 

كار ممكن است به معناى گفتن نه هاى بيشترى 
باشد. همچنين شايد الزم باشد كمى هنر غير متعهد 
شدن يا كندن از كارهايى را كه اكنون، بر اساس 
بينش جديدتان از زندگى متوازن، انجام دادنشان 
را مغاير با ميل باطنى خود مى بينيد، تمرين كنيد. 
شايد براى انجام دادن اين كار، مجبور شويد با 
چالش هايى دست و پنچه نرم كنيد كه در نگاه اول، 
بسيار سخت يا حتى ترسناك به نظر مى آيد، اما 
مطمئن باشيد اجراى موفق برنامه ها معانى بسيار 
مفيدى را از زندگى، برايتان به ارمغان خواهد آورد. 
براى كسب مهارت در برنامه ريزى روزانه، بايد 
اظهاريه توازن شخصى خود را محور قرار دهيد و 
فعاليت هايى را انتخاب كنيد كه شما را در مسير 

درست به پيش مى برند. 
  آيا واقعا ً مى خواهم اين كار را انجام دهم؟ اگر مى خواهيد، پس حتما ً 

آن را انجام دهيد!
  آيا انجام دادن اين كار فوريت دارد يا بايد حتما ً انجام شود ؟ اگر فوريت 

دارد، پس حتما ً آن را انجام دهيد ! 
  آيا مى توانم انجام دادن آن را به فرد ديگرى بسپارم؟ اگر مى توانيد، پس 

همين كار را بكنيد! 
  آيا مى توانم كمى انعطاف داشته باشم ؟ شايد بتوانم انجام دادن آن را 
به زمان ديگرى موكول كنم تا بتوانم امروز آنچه را كه واقعا ً دلم مى خواهد، 
انجام دهم. اگر پاسخ آرى است، پس انجام دادن آن را به تعويق بيندازيد، 

تعويق، تعويق ! 
  آيا واقعا ً مجبور به انجام دادن آنم، يا فقط فكر مى كنم كه مجبورم آن را 

انجام دهم ؟ اگر درباره انجام دادن كارى كه نمى خواهيد آن را انجام دهيد، 
هرگونه شكى داريد، درباره نحوه تصميم گيرى تان در مورد انجام دادن آن 
دوباره فكر كنيد. اگر نتوانستيد ترديدتان را از بين ببريد، آن كار را انجام ندهيد ! 
  آيا مى توانم نحوه انجام دادن آن را در آينده تغيير دهم؟ اگر جوابتان آرى 

است، تغييرش دهيد ! 

انعطاف برنامه شما چه قدر است ؟ 
هميشه در حال تحول باشيد. در اين صورت است كه به تكامل خواهيد 

رسيد. 
بياييد قواى انعطاف پذيرى مان را با تمرين مختصرى كه آن را روز انعطاف 
مى ناميم هر كارى كه انجام مى دهيد، از خود انعطاف نشان دهيد. برنامه 
كارتان را تغيير دهيد، نقطه نظرتان را عوض كنيد، بى ِشكوه و گاليه راه 
ديگرى را در پيش گيريد. اگر ديگران با شما موافق 
نيستند، پروژه اى طبق برنامه پيش نمى رود، يا 
ريسك پشرفت كار خارج از روال معمول است، 
اهميتى ندهيد، جسارت و غرورتان را حفظ 
كنيد. وقتى هيچ كارى از دستتان بر نمى آيد، 

كارها را به حال خودشان واگذاريد. 
هم چنان كه روز، پيش مى رود، تجارب خود 
را ثبت كنيد و دقت كنيد چه قدر آسان انديشه، 
طرح ها يا رفتارتان را در هر لحظه كه انعطاف 
از خود نشان داده ايد، تغيير مى دهيد، يا چه قدر 
مقاومت كرده ايد يا مطلقا ً مخالفت كرده ايد. 

كارتان را چگونه انجام داديد ؟ آيا احساس 
كرديد به آسانى پيش مى رويد، طرح هايتان را 

تعديل و افكارتان را تغيير مى دهيد؟ 
   وقتى با يك چالش بزرگ رو به رو مى شوند، اغلب خود را گرفتار جزئيات 
حساس مى كنند، كه نتيجه، فلج شدن قدرت تجزيه و تحليل، توقف فعاليت 

و انسداد عمده در كار است. 

به منظور «رها ساختن» خود، تصوير بزرگ خيالى را در ذهنتان بشكنيد و 
فشار وارده را آزاد كنيد. الزم نيست همه چيز را فورا ً انجام دهيد. چينى ها يك 

ضرب المثل دارند كه مى گويد : 
«سفر هزار كيلومترى فقط با يك گام شروع مى شود» هر بار با يك گام 

شروع كنيد وگام به گام پيش رويد. 
   هرگز نگران نرسيدن به كمال نباشيد. نشانه هاى بيمارى كمال گرايى 
عبارت است از خستگى جسمى و روانى، سردرد، ناكامى، عزت نفس اندك، 

و روابط ضعيف با ديگران. 

