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چکیده

هدف این تحقیق بررسي رابطه بین اشتغال و تعارض كار -خانواده در بین زنان شاغل در نهادهاي
دولتي شهر تبریز مي باشد .جامعه آماري شاملكلیه زنان شاغل متاهل در نهادهاي دولتي شهرتبریز است
كه حجم نمونه با استفاده از فرمول كوكران تعداد  872نفر تعیین شد .روش نمونهگیري از نوع نمونه-
گیري تصادفيساده ميباشد .ابزار اندازهگیري پرسشنامه  82مادهايسنجه چندبعدي تعارض كار– خانواده،
كارلسون و همکاران( ،)8222براي سنجش میزان شدت تعارض كار -خانواده ميباشد .ضرایب پایایي با
آلفاي كرونباخ سنجیده شده و نتایج قابل قبولي به دست آمد .همچنین اطالعات به دست آمده با استفاده
از نرمافزار  spss 19مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و براي آزمون فرضیهها از آزمونهاي تحلیل واریانس،
همسبتگي پیرسون استفاده شد .یافتههاي تحقیق نشان داد تعارض كار -خانواده كلي بر حسب نوع شغل
و تحصیالت پاسخگویان متفاوت ميباشد .به طوري كه میانگین تعارض كار -خانواده كلي در مشاغل
خدماتي و تحصیالت زیر لیسانس بیشتر از سایر پاسخگویان ميباشد .میزان همبستگي كنش تعارض
كار -خانواده كلي با سابقه شغلي افراد معنادار نميباشد اما این میزان همبستگي با درآمد افراد معنادار مي
باشد و این رابطه یک رابطه معکوس ميباشد.
واژگان کلیدی :تعارض كار ،خانواده ،تعارض خانواده ،كار ،زنان شاغل متاهل ،درآمد ،سابقه شغلي.
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تشدید كرد .افزایش درصد زنان شاغل ،افزایش نسبت زنان به مردان در بازار كار ،حضور زنان در جایگاه-
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پائیز

پیشرفتهاي تکنولوژیک ،شرایط و ساختارهاي كاري را دگرگون كرد و خانوادههاي دو شغله كه در آنها
مرد و زن هر دو شاغل ميباشند را شکل داد و باعث برهم زدن تعادل موجود میان كار و خانواده گردید.
(بیگي.)8821 ،
تعارض كار -خانواده داراي دو بعد اصلي تعارض كار -خانواده و خانواده– كار است .تعارض كار با
خانواده زماني رخ ميدهد كه خواستهاي كاري ،با كاهش تعهد و انرژي فرد ،توانایي او را براي ایفاي
نقشهاي خانوادگي كاهش دهد و تعارض خانواده با كار نیز زماني رخ ميدهد كه خواستهاي خانوادگي،
این منابع را به گونهاي مصرف كنند كه از توانایي فرد براي ایفاي نقشهاي كاري كاسته شود .تعارض
كار -خانواده زنان بیشترین تاثیر را از عوامل خانوادگي ميپذیرد ،بنابراین براي رفع یا كاهش تعارض
زنان ،باید بیشتر بر عوامل خانوادگي تمركز داشت(رستگارخالد.)8821 ،
گرین هاوس و بیوتل 8به ارائه سه شکل خاص تعارض كار -خانواده پرداختهاند كه عبارت است از:
 .8تعارض مبتني بر زمان :هنگامي به وجود ميآید كه افراد به علت فشارهاي حاصل از یک نقش ،از
انجام نقشهاي دیگر باز ميمانند.
 . 8تعارض مبتني بر تنش :اشاره به فشارهاي تولید شده یک نقش دارد كه بر روي عملکرد فرد در
سایر حوزه ها تاثیر ميگذارد.
 .8تعارض مبتني بر رفتار :به الگوهاي خاص رفتاري درون یک نقش اشاره دارد كه با انتظارات سایر
نقشها ناسازگار است).(Peters et al, 2009: 282
باتوجه به این كه اشتغال زنان هم در چارچوب خانواده و هم در جامعه نمود دارد و باعث تغییراتي مي-
شود ،اهمیت پرداختن به مسئله اشتغال زنان و بررسي عوامل اثرگذار بر پیامدهاي آن روشن ميشود.
تاثیري كه كار زن و درآمد وي در ابعاد مختلف زندگي دارد بر كسي پوشیده نیست ،خصوصاً اثري كه این
درآمد بر رفاه خانواده و رضایت زناشویي مي گذارد .امروزه رفاه خانواده درجوامع بسیار مهم است و اعضاي
آن خصوصاً زن و شوهر تالش خود را انجام ميدهند تا از هر جهت به آرامش و خوشبختي و رضایت
برسند.
بنابراین تالش محقق بر این است كه بتواند عواملي كه باعث تنش و ایجاد تعارض در محیط كار و
خانواده براي زنان شاغل ميشود شناسایي و راهکارهاي الزم ارائه گردد تا آنان بتوانند همگام با توسعه
پیش رفته و منزلت اجتماعي و پایگاه اقتصادي و رضایت شغلي خود را كسب نموده و از حقوق و مزایاي
یکساني نسبت به مردان برخوردار شوند و با كسب رضایت شغلي ،فشار نقش ها باعث تعارض نخواهد
شد و زنان مي توانند به وظایف مادري و همسري در محیط خانه نیز بپردازند .عدم تعارض كار و خانواده
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تبریز

باعث باال رفتن میزان رضایت از زندگي و بهداشت سالمت رواني زنان شده و از بروز افسردگي و اختالل
در كاركرد هاي خانواده جلوگیري خواهد شد.
مبانی نظری پژوهش

نظریه پارسونز

در نظریه پارسونز نقش ابزاري مردان و نقشهاي بیانگر زنان به خوبي بیان شده است .منظور پارسونز
از این دو مفهوم آن است كه وظیفه زن در خانواده تامین نیازهاي عاطفي و احساسي اعضاي خانواده و
وظایف مرد تامین نیازهاي مادي و اقتصادي آنان است .مسئولیتهاي خانوادگي و انتظارات پیرامون نقش
زن و مادر بر این است كه زنهاي شاغل با معامله كردن بر سر هویتهاي نقشي دو گانه خود بین آنها
توازن ایجاد كنند اما در مورد مردها ،انتظارات هنجاري و سنتي این است كه هنوز نقشهاي شوهر و پدر
ایجاب نميكند كه مردها به طور كامل در خانهداري و بچهداري مسئولیت و درگیري داشته باشند.
وانگهي نقش شوهر در نیروي كار با وظایف خانوادگي به عنوان نانآور هماهنگي دارد .بنابراین ميتوان
نتیجه گرفت كه محدودیتهاي ساختاري و هنجاري ناشي از تقسیم جنسیتي كار این اجازه را به مردان
مي دهد تا دو هویت یا نقش خانوادگي و شغلي داشته باشند .اما زنان باید از یکي به نفع دیگري بگذرند و
به همین دلیل غالباً بیشتر از مردان تعارض بین این دو نقش یا هویت را تجربه ميكنند(.)Bielby, 1989
پارسونز این تقسیم نقش را بهترین شکل ،براي حفظ وحدت خانوادگي ميداند و تداخل هر نوع نقش
دیگر را سبب برهم خوردن تعادل زندگي به حساب ميآورد؛ چرا كه معتقد است ،به خصوص در حالت
اشتغال زن ،او حالت بیانگر را از دست داده و تبدیل به رقیب شغلي شوهر خود ميشود ،رقابت زن و
شوهر با یکدیگر سبب ناهماهنگي خانواده ميشود(اعزازي.)8871 ،
نظریه نقش

