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   27/8/1394:         تاریخ پذیرش   30/2/1393: تاریخ دریافت

  
  چکیده 

ي و خانوادگی با تعارضات این مطالعه به بررسی رابطۀ بین انتظارات نقش کار
عنوان متغیر  ها را به پردازد و ارتباط این تعارض هاي کار و خانواده می بین حوزه

وابسته با متغیرهاي مستقلِ کنترل کار، درگیري خانوادگی، حمایت اجتماعی از 
این پژوهش فرض . کند کار و ابعاد آن و حمایت اجتماعی خانواده بررسی می

ت نقش کاري و کنترل باال در محیط کار با تعارض کار ـ کند که انتظارا می
خانواده و انتظارات نقش خانوادگی و درگیري پایین اعضاي خانواده با تعارض 

شود که حمایت اجتماعی از کار  چنین تصور می هم. خانواده ـ کار مرتبط است
ات با کاهش کنترل کار و حمایت خانواده با افزایش درگیري خانوادگی، تعارض
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جامعۀ این پژوهش را همۀ زنان . دهند کار و خانواده را در بین زنان کاهش می
هاي آموزش و پرورش و نیروي انتظامی شهرستان  متأهل شاغل در سازمان

 پلیس و 56( نفر 115دهند که این تعداد، در مجموع شامل  کرمانشاه تشکیل می
یج پژوهش نشان داد که نتا. بوده که مورد سرشماري قرار گرفتند)  معلم زن59

انتظارات نقش کاري باال، تعارض کارـ خانواده و انتظارات نقش خانوادگی، 
تر از  کند و این تعارضات در زنان پلیس شایع تعارض خانواده ـ کار را ایجاد می

کار رابطه داشت؛ در  ـ  عامل کنترل کار نیز با تعارض خانواده. زنان معلم است
از .  درگیري خانوادگی و تعارض خانواده ـ کار دیده نشداي بین حالی که رابطه

سوي دیگر بین متغیرهاي حمایت اجتماعی از کار با کنترل کار از یک سو و 
اي معنادار  حمایت اجتماعی خانواده و درگیري خانوادگی از سوي دیگر رابطه

  . وجود داشت
ه و کار، انتظارات نقش کاري و خانوادگی، تعارض خانواد: مفاهیم کلیدي

  . کنترل کار، درگیري خانوادگی
  

  طرح مسأله 
پدیدة کار و اشتغال همواره از آغاز زندگی بشر مورد توجه بوده است و زنان از دیرباز 

تر جوامع،  امروزه در بیش. اند هاي زندگی را به دوش کشیده پاي مردان بار مسئولیت هم
گسترش این پدیده به .  کارندزنان نیز مانند مردان در بیرون از خانه مشغول به

 Young(هاي دوشغله منجر شده است  نام خانواده گیري نوع جدیدي از خانواده به شکل

& Long, 1998 .(ها زن و مرد افزون بر نقش سنتّیِ همسري و  در این نوع از خانواده
تري دارد؛  پدر و مادري، نقش شغلی نیز دارند و این موضوع براي زنان اهمیت بیش

اند؛  دار نقش دیگري هم شده هاي خانواده، عهده رغم دارا بودن نقش ها علی را آنزی
  . سازد که حتی با فاصله گرفتن از خانه، نگرانیِ انجام این امور آنان را رها نمی اي  گونه به
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رسد که نقش جدید زنان منجر به تسهیالتی مانند افزایش درآمد،  نظر می اگرچه به
اي  و افزایش عزت نفس آنان شده، اما این پدیده آنان را با مسألهبهبود وضع اقتصادي 

با گرایش روزافزون زنان به بازار کار، . رو ساخته است نام تعارض کار و خانواده روبه به
 Frone(کنند  تر از آنان تعارض را تجربه می امروزه زنان نیز همچون مردان و حتی بیش

MR and others,1992 .(،هاي داخلی و خارجی، درجۀ   براساس پژوهشاز سوي دیگر
 ;Senze and others, 2004(کیفیت زندگی زنان در مقایسه با مردان کمتر است 

Masoudi Alavi and Others, 2003 .(هاي  توان نتیجه گرفت که تعارض  میبنابراین
نه تر و شدیدتري روي زنان دارد؛ چنین تعارضاتی وظایفی چندگا نقشی، تأثیر بیش بین