هرگز نگران نرسـيدن به 
نباشـيد. نشانه هاى  كمال 
بيمارى كمال گرايى عبارت  
است از خستگى جسمى و 
روانـى، سـردرد، ناكامى، 
و  انـدك،  نفـس  عـزت 

روابط ضعيف با ديگران
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اثرات متقابل مديريت خانواده و كسب و كار زنان كارآفرين

معرفى كتاب

ل مديريت خانواده و كسب و كار زنان كارآفرين

خانواده، كار، جنسيت

اين كتاب با موضوع كار و خانواده توسط آقاى امير رستگار خالد، تاليف شده 
و روابط عمومى شوراى فرهنگى اجتماعى زنان در سال 1385 به چاپ رسانده 

است.  
در اين كتاب خاطرنشان شده است: «كار و خانواده، دو نهاد مهم اجتماعى براى 
فرد و جامعه اند و به گونه اى كه حفظ نظم و ثبات اجتماعى و سالمت عمومى 
فرد، با عملكرد موزون و كارآمد اين دو نهاد مرتبط است. اين امر در جامعه ى نو 
كه تا حدودى امكان گسترش نظام نقش هاى اجتماعى براى هريك از اعضاى 
جامعه فراهم است و الزامات ساختار اجتماعى و عاليق رشد شخصى، بهره مندى 
از مزايا و فوايد انباشت نقش مى باشد. واقعيتى اجتناب ناپذير محسوب مى شود. 
بر اين اساس نگارنده در اين كتاب درصدد است ضمن بررسى رويكردها و 
الگوهاى نظرى، با استناد به نتايج يك پژوهش كاربردى شرايط و زمينه هاى 
متضمن تعادل و توازن حيات شغلى و زندگى خانوادگى افراد در جامعه ى امروز 
ايران به تفصيل تبيين كند و در هر مورد توصيه ها و راه كارهاى اجرايى مطرح 
نمايد. براين اساس اثر حاضر در جست و جوى شناخت و حل معضالت زنان 
و مردانى است كه در تالش براى تركيب نقش ها و تثبيت هويت خود به كار و 
خانواده اهميت مى دهند. در فصل هاى آغازين كتاب مباحث نظرى از دو زاويه ى 
متفاوت مطرح شده است. بخش اول رويكرد كميابى نقش با تاكيد بر نظريه 
فشار نقش ويليام گود و نظريه ى مجموعه نقش مرتون. و بخش دوم نظريه ى 
انباشتگى نقش با تاكيد بر نظريه ى سام پيامبر و نظريه ى توازن نقش ماركز. در 
ادامه الگوهاى متقابل كارـ  غيركار مطرح شود و ديدگاه ها و نتايج بررسى هاى 
محققانى نظير گربن هاوس و بيوتل، دوكسبرى و هينگنز، فران راسل و كوپر، 
كوك وروسوگانك و تلپا و ديگران مرور شده است در فصل پايانى نيز يافته ها و 
نتايج پژوهش و راه  كارهاى بيان شده است. به تصريح كتاب: براساس بررسى 

نتايج حاصل از آزمون فرضيه ها و مدل تحليلى برخى نتايج اخذ شده عبارت اند از:
 1- يافته ها نشان مى دهند على رغم آن كه انتظارات نقش كارى با تعارض 
كارـ  خانواده و ابعاد آن در بين زنان هيچ رابطه اى را نشان نمى دهد اما بيشترين 
تاثير را بر تعارض كارـ  خانواده مردان داشته و در ارتباط با هريك از ابعاد تعارض 

جزء متغيرهاى تاثيرگذار است.
 2- براى تعارض كار خانواده زنان و هريك از دو بعد آن، عاملى كه بيشترين 
تاثير را بر كاهش تعارض دارد عامل حمايت اجتماعى از خانواده است. در حالى 
كه اين متغير نه فقط بر تعارض كلى مردان و تعارض خانواده با كار آن كمترين 
تاثير را داده بلكه اصوال با تعارض كار با خانواده ى آن ها رابطه ى معنى دارى 
ندارد.اين امر بدان معنى است كه براى كاهش تعارض زنان بايد بر عامل حمايت 
اجتماعى از خانواده متمركز بود، در حالى كه مى بايست براى كاهش تعارض 
مردان به اين عامل كمتر توجه نمود درمقابل بر تعارض كار با خانواده مردان 
بيشترين متغير تاثيرگذار حمايت اجتماعى از كار است. اين متغير بر بعد ديگر 
تعارض مردان و نيز تعارض كارـ  خانواده آنان به ترتيب پس از انتظارات نقش 
خانوادگى و كارى بيشترين تاثير را دارد. 3- كنترل كار با تعارض خانواده با كار 
مردان و زنان هيچ يك رابطه ى معنى دارى ندارد اما هم بر تعارض كلى و هم دو 
بعد ديگر تعارض در هر گروه تاثيرگذار است با اين تفاوت كه گروه زنان اين متغير 
كم ترين تاثير را دارد اما در بين مردان و در رابطه با تعارض كار با خانواده پس از 
متغيرحمايت اجتماعى از كار و تعارض كلى پس از انتظارات كارى و حمايت 
اجتماعى از كار بيش ترين تاثير را دارد. 4- درگيرى خانوادگى نه با تعارض كار 
خانواده و به ابعاد آن در هيچ يك از دو گروه زنان و مردان رابطه ى معنى دارى 
ندارد، بنابراين و به طور كلى مى توان از استناد به اين عامل براى كاهش تعارض 

صرف نظر كرد.
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