رشد و ازدیاد خانوادههاي دو شغله به ویژه در كشورهاي صنعتي و مسائلي كه با آن مواجهاند ،الاقل در
دو حوزه متفاوت پژوهشي و علمي ،بازتابهایي در پي داشته است .این دو حوزه را ميتوان نخست با
نظریه نقش و مباحث مربوط به فواید و پیامدهاي نامطلوب نقشهاي چندگانه كه به طور خالصه به
شکلگیري دو رویکرد كمیابي 8و انباشتگي نقش 8منجر ميشود برشمرد و دوم ،بررسيهایي دانست كه
به ارتباط متقابل كار– خانواده ،به ویژه از حیث تاثیراتي كه این دو نهاد در تعامل با یکدیگر بر عملکرد
شغلي ،رفتار سازماني و بهرهوري نیروي انساني شاغل درسازمانها درپي دارند ميپردازند .نخستین نظریه-
پردازان نقش غالباً به جنبهها و پیامدهاي منفي نقشها توجه ميكردند و یکي از مفروضات مهم در نظریه-
هاي اولیه نقشهاي اجتماعي این بود كه تعدد روابط با دیگران منبع فشار رواني و ناپایداري اجتماعي
Scarcity role approach
Accumulation role approach
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است( .)Sieber, 1974بر همین اساس در بررسيهاي مرتبط با رابطه متقابل كار– خانواده با قبول فرض
كمبود امکانات شخصي الزم براي حفظ تعهدات شغلي ،معموالً افراد روي پیوستار تعهد به كار در مقابل
تعهد به خانواده جاي داده ميشدند .در این دیدگاه ایجاد توازن بین تعهدات فرد به فعالیت -هاي مختلف
اساساً به عنوان یک موضوع تجربي در نظر گرفته نميشد( .)Aree, 1996اما به تدریج و در اواسط دهه
 72میالدي و پس از آن كه جامعهشناساني نظیر سایبر( ،)8171توئیتس( ،)8128و ماركز ( ،)8177شروع به
دیدن تركیب نقشها از جنبه مثبت آن كردند ،رویکرد كمیابي و تحقیقات مبتني بر آن قدري به سستي
گرایید و زمینه را براي انجام دادن بررسيهایي درباره پیامدها و منافع مثبت حاصل از تعدد و تركیب
نقش ها مساعد گردانید .این رویکرد كه در آن زمان یک انقالب نظري در نوع خود به شمار ميرفت،
چنین مطرح ساختكه انباشت نقشها ،پیامدها و منافع مثبتي براي سازمان خود و نظام نقشهاي كنشگر
به همراه دارد و به ویژه در امنیت وجودي او كامالً موثرند .ميتوان گفت هر قدر تعداد نقشهاي فرد
بیشتر باشد ،حس موجودیت معنادار و رفتار به سامان كه الزمه سالمت رواني فرد و نظم اجتماعي پایدار
است تقویت ميشود ،آنها همچنین نشان دادند كه چگونه نظام از نقشهاي مهم به هم پوشانده و علي-
رغم افزایش تعدد نقشها ميتواند به كاهش فشار و تعارض یاري رساند(توئیتس .)8128 ،به همین دلیل
تحقیقات جدیدتر به ابعاد و جنبههاي مثبت حاصل از نقشهاي چندگانه نیز توجه كردند و منافعي نظیر
احترام به خود ،خودمختاري ،و احساس كنترل و سالمت كلي فرد را كشف كردند(كالرک.)8117 ،
رویکرد انباشتگی نقش

این رویکرد بر این امر تاكید ميورزد كه تعدد نقشها به طور مطلق نميتوانند زیانآور یا سودمند
تلقي شوند بلکه فشارزایي یا خشنود كنندگي نقشهاي چندگانه بسته به عوامل و شرایطي نظیر كیفیت
ویژگي هاي شخصیتي فرد و عوامل ساختار اجتماعي نظیر پایگاه یا منزلت اجتماعي و میزان حمایت
ادارک شده از دیگران ،مهم در نتایج ایفاي چند نقش موثر بودهاند( .)Swanson,1998رویکرد انباشتگي
نقش به منافع بالقوه نقشهاي چندگانه تاكید دارد .به این معنا كه اگر فرد تعهد زیادي به همه نقشهاي
خود داشته باشد ميتواند بدون احساس فشار و تنش ،تمامي نقشهاي خود را توسعه بخشد .براساس این
رویکرد احساس تعهد ،انرژي و زمان الزم براي همه نقشها را به وجود خواهد آورد و این منشاء احساس
موفقیت و رضایت درفرد ميشود( .)Roxburgh, 1999دراین راستا زیبر تحت عنوان فرضیه تجمع نقشها
به منافع حاصل از تکثر نقشهاي زنان اشاره ميكند و معتقد است داشتن نقشهاي متعدد موجب
دسترسي به منابعي مانند امنیت ،منزلت ،ارتق اء پایگاه اجتماعي و برخورداري بیشتر از حمایت اجتماعي
ميشود(نقل از احمدنیا .)8822 ،اما از نظر هیپارد و پوپ ایجاد تعادل میان انتظارات مربوط به نقشهاي
شغلي و خانوادگي ممکن است با احساس خستگي ،نگراني ،تقصیر ،فشار رواني و اضطراب آمیخته شود و
بر سالمت رواني زنان تاثیر منفي بگذارد(همان).

تبریز

نظریه تضاد نقش

اگر نقشهاي شغلي بر نقشهاي خانوادگي افزوده شوند ،با توجه به آنكه هردو از نقشهاي اجتماعي
افراد محسوب ميشوند ،هر یک از این نقشها منابع در خور توجهي از زمان و انرژي فرد را تقاضا مي-
كنند و تقاضاهاي متعدد از قلمروهايكار و خانواده بر هم افزوده ميشوند و فرد چون نميتواند تقاضاهاي
هر دو نقش را برآورده كند ،به اضافه بار و تعارض نقش دچار ميشود .براي آن كه شخص به كار یا
خانواده تعهد شدید پیدا كند ،باید از تعهد قوي به نقش دیگر صرف نظر كند كه این موضوع به ویژه براي
مادران شاغل كه اشتغال تمام وقت دارند ،بیشتر صادق است ،به طوري كه اشتغال تمام وقت آنها پیامدهاي
منفي براي سالمت رواني و روابط اجتماعي آنان در پي دارد(رستگارخالد.)8821 ،
نظریه فشار نقش