بنابراین . کنند گذارند و مسائلی تازه را در این میان براي او مطرح می بر دوش زن می
هاي شغلی و خانوادگی خود با مشکل  چه زنان در برقراري تعادل بین نقش چنان
گیر  تنها گریبان شوند که پیامدهاي آن نه رو شوند، دچار تعارض کار و خانواده می روبه

ازمان و در سطحی باالتر، جامعه نیز از این مشکالت دور شود، بلکه س خود فرد می
  ).110: 1391فراهانی و همکاران، (نخواهند ماند 
دهند که تعارض کار و خانواده اثرات منفی زیادي دربردارد  ها نشان می پژوهش

)Allen and others, 2000 .(عنوان منبع اصلی استرس، پیامدهایی منفی  تعارضات به
پدر و مادري و خطر براي سالمتی پدر و مادر شاغل، انجام وظایف مانند افزایش 

تر رضایت زناشویی و بهداشت روانی را در  اي ناکارآمد و کاهش بیش همسري به گونه
بر این باورند که تعارض کار با ) 1992(کوپر و همکاران  ).Marks, 1998(پی دارد 

دنبال  هاي شغلی را به ا کار پریشانیهاي خانوادگی و تعارض خانواده ب خانواده، پریشانی
 ,Frone MR, Russell M(شوند  دارد که هر دو در کل به افسردگی شخص منجر می

Cooper M.L, 1992 .(ها در ایران نیز نشان داده است که تعارض کار و  پژوهش
  ). 110: 1391فراهانی و همکاران، (کیفیت زندگی را در پی دارد هاي  خانواده افت مالك

ها و تقاضاهاي کاري دارند،  هایی که در ساعت شاغل مختلف با توجه به تفاوتم
اطالعات مرکز آمار ایران در . کنند تعارضات کاري و خانوادگی متفاوتی ایجاد می
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ویژه در بخش  هاي مختلف، روند رو به رشد فعالیت زنان در بیرون از خانه را به سال
عات و آمار شوراي فرهنگی و اجتماعی مرکز اطال(دهد  آموزش و پرورش نشان می

در حالی که آموزش و پرورش براي تحقق اهداف و نیات خود به کسانی ). 1387زنان، 
اگر سخن آیزنر را باور . نیاز دارد که با آرامش و نگرانیِ کم به ایفاي نقش خود بپردازند

هاي درسی،  مههاي اجراي برنا داشته باشیم که اطمینان یافتن از فراهم بودن زمینه
توجهی به آن موجب شکست  آید، پس کم شمار می اي حساس و پراهمیت به مرحله
با وجود این از آنجایی که کار . شود ریزي درسی و مواد و منابع آموزشی می برنامه

کند،  رود عمل می هاي خانوادگی زنان و انتظاراتی که از آنان می معلمان در راستاي نقش
تر  که از انتظارات کاري و خانوادگی آنان کاسته شود، این حرفه کمبنابراین در صورتی 

هاي کار و خانواده است؛ البته این امر در  هاي دیگر مستعد تعارضات بین نقش از حرفه
هاي  مورد همۀ مشاغل به یک اندازه صادق نیست؛ به عنوان مثال، امروزه برخی از حوزه

اي اقدام به پذیرش و استخدام نیروي زن  ستردهطور گ امنیتی از جمله نیروي انتظامی به
آورند و با خصایص آنان انطباق  تر مردان به آن روي می هایی که بیش اند؛ حوزه کرده

شکل مضاعفی به تعارضات کار و خانواده دامن  ها به دارد و انتظارات باالي کاري در آن
معۀ ما دور از انتظار از این رو گسترش پدیدة تعارض کار و خانواده در جا. زند می

ویژه در بین  ها، انتقال مشکالت مرتبط با تعارض کارـ خانواده به افزون بر این. نیست
زنان و تأثیرات آن بر اعضاي خانواده، ضرورت پژوهش دربارة تعارضات کاري ـ 

  . سازد ي ما را دو چندان می خانوادگی در جامعه
اند  انواده را در ایران مطالعه کردهکمی تاکنون مسألۀ تعارض کار و خهاي  پژوهش

)Šimunić and Ljiljana, 2012: 191 ( با هدف بررسی و سنجش میزان و این مطالعه
تعارض کار ـ خانواده و تعارض خانواده ـ کار در بین زنان دو بخش آموزش و 
پرورش و نیروي انتظامی طراحی شده است تا مشخص کند که این تعارضات در هر 