ویلیام گود ،)8112(8مطابق با نظریه فشارنقش ،نظام كلي نقش فرد را نظامي ميداندكه مورد تقاضاي
بیش از حد ميباشد به طوري كه فرد قادر نیست به طور كامل پاسخگوي همه خواستهها باشد .بدین
ترتیب احتمال بسیاري وجود دارد كه فرد با حجم زیاد و تركیب نامنظم و تعارضآمیز الزامات نقش مواجه
گردد .به همین دلیل گود در آن دسته از فنوني كه به شخص براي سازماندهي نظام نقش و كاهش
فشار از طریق كنترل روابط اجتماعي توصیه ميكند تاكید دارد .گود معتقد است كه خانواده مركز اصلي
تخصیص نقش است و به همین دلیل نقش اساسي دركاهش فشار نقش افراد دارد .خانواده به عنوان یک
نهاد حمایت كننده قوي براي مقابله با فشارهاي تهدید كننده فرد ،عمل ميكند و عواطف عمیق درون
خانواده از طریق وا داشتن هر فرد به تایید نمودن یا همدردي كردن با دیگران باعث كاهش فشار و در
صورت فقدان نیز موجب افزایش فشار به فرد ميشود .بدین ترتیب مطابق نظرگود ،وجود فضاي همدالنه
در خانواده موجب ميشود كه انرژي بسیار كمتري از افراد صرف شود و درنتیجه مقدار زیادي انرژي براي
نقشهاي پر خواستتر آنان باقي بماند ،همچنین این فضاي همدالنه باعث ميشود بدون از دست دادن
انرژي ،برخي نقشها را ایفاء كرد و حتي براي استفاده در آن نقش یا ایفاي سایر نقشها ،تولید انرژي
نمود(به نقل از رستگارخالد.)8828 ،
دیدگاه عقالیی

دیدگاه عقالیي بیان ميكند كه بین ساعات صرف شده در كار و خانواده و میزان تعارض تجربه شده
رابطه مستقیمي برقرار است .هر چه اشخاص ساعات زیادتري را در نقش شغلي یا خانوادگي بگذرانند
احتمال این كه تعارض بین نقش را تجربه كنند زیادتر خواهد شد .افراد شاغل ساعاتي را كه به خانواده
اختصاص ميدهند ،كمتر از مقدار زماني است كه در شغل صرف ميكنند .بنابراین احتمال تجربه تداخل
Goode

1.
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شغل با خانواده بیشتر از تداخل خانواده با شغل ميباشد .البته زنان در مقایسه با مردان بر حسب تقسیم
جنسیتي كار تمایل یا اجبار بیشتري براي گذراندن ساعات زیادتر درخانه و امور خانوادگي دارند ،لذا تداخل
خانواده با شغل بیشتري را تجربه مي كنند(رستگارخالد.)8821 ،
دیدگاه تاثیرپذیری نامتقارن نقش

پلک( ،)8177در نظریه تاثیرپذیري نامتقارن نقشهاي كاري و خانوادگي مطرح مينماید كه نقشهاي
زنان در خانه ،نقشهاي آنان در محیط كار را تحتالشعاع قرار ميدهد ،زیرا كه زنان به طور سنتي و بر
حسب تقسیم كار مسئولیت اصلي در اداره امور و خواستههاي خانواده را دارا هستند و در مقابل در میان
مردان نقشهاي مربوط به كار ،نقشهاي خانوادگي را تحتتاثیر قرار ميدهند .به دلیل آنكه آنان بیشتر
بیرون از خانه مشغول هستند و تمایل بیشتري دارند تا از اوقات خود در خانه براي رهایي از فشارهاي
محیط كار استفاده كنند( .)Frone et al, 1992مطابق با نظریه پلک احتمال بیشتري وجود دارد كه مردان
در مقایسه با زنان ،اجازه دهند تعارض كاري به حوزه نقشهاي خانوادگي ریزش پیدا كند و در نتیجه آنان
تعارض را از كار به خانواده تجربه ميكنند .در حالي كه براي زنان احتمال بیشتري دارد كه مسئولیتهاي
خانوادگي وارد زندگيكاري و نقش شغلي آنان شده و بر آن تاثیرگذارد .در نتیجه آنان تعارض را از خانواده
به كار تجربه مي كنند(.)Duxbury & Higgins, 1991
دیدگاه جنسیتی نقش

از نظر این دیدگاه تفاوت اساسي در رابطه با تعارض كار -خانواده بین زنان و مردان وجود دارد .چون
نقشهاي سنتي رایج در فرهنگ ،تاكیدهاي متفاوتي براي مردان و زنان تجویز ميكنند .مثالً كار و شغل
را براي مردان و مسئولیتهاي خانهداري و مراقبت از كودكان را براي زنان تاكید مينمایند .این اصل
همان تقسیم سنتي و جنسیتي كار است كه در نظریه پارسونز در توصیف سنتي نقشهاي ابزاري مردان و
نقشهاي بیانگر زنان به خوبي بیان شده است .نقش عمده نظریههاي جنسیت نشان دادن این مطلب
استكه موقعیت زنان در بازار كار را ميتوان به عنوان جزئي از كل سیستم اجتماعي كه در آن زنها تابع
هستند ،در نظر گرفت(كار.)8872 ،
گرین هاوس و بیوتل( ،)8121بیان ميكنند كه همان گونه كه هویتهاي شغلي با خانوادگي فرد براي
او مهمتر یا برجستهتر ميشود ،وي به آن نقش تعلق بیشتري ميباید و ممکن است نسبت به ایفاي آن،
از سطوح باالتري از انگیزش برخوردار گردد .در این حالت ،فرد نسبت به فشارهاي محیطي در آن نقش
حساستر و موفقیتها و پاداشهاي مربوط به آن نقش برایش مهم ميگردد و در نتیجه تعهد زماني
بیشتر ،به آن نقش پیدا ميكند و این وضع روي هم رفته سبب فشارهایي ميشود كه ميتواند باعث برخورد
آن نقش با نقشهاي دیگر فرد شود .بدین ترتیب ،مرزهاي كار– خانواده نفوذپذیر ميشود یعني شخص
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اجازه ميدهد كه خواستهاي یک نقش به حوزه نقش دیگر وارد شود و این تجاوزات به افزایش تعارض
كار با خانواده منجر ميشود(رستگارخالد.)8821 ،
فرضیههای تحقیق

 به نظر ميرسد تعارض كار– خانواده زنان شاغل بر حسب نوع شغل آنان متفاوت است. به نظر ميرسد تعارض كار– خانواده زنان شاغل بر حسب تحصیالت آنان متفاوت است. به نظر ميرسد بین سابقه كار زنان و تعارض كار – خانواده رابطه وجود دارد. به نظر ميرسد بین درآمد زنان با تعارض كار -خانواده رابطه وجود دارد.تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

تعارض کار– خانواده

تعریف نظري :گرین هاوس و بیوتل معتقدند ،زماني كه دو یا چند نقش به وسیله یک فرد انجام گیرد
تعارض درون نقشي حادث ميشود و تعارض كار– خانواده ناشي از ناسازگاري این نقشها است .فرض
اصلي آنها این است ،زمان و انرژي كه افراد براي انجام نقشهاي كار و خانواده دارند ،اندک است
) .(Peters et al, 2009: 282به عبارت دیگر ،زمانيكه تقاضاي خانواده با تقاضايكار با هم در تضاد باشد،
تعارض كار -خانواده شکل ميگیرد).(Porter & Ayman, 2010: 412
براي سنجش میزان شدت تعارض كار -خانواده از پرسشنامه 82مادهاي سنجه تعارض كار– خانواده
) ،(Carlson et al, 2000استفاده شده است كه توضیحات كاملتر در مورد این ابزار در بخش روش-
شناسي تحقیق آمده است.
روششناسی تحقیق

این تحقیق از لحاظ زماني از نوع مقطعي ميباشد چون در یک مقطع زماني انجام ميگیرد و از
لحاظ ژرفایي از نوع تحقیقات پهنانگر و از لحاظ معیار اجرایي تحقیق كاربردي ،از نظر گردآوري اطالعات
جزو روشهاي تحقیق اسنادي و میداني محسوب ميشود .این تحقیق از لحاظ روابط بین متغیرهاي
مستقل و وابسته از نوع مطالعات همبستگي و با توجه به این كه شامل جمعآوري اطالعات به طور
مستقیم از گروهي از افراد است و نتایج به دست آمده از نمونه به كل جامعه آماري تعمیم داده ميشود از
نوع پیمایشي مي باشد و با توجه به این كه محقق هیچ نوع دخل و تصرفي در متغیرهاي مستقل ندارد از
این لحاظ جزو تحقیقات پس رویدادي محسوب مي شود.
جامعه آماري در این تحقیق شامل كلیه زنان شاغل متاهل در نهادهاي دولتي شهر تبریز ميباشد.
حجم نمونه با استفاده از فرمول كوكران و با سطح خطاي  1درصد تعداد  872نفر تعیین شدكه براي دقت
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بیشتر و در نظر گرفتن مقادیر پرت تعداد  822عدد پرسشنامه توزیع شد .روش نمونهگیري نیز نمونهگیري
تصادفي ساده ميباشد.
براي سنجش میزان شدت تعارض كار -خانواده از پرسشنامه  82مادهاي سنجه چندبعدي تعارض كار–
خانواده ،كارلسون و همکاران( ،)8222استفاده شده است كه این مقیاس ابعاد شش گانه تعارض كار–
خانواده را مورد ارزیابي قرار ميدهد .دامنه پاسخها از گزینه یک (كامالً موافقم) تا پنج (كامالً مخالفم) با
استفاده از مقیاس لیکرت است .نمره باالتر در این آزمون نشان دهنده تعارض كار– خانواده بیشتر خواهد
بود .مادههاي این پرسشنامه به شش مقوله سه مادهاي تقسیم ميشوند .به این صورت كه سه ماده اول،
تعارض كار -خانواده مبتني بر زمان (یعني مدت زماني كه صرف انجام شغل ميشود از صرف وقت براي
فعالیتهاي خانوادگي ميكاهد) ،سه ماده دوم ،تعارض خانواده– كار مبتني بر زمان (یعني مدت زماني كه
صرف انجام فعالیتهاي خانوادگي ميشود از صرف وقت براي شغل ميكاهد ،سه ماده سوم ،تعارض
كار -خانواده بر مبناي توان فرسایي (یعني میزان انرژي كه صرف انجام شغل ميشود از صرف انرژي
براي فعالیتهاي خانوادگي ميكاهد) ،سه ماده چهارم تعارض خانواده -كار بر مبناي توان فرسایي (یعني
میزان انرژيكه صرف فعالیتهاي خانوادگي انجام ميشود از صرف انرژي براي شغل ميكاهد) ،سه ماده
پنج ،تعارض كار– خانواده مبتني بر رفتار (یعني تداخل كردن رفتارها و هنجارهاي كاري در رفتارها و
هنجارهاي خانوادگي) و سه ماده ششم تعارض خانواده -كار مبتني بر رفتار (یعني تداخل كردن رفتارها و
هنجارهاي خانوادگي در رفتارها و هنجارهاي كاري) را ميسنجد.
كارلسون و همکارانش( ،8)8222براي این آزمون میزان ضرایب پایایي با آلفاي كرونباخ بین  2772و
 2727گزارش كردهاند .همچنین در مطالعه واتاي ،نیشکیدو و موراشیما( ،)8221روایي و پایایي این ابزار را
در  1خرده مقیاس بین  2777تا  2718گزارش كردهاند .رسولي( ،)8822پس از ترجمه آن و تطبیقش با
شرایط فرهنگي ایران ،روایي محتوایي این پرسشنامه با استفاده از نظرات  82نفر از اعضاي هیات علمي
دانشگاه هاي علوم پزشکي ،بهزیستي و توانبخشي ایران باال گزارش كرده است و پایایي این پرسشنامه را
بااستفاده ازنظر  82نفر از پرستاران بیمارستانهاي همدان بعد از دو هفته آزمون مجدد بین  2/11تا 2/21
و انسجام دروني آن را با استفاده از ضریب آلفاي كرونباخ  2/21گزارش كرده است.
دراین تحقیق نیز پایایي سواالت و ساختن شاخصهاي سنجش متغیرها از آلفاي كرونباخ استفاده شده
است كه میزان آن براي متغیر تعارض كار -خانواده مبتني بر زمان برابر با  ،2/27متغیر تعارض خانواده–
كار مبتني بر زمان برابر با  ،2/28متغیر تعارض كار– خانواده بر مبناي توان فرسایي برابر با  ،2/22متغیر
تعارض خانواده– كار بر مبناي توان فرسایي برابر با  ،2/28متغیر تعارض كار– خانواده مبتني بر رفتار
برابر با  ،2/71متغیر خانواده– كار مبتني بر رفتار برابر با  2/21محاسبه شده است.
)Carlson, D. S., Kacmar, K. M., Williams, L. J. (2000
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روش گردآوري اطالعات این تحقیق از طریق میداني ميباشد كه با توجه به در اختیار بودن موضوع
مورد مطالعه و دسترسي به آن در نظر گرفته شده است كه با مراجعه مستقیم به نمونههاي مورد نظر
انجام ميگیرد .در این تحقیق با استفاده از نرم افزار  SPSSاز جداول یک طرفه و دو طرفه و همچنین از
شاخصهاي مركزي مانند میانگین و به منظور آزمون فرضیههاي تحقیق از ضریب همبستگي پیرسون و
تحلیل واریانس استفاده شد .البته قبالً مقادیر پرت و انتهایي بررسي شده و نرمال بودن توزیع دادهها به
وسیلۀ آزمون كلموگروف اسمیرنوف بررسي گردید.
توصیف متغیرها و عوامل مرتبط با تحقیق