کنند، چه عواملی این تعارضات را ایجاد  خش مذکور چگونه عمل مییک از دو ب
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توان این تعارضات را در هر یک از این دو حوزه کاهش  کنند و سرانجام چگونه می می
  داد؟  

  
  پیشینۀ پژوهش

ها  به بررسی ارتباط بین اشتغال زنان و مشکالت خانوادگی آن) 1370(نسرین پرنیان 
 درصد از زنان، اشتعال علت اصلی 58از آن است که از نظر نتایج حاکی . پرداخته است

نظمی در تربیت  ثمر با همسر، بی مشکالت خانوادگی نظیر مشکالت طوالنی و بی
 درصد 42از سوي دیگر . اعتمادي بین زن و شوهر است فرزندان و بروز حالت بی

 رفتن توان مقابله با پاسخگویان معتقد بودند که اشتغال آنان در بیرون از خانه باعث باال
کاهد و بر  حوصلگی آنها می شود و از میزان کم هاي زندگی می مشکالت و سختی

تنها پژوهش بنابراین این ). 1370پرنیان، (افزاید  وسعت و عمق روابط اجتماعی آنان می
  .ما مورد نظر است، پرداختهپژوهش به یک جنبه از تعارضات کار با خانواده، که در 

نامه  زاد پژوهشی با استفاده از روش پیمایش و با ابزار پرسش  آدینه گروسی و-
 نفر زن متأهل شاغل و صاحب فرزند در ادارات دولتی 400نمونه شامل . انجام دادند

نتایج نشان داد که نزدیک به دوسوم زنان، تعارض در هر دو حوزه را . شهر کرمان بود
ة تقسیم کار سنتی در خانواده و انتظارات متغیرهاي تحصیالت زن، شیو. اند تجربه کرده

شده در خانواده رابطۀ مستقیم و متغیرهاي سن  نقش خانوادگی با میزان تعارض تجربه
زن، سابقۀ کار، تعداد فرزندان و حمایت خانوادگی با میزان تعارض کار و خانواده رابطۀ 

نبه از اگرچه هر دو جپژوهش این ). 1389زاد،  گروسی، آدینه(معکوس داشت 
اي  کند، اما متغیرهاي اصلی آن را متغیرهایی زمینه تعارضات کار و خانواده را بررسی می

  .دهد خوبی رابطۀ تعارضات کاري و خانوادگی را نشان نمی دهند که به تشکیل می
پیامدهاي تعارض کار و خانواده در بین «به مطالعۀ ) 2012(کریمی و همکاران 

هاي کار و خانواده را  ها در این پژوهش ارتباط تعارض آن. دپرداختن» معلمان زن ایرانی
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کنندگان این  شرکت. هاي کاري، خانوادگی و رضایت از زندگی بررسی کردند با رضایت
هاي رضایت کاري و خانوادگی از مدل  مقیاس.  معلم زن و متأهل بودند166مطالعه 

کار نیز از  ـ نواده و خانوادهخا متغیرهاي تعارض کار ـ . استخراج شد) 1951(برایفیلد 
نتایج این پژوهش نشان داد که . سنجیده شد) 1996(طریق مدل نتمایر و دیگران 

ارتباطی معنادار و منفی میان تعارض کار ـ خانواده با رضایت کاري و رضایت 
ارتباط میان تعارض خانواده ـ کار با رضایت کاري، خانوادگی و . خانوادگی وجود دارد

کند که با کاهش  سرانجام این پژوهش استدالل می.  زندگی نیز منفی بودرضایت از
تعارض بین کار و خانواده، این احتمال وجود دارد که رضایت کاري، خانوادگی و 

این ). Karimi and others, 2012(رضایت از زندگی در میان معلمان ارتقا یابد 
را تأیید کرده، اما به بررسی ، رابطۀ اصلی میان تعارضات کاري و خانوادگی پژوهش

  . پردازد ها نمی متغیرهاي مرتبط با هر یک از آن
هاي  به مطالعۀ تعارض کار و خانواده در بین زنان شاغل در دانشگاه) 2013(اوباگو 

. هاي اولیه و ثانویه بهره برده است عمومی نیجریه پرداخته و در آن از هر دو نوع داده
 زن آکادمیک که به شیوة تصادفی از سه 250تکمیل شدة هاي  نامه ها از پرسش داده