یکي از متغیرهاي اصلي تحقیق رسته شغلي پاسخگویان ميباشد كه  18نفر (81/8درصد) در رسته
آموزشي 12 ،نفر (81درصد) در رسته درماني 12 ،نفر (81درصد) در رسته فني 78 ،نفر ( 81درصد) در رسته
دفتري 11 ،نفر (81/8درصد) در رسته خدماتي و  12نفر (88/8درصد) در رسته مالي مشغول به كار هستند .از
نظر تحصیالت نیمي از پاسخگویان یعني  1278درصد داراي مدرک تحصیلي لیسانس ميباشند و كساني
كه داراي مدارک باالي لیسانس یا زیر لیسانس هستند تقریبا داراي توزیعي متوازن (هر كدام  81درصد)
هستند .میانگین سابقه كار پاسخگویان  2/18سال و میانگین درآمد آنها نیز  88111222ریال ميباشد.
جدول شماره ( :)1وضعیت توصیفی شاخصهای تعارض کار -خانواده -کار

ردیف

عبارات و سواالت پرسشنامه

حداقل

حداكثر

ميانگين

5
6

تعارض كار و خانواده مبتني بر زمان
تعارض خانواده و كار مبتني بر زمان

5
5

1
1

6/44
6/70

9

تعارض كار و خانواده مبتني بر توانفرسایي

5

1

6/94

4

تعارض خانواده و كار مبتني بر توانفرسایي

5

1

6/99

1

تعارض كار و خانواده مبتني بر رفتار

5

1

6/46

2

تعارض خانواده و كار مبتني بر رفتار

5

1

6/05

جدول شماره ( )8وضعیت توصیف متغیر اصلي تحقیق (تعارض كار -خانواده -كار) را نشان ميدهد
كه تعارضكار و خانواده مبتني بر زمان با میانگین  ،8/21تعارض خانواده و كار مبتني بر زمان با میانگین
 ،8/27تعارضكار و خانواده مبتني بر توانفرسایي با میانگین  ،8/12تعارض خانواده و كار مبتني بر توان-
فرسایي با میانگین  ،8/88تعارض كار و خانواده مبتني بر رفتار با میانگین  8/28و تعارض خانواده و كار
مبتني بر رفتار با میانگین  8/78بیانگر تعارضي درحد متوسط و اندكي باالتر ازآن در همه شاخصها مي-
باشد.

پائیز
یافتهها

 آزمون فرضیه اول :تعارض كار-خانواده بر حسب نوع شغل پاسخگویان متفاوت است.برحسب نتیجه آزمون تحلیل واریانس ،ميتوان گفت بر حسب متغیر نوع شغل تعارض كار -خانواده
كلي متفاوت ميباشد .به طوري كه مقدار  Fمحاسبه شده برابر با ( F=27811و  )p<27222تعیین گردیده
است .لذا فرضیه پژوهش مبني بر وجود تفاوت در تعارض كار -خانواده كلي بر حسب نوع شغل پاسخگویان
متفاوت ميباشد .با نگاهي به جدول شماره ( )8ميتوان این تفاوتها را در میانگین گروههاي مختلف
شغلي مشاهده نمود .همان گونه كه در جدول مذكور ميتوان دید ،میانگین تعارض كار -خانواده كلي در
مشاغل خدماتي با میانگین  1171182بیش از سایر مشاغل ميباشد .بعد از مشاغل خدماتي به ترتیب
مشاغل دفتري با میانگین  1278821و مشاغل درماني با میانگین  1171817در مدارج بعدي قرار دارند.
كمترین میانگین متعلق به مشاغل آموزشي با میانگین  1871881ميباشد .درجدول مذكور تفاوت میانگین-
هاي ابعاد فرعي تعارض كار -خانواده از جمله تعارض كار -خانواده بر حسب زمان ،توانفرسایي و رفتار و
خرده ابعاد هر كدام از این ابعاد نیز به همراه ارقام میانگین هر كدام از ابعاد و خرده ابعاد به اضافه آزمون-
هاي مربوطه ذكر شده است .
یکي از خرده مقیاسهاي تعارض كار -خانواده  ،تعارض بر حسب زمان ميباشد كه از خرده مقیاس-
هاي تعارض كار -خانواده بر حسب زمان و تعارض خانواده -كار بر حسب زمان تشکیل شده است كه
آزمون تحلیل واریانس مرتبط با آن بیانگر تفاوت معنيدار خرده مقیاس اول (تعارض كار -خانواده بر
حسب زمان) با ( F=887881و  ،)p<27222خرده مقیاس دوم (تعارض خانواده -كار بر حسب زمان) با
( F=17881و )p< 27222و مقیاس كلي(تعارض كار -خانواده -كار بر حسب زمان) با ( F=817127و
 ) p< 27222برحسب شغل ميباشد.
یکي دیگر از خرده مقیاسهاي تعارض كار -خانواده  ،تعارض بر حسب توانفرسایي ميباشد كه از
خرده مقیاسهاي تعارض كار -خانواده بر حسب توان و تعارض خانواده -كار بر حسب توان تشکیل شده
استكه آزمون تحلیل واریانس مرتبط با آن بیانگر تفاوت معنيدار خرده مقیاس اول (تعارضكار -خانواده
بر حسب توان) با ( F=17221و  ،)p<27222خرده مقیاس دوم (تعارض خانواده -كار بر حسب توان) با
( F=17812و  )p<27222و مقیاس كلي (تعارض كار -خانواده -كار بر حسب توان) با ( F=17211و
 )p<27222بر حسب شغل ميباشد.
یکي دیگر از خرده مقیاسهاي تعارض كار -خانواده ،تعارض بر حسب رفتار ميباشد كه از خرده
مقیاسهاي تعارض كار -خانواده بر حسب رفتار و تعارض خانواده -كار بر حسب رفتار تشکیل شده است
كه آزمون تحلیل واریانس مرتبط با آن بیانگر تفاوت غیرمعني دار خرده مقیاس اول (تعارض كار -خانواده
بر حسب رفتار) با ( F=87118و  ،)p<27818خرده مقیاس دوم (تعارض خانواده -كار بر حسب رفتار) با
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( F=87111و  )p<27818و مقیاس كلي (تعارض كار -خانواده -كار بر حسب رفتار) با ( F=27282و
 )p<27888بر حسب شغل ميباشد.
جدول شماره ( :)2تفاوت میانگین شاخص های تعارض کار -خانواده بر حسب شغل پاسخگویان
تعداد
تعارض کار -خانواده-
زمان

تعارض خانواده -کار-
زمان

تعارض کار -خانواده-
کار -زمان

ميانگين

مقدار F
59/652

تعداد

سطح معنیداری

/777

ميانگين

آموزشي

49

097294

درماني

44

494017

فني

44

094520

فني

دفتري

06

490177

دفتري

06

خدماتي

49

5594642

خدماتي

49

5991054

مالي

47

097177

مالي

47

5495177

كل

977

491620

كل

977

5199999

آموزشي

49

297699

آموزشي

49

094490

درماني

44

194999

درماني

44

094017

فني

44

194149

فني

44

495617

دفتري

06

291906

دفتري

06

499020

خدماتي

49

092566

خدماتي

49

499944

مالي

47

199177

مالي

47

490177

كل

977

296577

كل

977

494120

آموزشي

49

5997997

آموزشي

49

091454

درماني

44

5490749

درماني

44

090177

فني

44

5694017

فني

44

099520

دفتري

06

5199406

دفتري

06

497112

خدماتي

49

5997474

خدماتي

49

997474

مالي

47

5694777

مالي

47

491177

كل

977

5490920

آموزشي

49

092900

درماني

44

999017

فني

44

490177

تعارض کار -خانواده -
کار -توان

2/690

/777

تعارض کار -خانواده -
رفتار

54/170

/777

تعارض خانواده -کار -
رفتار

آموزشي

49

5999191

درماني

44

5297499

44

5191777
5194594

كل

977

495499

تعارض کار -خانواده-

آموزشي

49

5194215

کار -رفتار

درماني

44

5192617

فني

44

5297450

دفتري

06

997499

دفتري

06

5299066

خدماتي

49

5790940

خدماتي

49

5099092

مالي

47

094177

مالي

47

5099777

كل

977

499977

كل

977

5292777

تعارض خانواده  -کار-

آموزشي

49

296114

تعارض کار -خانواده-

آموزشي

49

4691552

توان

درماني

44

290749

کار -کلی

درماني

44

4294520

فني

44

290177

فني

44

4494520

دفتري

06

290925

دفتري

06

4495949

خدماتي

49

494920

خدماتي

49

1291954

مالي

47

290777

مالي

47

4994177

كل

977

097799

كل

977

4096077

تعارض کار -خانواده-
توان

1/444

1/624

/777

/777

مقدار F
29419

5/229

5/224

5/457

4/999

سطح معنیداری

/777

/549

/549

/555

/777

پائیز

 آزمون فرضیه دوم :تعارض كار -خانواده بر حسب سطح تحصیالت پاسخگویان متفاوت است.برحسب نتیجه آزمون تحلیل واریانس ،ميتوان گفت برحسب متغیر سطح تحصیالت ،تعارض كار-
خانواده كلي متفاوت مي باشد .به طوريكه مقدار  Fمحاسبه شده برابر با ( F=27128و  )p<27222تعیین
گردیده است .لذا فرضیه پژوهش مبني بر وجود تفاوت در تعارض كار -خانواده كلي برحسب سطح
تحصیالت پاسخگویان متفاوت ميباشد .با نگاهي به جدول ( )8ميتوان این تفاوتها را درمیانگین گروه-
هاي مختلف تحصیلي مشاهده نمود .همان گونه كه در جدول مذكور ميتوان دید ،میانگین تعارض كار-
خانواده كلي در تحصیالت زیر لیسانس با میانگین  1871122بیش از سایر پاسخگویان ميباشد .بعد از
پاسخگویان با مدرک تحصیلي زیر لیسانس به ترتیب تحصیالت لیسانس با میانگین  1178881و تحصیالت
باالي لیسانس با میانگین  1178181در مدارج بعدي قرار دارند .در جدول مذكور تفاوت میانگینهاي ابعاد
فرعي تعارض كار -خانواده از جمله تعارض كار -خانواده بر حسب زمان ،توانفرسایي و رفتار و خرده
مقیاس هاي هر كدام از این ابعاد نیز به همراه ارقام میانگین هركدام از ابعاد و خرده ابعاد به اضافه آزمون-
هاي مربوطه ذكر شده است.
یکي از خرده مقیاسهاي تعارض كار -خانواده ،تعارض بر حسب زمان ميباشد كه از خرده مقیاس-
هاي تعارض كار -خانواده بر حسب زمان و تعارض خانواده -كار بر حسب زمان تشکیل شده است كه
آزمون تحلیل واریانس مرتبط با آن بیانگر تفاوت معنيدار خرده مقیاس اول (تعارض كار -خانواده بر
حسب زمان) با ( F=887818و  ،)p<27222خرده مقیاس دوم (تعارض خانواده -كار بر حسب زمان) با
( F=27111و  )p<27222و مقیاس كلي (تعارض كار -خانواده -كار برحسب زمان) با ( F=817218و
 )p<27222بر حسب تحصیالت مي باشد.
یکي دیگر از خرده مقیاسهاي تعارض كار -خانواده ،تعارض بر حسب توانفرسایي ميباشد كه از
خرده مقیاسهاي تعارض كار -خانواده بر حسب توان و تعارض خانواده -كار بر حسب توان تشکیل شده
است كه آزمون تحلیل واریانس مرتبط با آن بیانگر تفاوت غیر معنيدار خرده مقیاس اول (تعارض كار-
خانواده بر حسب توان) با ( F=87821و  ،)p<27888تفاوت معنيدارخرده مقیاس دوم (تعارض خانواده-
كار بر حسب توان) با ( F=17828و  )p<27228و مقیاس كلي (تعارض كار -خانواده -كار بر حسب
توان) با ( F=17217و  )p<27222بر حسب تحصیالت ميباشد.
یکي دیگر از خرده مقیاسهاي تعارض كار -خانواده ،تعارض بر حسب رفتار ميباشد كه از خرده
مقیاسهاي تعارض كار -خانواده بر حسب رفتار و تعارض خانواده -كار بر حسب رفتار تشکیل شده است
كه آزم ون تحلیل واریانس مرتبط با آن بیانگر تفاوت غیر معنيدار خرده مقیاس اول (تعارض كار -خانواده
بر حسب رفتار) با ( F=27181و  ،)p<27111تفاوت معنيدار خرده مقیاسدوم (تعارض خانواده -كار
برحسب رفتار) با ( F=17188و  )p<27288و تفاوت غیر معنيدار مقیاس كلي (تعارض كار -خانواده -كار
برحسب رفتار) با ( F=17181و  )p<27228بر حسب تحصیالت ميباشد.
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جدول شماره ( :)3تفاوت میانگین شاخصهای تعارض کار -خانواده بر حسب تحصیالت پاسخگویان
ميانگين