داد که نتایج نشان . دانشگاه عمومی در جنوب نیجریه انتخاب شده بودند، حاصل شد
هاي پرکار شغلی، امکانات نامناسب کاري و  مانند ساعات طوالنی کار، برنامهعواملی 
 ,Ogbogu(دهند  می را در زنان افزایش هاي کاري و خانگی، سطح تعارضات مسئولیت

  . پردازد به یک جنبه از تعارضات کار با خانواده میپژوهش این ). 2013
هاي تعارض کار و خانواده  کننده پژوهشی دربارة تعیین) 2013(دورا و همکاران 

.  پلیس بود504نمونۀ این پژوهش شامل . در بین کارکنان پلیس در ترکیه انجام دادند
چنین  هم. خانواده و حمایت مدیر را نشان دادند ـ تعارض کاراي منفی بین  نتایج رابطه

پردازند، در مقایسه با دیگر  کار می تري به مشخص شد کارکنانی که ساعات بیش
 Duru and(کنند  ، تعارض باالتري را تجربه می کنند تري کار می افسرانی که ساعات کم
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others, 2013 .( خوبی رابطۀ تعارضات  ، بهشپژوهبا وجود این، متغیرهاي اصلی این
  .  دهد کاري و خانوادگی را نشان نمی

ما در این پژوهش به هر دو جنبه از تعارضات کاري و خانوادگی و مشکالتی که در 
 و این تعارضات را در دو حرفۀ کاري معلم و پردازیم شود، می هر دو حوزه ایجاد می

  .شود حوزه روشن میکنیم؛ ضمناً متغیرهاي مؤثر در هر  پلیس مطالعه می
  

  مبانی نظري 
هاي چندگانه، احتمال بروز  زمان نقش کنند که ایفاي هم پردازان ادعا می نظریه

به عبارت ) 326: 1370 و دیگران، 1آبرکرامبی(دهند  هاي نقشی را افزایش می تعارض
). 1966، 3 و کان2کاتز(سازد  دیگر پیروي از یک نقش، تبعیت از دیگري را دشوار می

ترین تعارضات در قرن اخیر شناخته  هاي کار و خانواده، از عمده عارض بین محیطت
تعارض کار و خانواده شامل دو مؤلفۀ تعارض کار با خانواده و تعارض . شوند می

تعارض خانواده با کار ). Greenhous & Beutell, 1985: 77(خانواده با کار است 
اي صرف کنند که  گونه ی، این منابع را بههاي خانوادگ گیرد که خواست زمانی شکل می

). 61: 1999، 5و کوهن 4یر کیرچمی(هاي کاري کاهش یابد  توانایی فرد براي ایفاي نقش
رود که زنان بیش از مردان تعارض را تجربه کنند؛ زیرا کارهاي  بنابراین انتظار می

 از مردان، خود را در تر ها بیش شود و آن مربوط به خانواده، غالباً از زنان درخواست می
تعارض کار با برعکس، ). Grandey et al., 2005(بینند  معرض تقاضاهاي خانواده می

هاي کاري، منابع وقت، تعهد و انرژي فرد  دهد که درخواست خانواده زمانی رخ می
از این رو . هاي خانوادگی کاهش یابد کاسته شده و در نتیجه توانایی او براي ایفاي نقش

                                                
1. Abercrombie 
2. Katz  
3. Kahn 
4. Kirchmeyer 
5. Cohen 
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. دانند تعارض کار ـ خانواده را با انتظارات باالي نقش کاري نیز در ارتباط میر پژوهشگ
تر باشد، وي در معرض  کاري از فرد شاغل بیشهاي  به این معنا که هر چه درخواست

  . گیرد تر کار ـ خانواده قرار می تعارض بیش
از افراد هایی که  بنابراین مشاغل مختلف، با توجه به سطح انتظارات و درخواست

مثالً کار پلیس از . توانند احتمال بروز تعارض کار ـ خانواده را گسترش دهند دارند، می
هایی است که کارکنانِ آن را در برابر تقاضاهاي گوناگون و متقابل قرار  جمله حرفه

، تعارض کار و خانواده، حقیقتی انکارناپذیر در بین افسران پلیس از نظر برت. دهد می
هاي کاري طوالنی نامنظم، ساختار  دالیلی از جمله ساعت ۀ پلیسی بهحرف. است