مقدار F

سطح معنیداری

تعارض کار -خانواده-

باالی لیسانس

04

092915

599549

777

زمان

ليسانس

515

495961

زیر ليسانس

01

5796777

زیر لیسانس

كل

977

491620

كل

977

تعارض

باالی لیسانس

04

194097

تعارض

باالی لیسانس

04

496124

خانواده_کار_زمان

ليسانس

515

295410

کار_خانواده_رفتار

ليسانس

515

494694

زیر ليسانس

01

097220

زیر لیسانس

01

490677

كل

977

296577

كل

977

494120

تعارض کار -خانواده-

باالی لیسانس

04

5995745

تعارض خانواده  -کار-

باالی لیسانس

04

094714

کار -زمان

ليسانس

515

5496045

رفتار

ليسانس

515

495149

زیر ليسانس

01

5096220

زیر لیسانس

01

494477

كل

977

5490920

كل

977

495499

تعارض کار -خانواده-

باالی لیسانس

04

492496

تعارض کار -خانواده-

باالی لیسانس

04

5192266

توان

ليسانس

515

492440

کار -رفتار

ليسانس

515

5291464

زیر ليسانس

01

992199

زیر لیسانس

01

5091277

كل

977

499977

كل

977

5292777

تعارض خانواده  -کار-

باالی لیسانس

04

299964

تعارض کار -خانواده-

باالی لیسانس

04

4499959

توان

ليسانس

515

291262

کار -کلی

ليسانس

515

4295562

زیر ليسانس

01

099277

زیر لیسانس

01

1694477

كل

977

097799

كل

977

4096077

تعداد

49414

529729

69671

29575

777

777

79556

79779

ميانگين

مقدار F

سطح معنیداری

تعارض کار -خانواده-

باالی لیسانس

04

5192652

49440

79774

کار -توان

ليسانس

515

5196150

01

5092599
5199999

تعداد

7/159

4/259

69192

49946

 آزمون فرضیه سوم :بین تعارض كار -خانواده و سابقه كار پاسخگویان رابطه وجود دارد.براي آزمون این فرضیه از آزمون همبستگي پیرسون استفاده شد كه نتیجه این آزمون را ميتوان در
جدول شماره ( )1مشاهده نمود .میزان همبستگي كنش تعارض كار -خانواده كلي با سابقه شغلي افراد
معنادار نميباشد( r= -27288و  .)p<2717یعني هیچ ارتباط معنيداري بین این دو متغیر وجود ندارد.
 آزمون فرضیه چهارم :بین تعارض كار -خانواده و درآمد پاسخگویان رابطه وجود دارد.براي آزمون این فرضیه از آزمون همبستگي پیرسون استفاده شد كه نتیجه این آزمون را ميتوان در
جدول شماره ( )1مشاهده نمود .میزان همبستگي تعارض كار -خانواده كلي با درآمد افراد معنادار ميباشد
و این رابطه یک رابطه معکوس مي باشد r= -27881( .و  )p<27222یعني به ازاء یک واحد افزایش در
انحراف معیار درآمد به اندازه  27881از انحراف معیار تعارض كار -خانواده كاسته مي شود.
دراین جدول عالوه بر همبستگيهایي كه توضیح آنها ارائه شد و مربوط به فرضیههاي تحقیق مي-
شوند سایر خرده مقیاسهاي تعارض كار -خانواده از جمله تعارضهاي ،مرتبط با زمان ،توان ،و رفتار با

79192

79755

79745

777

پائیز

متغیرهاي مستقل سابقه كار و درآمد نشان داده شده است كه به غیر از درآمد دیگر متغیرهاي مستقل
تغییر با خرده مقیاسهاي تعارض كار -خانواده نیز ارتباط معنيدار و معکوس دارند.
جدول شماره ( :)4ضرایب همبستگی متغیرهای تعارض کار -خانواده با متغیرهای مستقل

تعارض كار -خانواده -زمان
تعارض خانواده -كار -زمان
تعارض كار -خانواده -كار -زمان
تعارض كار -خانواده -توان
تعارض خانواده -كار -توان
تعارض كار -خانواده -كار -توان
تعارض كار -خانواده -رفتار
تعارض خانواده -كار -رفتار
تعارض كار -خانواده -كار -رفتار
تعارض كار -خانواده -كلي

ضریب همبستگي پيرسون
سطح معنيداري
ضریب همبستگي پيرسون
سطح معنيداري
ضریب همبستگي پيرسون
سطح معنيداري
ضریب همبستگي پيرسون
سطح معنيداري
ضریب همبستگي پيرسون
سطح معنيداري
ضریب همبستگي پيرسون
سطح معنيداري
ضریب همبستگي پيرسون
سطح معنيداري
ضریب همبستگي پيرسون
سطح معنيداري
ضریب همبستگي پيرسون
سطح معنيداري
ضریب همبستگي پيرسون
سطح معنيداري

سابقه كار

درآمد

-79744
7954
79751
79099
-79711
79941
-79721
79629
79719
79919
-79759
79462
-79749
79414
79759
79459
-79752
79009
-79799
79107

**-79649
777
**-79529
79779
**-79649
777
**-79529
79779
-79744
79471
*-79595
79769
*-79566
79794
-79579
79719
*-79569
79762
**-79652
777

نتیجهگیری

این پژوهش با هدف شناخت میزان و عوامل موثر بر تعارض كار -خانواده بر اساس مدل گرین هاس
و بیوتل انجام گرفت .گرین هاس و بیوتل تعارضات مبتني بر زمان ،توان و رفتار را به عنوان ابعاد مختلف
تعارض كار -خانواده مطرح ميكند.
تعارض مبتني بر زمان ،هنگامي به وجود ميآید كه افراد به علت فشارهاي حاصل از یک نقش ،از
انجام نقشهاي دیگر باز مي مانند .تعارض مبتني بر تنش ،اشاره به فشارهاي تولید شده یک نقش داردكه
بر روي عملکرد فرد در سایر حوزهها تاثیر ميگذارد .تعارض مبتني بر رفتار ،به الگوهاي خاص رفتاري
درون یک نقش اشاره دارد كه با انتظارات سایر نقشها ناسازگار است).(Peters et al, 2009: 282
نتایج تحقیق به طور خالصه نشان ميدهد میزان تعارض كار -خانواده بر حسب زمان در حد متوسط
و كمي بیش از آن قرار دارد اما میزان تعارض خانواده -كار با میزاني اندكي كمتر از میانگین ميباشد كه
نشان ميدهد پاسخگویان تعارضاتي كه كار آنها در خانواده و كاركرد خانوادگي آنها ایجاد ميكند را