عنوان یکی از مشاغل پراسترس در نظر گرفته  هاي امنیتی به مراتبی و نگرانی سلسله
و ) Sever and Cinoglu, 2010(ي آنان، ادارة پلیس  تواند روي خانواده شود که می می

هاي حرفۀ  اوانی ارتباط برخی از ویژگیمطالعات فر. نیز عموم مردم تأثیرگذار باشد
عنوان نمونه، گرین هاوس و بیوتل  به. اند پلیس با تداخل کار ـ زندگی را نشان داده

هاي کاري در  هاي شدیدي براي انجام ندادن درخواست اند زمانی که مجازات نشان داده
 ,Greenhaus and Beutell(شود  اند، تعارض کار ـ خانواده تشدید می نظر گرفته شده

کنند  تري را با خانوادة خود سپري می چنین زمان کم کارکنان پلیس هم). 1985
)Jackson and Maslach, 1982: 72, 74(تري از همسران خود دارند  ، رضایت کم
)Gül & Delice, 2011: 2 ( نرخ باالتري از خودکشی و)Friedman, 1967 ( و طالق
)Kelling and Pate, 1975 (خود روي عملکرد دهند که این موضوعات  میرا نشان 

  . کاري آنان تأثیرگذار است
تر با کارهاي منزل، یعنی پرورش  دلیل انجام انتظارات نزدیک در مقابل، معلمان به

کنند  تري را تجربه می کودکان درون و خارج از منزل، تعارض کار ـ خانوادة کم
)Cinamon & Rich, 2005 .( هاي کاري  زمان نقش دلیل ایفاي هم بهبنابراین زنان شاغل

                                                
1. Barrett 
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دار و زنان پلیس و در مجموع، بیش از زنان دیگر و  و خانوادگی بیش از زنان خانه
  . کنند چنین بیش از مردان پلیس هر دو نوع تعارض را در سطحی باالتر تجربه می هم

تی هاي متفاو حل پژوهشگران براي هر یک از دو نوع تعارض کاري و خانوادگی، راه
تر از طریق ارتقاي سطح   کار ـ خانواده را بیشاي که تعارض گونه کنند؛ به پیشنهاد می

کار را با گسترش درگیري و مشارکت در  ـ کنترل کارکنان بر کار و تعارض خانواده
بیان ) 2008(معین، کِلی و هانگ . دانند محیط خانواده قابل پیشگیري یا درمان می

 در مقابل، در .در کار با تعارض باالي کار ـ خانواده همراه استاند که کنترل پایین  کرده
ها، درجۀ معینی از آزادي و  اي آن هاي شغلی که هنجارهاي حرفه آن دسته از نقش

کنند، فرد به جاي پاسخگویی به انتظارات  استقالل عمل را براي شاغل حفظ می
طح کنترل کار و درگیري  ارتقاي س.یابد به وظایف شغلیش بپردازد متعارض، فرصت می

هاي کاري و خانوادگی به آنان  ترتیب نیازمند ارائۀ حمایت خانوادگی در بین کارکنان، به
هاي هنجاري براي حمایت از افرادي که در  ها و نظام  بر تمهید سازمان1مرتون. است

ز ا). 317: 1378مرتون، به نقل از کوزر و روزنبرگ، (کند  اند، تأکید می معرض تعارض
که شامل حمایت اجتماعی سرپرست، ( و پرو، نبود حمایت اجتماعی دیدگاه کارلسون

هاي وارده بر کارکنان است  ، منبعی اساسی براي استرس)شود همکاران و خانواده می
)Donmez, Duru and Bez, 2013: 141 .(کنند که  استدالل می دروك و ازدویکو

اي عمیق روي روابط  گونه ن در محیط کار، بهمشکالت کاري مانند روابط بد با سرپرستا
گذارد و مسائل خانوادگی همچون طالق و کاهش عملکرد آنان را در  خانواده تأثیر می

نیز حمایت مدیر را در سطح زیادي با تعارض کار ـ خانواده ) 2001(آلن . پی دارد
توانند  ان میها با افزایش حمایت سرپرست دیگران معتقدند که سازمان. داند مرتبط می

و توماس و ) Ganster and Fusilier, 1989(تعارض کار ـ خانواده را کاهش دهند 
 ,Thomas and others(هاي تجربی، یافتۀ فوق را تأیید کردند  با داده) 1995(گانستر 