تبریز

بیش از میزان احساس تعارضي ميدانند كه خانواده در كاركرد شغلي آنها ایجاد نموده است .شاید به
تعبیر دیگر بتوان عنوان نمود زماني را كه زنان شاغل در محیط شغلي سپري ميكنند بیشتر در كاركرد
خانوادگي آنها اختالل ميكند در حالي كه آنها كمتر اجازه ميدهند كه وظایف خانوادگيشان در شغل-
شان خللي وارد سازد .این موضوع شاید با نظر سایبر( ،)8171همخواني داشته باشد كه در بررسيهاي
مرتبط با رابطه متقابل كار -خانواده با قبول فرضكمبود امکانات شخصي الزم براي حفظ تعهدات شغلي،
معموالً افراد روي پیوستار تعهد به كار در مقابل تعهد به خانواده جاي داده ميشدند .از نظر بایلباي و
بایلباي( ،)8121محدودیتهاي ساختاري و هنجاري ناشي از تقسیم جنسیتي كار زنان را مجبور ميكند از
یکي به نفع دیگري بگذرند و به همین دلیل تعارض بیشتري را نسبت به مردان تجربه ميكنند(سیدان،
.)8827
این موضوع را از نقطه نظر دیدگاه عقالیي نیز ميتوان تبیین نمود .دیدگاه عقالیي بیان ميكند كه
بین ساعات صرف شده در كار و خانواده و میزان تعارض تجربه شده رابطه مستقیمي برقرار است .هر چه
اشخاص ساعات زیادتري را در نقش شغلي یا خانوادگي بگذرانند احتمال این كه تعارض بین نقش را تجربه
كنند زیادتر خواهد شد .افراد شاغل ساعاتي را كه به خانواده اختصاص ميدهند ،كمتر از مقدار زماني
است كه در شغل صرف ميكنند .بنابراین احتمال تجربه تداخل شغل با خانواده بیشتر از تداخل خانواده با
شغل مي باشد .البته زنان در مقایسه با مردان بر حسب تقسیم جنسیتي كار تمایل یا اجبار بیشتري براي
گذراندن ساعات زیادتر در خانه و امور خانوادگي دارند ،لذا تداخل خانواده با شغل بیشتري را تجربه مي-
كنند(رستگارخالد.)8821 ،
البته این تبیین شاید بر خالف تبیین پلک باشد .پلک( ،)8177در نظریه تاثیرپذیري نامتقارن نقش-
هاي كاري و خانوادگي مطرح مينماید كه نقشهاي زنان در خانه ،نقشهاي آنان درمحیط كار را تحت-
الشعاع قرار ميدهد ،زیرا كه زنان به طور سنتي و برحسب تقسیم كار مسئولیت اصلي در اداره امور و
خواستههاي خانواده را دارا هستند و درمقابل در میان مردان نقشهاي مربوط به كار ،نقشهاي خانوادگي
را تحت تاثیر قرار مي دهند .به دلیل آن كه آنان بیشتر بیرون ازخانه مشغول هستند و تمایل بیشتري دارند
تا از اوقات خود در خانه براي رهایي از فشارهاي محیط كار استفاده كنند( ،)Frone et al, 1992همسو
نبودن نقشهاي اجتماعي و خانوادگي ،موجب سستي و كاستي در نقشهاي خانگي ميشود و احتمال
بروز تنش بین زن و شوهر را نیز افزایش ميدهد(ساروخاني.)872 :8878 ،
وجه دیگر تعارض كار -خانواده تعارضات مبتني بر توانفرسایي ميباشد كه گویههاي طرح شده بر
اساس طیف  1درجهاي لیکرت میانگین بیانگر این مطلب است كه آشفتگيهاي ناشي از توانفرسایي
مسئولیتهاي شغلي اندكي بیش از میانگین ( )8728سبب ميشود كه فرد توان شركت در فعالیتها و
مسئولیتهاي خانوادگي را از دست بدهد .این مساله را ميتوان در ایفاي نقشهاي عاطفي زنان شاغل
(میانگین  )8721و انجام فعالیتهاي لذتبخش (میانگین  )8721نیز مشاهده كرد .از نظر هیبارد و پوپ
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تجمع نقشهاي سنتي همسري و مادري و نقشهاي جدید شغلي ممکن است به تضاد با نقش یا اضافهبار
نقش منجر شود و سالمت زنان را به خطر اندازد .عالوه براین ،احساس تقصیر و اضطراب كه حاصل این
تصور است كه آنها نتوانستهاند به خوبي از عهده مسئولیت خانوادگي بر بیایند از علل عمده لطمه به
سالمت رواني زنان محسوب ميشود(احمدنیا .)71 :8822 ،اشتغال زنان بر روابط میان مادران و فرزندان
آنان تاثیرگذار بوده و رشد عاطفي فرزندان را تحت تاثیر قرار خواهد داد(مهدوي.)82 :8828 ،
در این مورد نیز نتایج نشان ميدهد زنان شاغل مورد مطالعه بیش از آن كه متوجه تعارضات شغلي
مرتبط با خانواده باشد بیشتر بر تعارضات خانوادگي مرتبط با كار خود توجه نشان دادهاند .این مساله نشان
ميدهد پاسخگویانكمتر اجازه ميدهند انرژي صرف شده درخانواده اختاللي در عملکرد شغلي آنان ایجاد
كند.
مطابق نظر مرتن( ،)8117تعارض نقشها اساساً ریشه در ساختار اجتماعي دارد .او ویژگي اصلي ساختار
اجتماعي جامعه را در این خصوصیت ميبیندكه هر موقعیت اجتماعي نه با یک نقشواحد ،بلکه با سلسله-
اي از نقشهاي به هم پیوسته ،كه الزم و ملزوم یکدیگرند ،شناخته ميشود .بدین روي ،هر گاه شخصي
موقعیتي را اشتغال كند نه با یک انتظار واحد ،بلکه همزمان با انتظارات متعدد رو به روست و غالباً براي
افراد دشوار است كه بتوانند به طور همزمان ،جوابگوي الزامات متعدد باشند(روش بال و اسپنله.)8878 ،
گرین هاوس و بیوتل( ،)8121بیان ميكنند كه همانگونه كه هویتهاي شغلي با خانوادگي فرد براي
او مهم تر یا برجستهتر ميشود ،وي به آن نقش تعلق بیشتري ميباید و ممکن است نسبت به ایفاي آن،
از سطوح باالتري از انگیزش برخوردار گردد .در این حالت ،فرد نسبت به فشارهاي محیطي در آن نقش
حساستر و موفقیتها و پاداشهاي مربوط به آن نقش برایش مهم ميگردد و در نتیجه تعهد زماني
بیشتر ،به آن نقش پیدا ميكند و این وضع روي هم رفته سبب فشارهایي ميشود كه ميتواند باعث برخورد
آن نقش با نقشهاي دیگر فرد شود .بدین ترتیب ،مرزهاي كار– خانواده نفوذپذیر ميشود .یعني شخص
اجازه ميدهد كه خواستهاي یک نقش به حوزه نقش دیگر وارد شود و این تجاوزات به افزایش تعارض
كار با خانواده منجر ميشود(رستگارخالد.)8821 ،
تداخل كردن رفتارها و هنجارهاي كاري در رفتارها و هنجارهاي خانوادگي و بلعکس یکي دیگر از ابعاد
تعارضات ميباشد كه در تحقیق حاضر تحت عناوین تعارض كار -خانواده مبتني بر رفتار و تعارض خانواده-
كار مبتني بر رفتار ذكر شده است كه نتایج بیانگر میزان متوسط تعارض در این زمینه ميباشد .چنین
تداخلهایي ممکن است سبب بروز تعارضهاي نقشي شود .زن شاغل اگر نتواند بین انتظارات نقشهاي
خود تعادل برقرار سازد دچار نوعي تعارض بین نقشي است كه در آن فشارهاي نقش بر آمده از حیطه كار
و خانواده از هر دو طرف و از برخي جهات ناسازگار ميباشد( .)Aycan, 2005تعارض نقشي نه فقط از
منظر افزودن انتظارات و توقعات بلکه به واسطه تاثیراتيكه در ایجاد هویت دوگانه در زنها ميشود ،مي-
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 هویتهاي شغلي زنان اغلب تحتالشعاع نقشهاي خانوادگي.تواند در تشدید تعارضات نقش داشته باشد
.)81 :8871 ،آنها است(چلبي
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