                                                
1. Merton 
2 .Carlson 
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هاي کاري و خانوادگی  کند که حمایت کاري، بین نقش جانسون استدالل می). 1995
) 2001(و دیدگاه گرنت و انشلر ) Cohen & Liani, 2009: 131(کند  تعادل ایجاد می

سرانجام لرد . هاي سازمانی بر کاهش تعارض کار ـ خانواده است حاکی از تأثیر حمایت
هاي کاري و غیرکاري، تأثیر مفیدي روي نگرش و عملکرد کارکنان  بیان کرد که حمایت

  ). Lord, 1996(دارد 
  

  مدل پژوهش
  
  
  
  
  
 
  

  
  
  
  

   مدل نظري پژوهش-1 نمودار
  
  

انتظارات نقش 
 خانوادگی

انتظارات نقش 
  کاري

درگیري 
 خانوادگی

  
 کنترل کار

 

تعارض کار با 
 خانواده

تعارض خانواده 
 با کار

حمایت اجتماعی از 
 خانواده

 

  تعارض کار 
 ـ خانواده

 

حمایت اجتماعی از 
 کار
 



   
  
  
  

 139   ...  هاي کاري و   بررسی میزان تعارض نقش

  فرضیات پژوهش
 .بین انتظارات نقش کاري و تعارض کار ـ خانواده رابطه وجود دارد .1
 .بین انتظارات نقش خانوادگی و تعارض خانواده ـ کار رابطه وجود دارد .2
 .بین متغیر درگیري خانوادگی و تعارض خانواده ـ کار رابطه وجود دارد .3
 .رل کار و تعارض کار ـ خانواده رابطه وجود داردبین متغیر کنت .4
 . بین حمایت اجتماعی از کار و کنترل کار رابطه وجود دارد .5
 .بین حمایت اجتماعی خانواده و درگیري خانوادگی رابطه وجود دارد .6
 .ها متفاوت است ها و معلم انتظارات نقش خانوادگی در میان دو گروه پلیس .7
 .ها متفاوت است ها و معلم و گروه پلیسانتظارات نقش کاري در بین د .8
 .ها متفاوت است ها و معلم سطح کنترل کار در میان دو گروه پلیس .9

  .ها متفاوت است ها و معلم درگیري خانوادگی در میان دو گروه پلیس .10
  
  شناسی پژوهش روش

جامعۀ این پژوهش را همۀ زنان متأهل شاغل در . روش پژوهش حاضر، پیمایشی است
دهند که   و نیروي انتظامی شهرستان کرمانشاه تشکیل میي آموزش و پرورشها سازمان

بوده که مورد )  معلم زن59 پلیس و 56(نفر  115این تعداد در مجموع شامل 
ها از اعتبار صوري بهره  نامه براي اعتبار بخشیدن به پرسش. سرشماري قرارگرفتند

عارضات خانوادگی و کاري، از هاي ت ایم؛ به این معنا که براي اعتبار گویه جسته
دهنده اعتبار این  مهم پیشین استفاده شده که نشانهاي  پژوهشکاررفته در  هاي به گویه
ها را در اختیار  هاي فوق، آن تر گویه با این حال براي تعیین اعتبار بیش. ها است گویه

مۀ نهایی براي نا چنین پرسش هم. چند تن از اساتید این حوزه قرار دادیم که تأیید شدند
براي . شد نفر از اعضاي جامعۀ آماري توزیع 40شکل تصادفی در بین  کسب پایایی، به

صورت  ها از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شد و براي هر یک از ابعاد به ارزیابی گویه
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مقدار آلفا براي . تر انتخاب شدند هاي دقیق جداگانه، ضریب آلفا محاسبه و در نهایت گویه
 محاسبه شد که مقبول 86/0 و 85/0 کاري و خانوادگی به ترتیب هاي رهاي تعارضمتغی

هاي متغیرهاي اصلی در جدول  چنین اندازة این آزمون براي هر یک از مؤلفه هم. است
  : زیر ارائه شده است

  
   نتایج حاصل از آزمون آلفاي کرونباخ-1جدول 

 ها تعداد گویه  اندازة آزمون  ها مؤلفه

  8 79/0 نوادگیدرگیري خا
  10 80/0 کارکنترل 

  8 60/0 حمایت اجتماعی از خانواده
  8 84/0 حمایت اجتماعی از کار

  
  تعریف نظري و عملیاتی مفاهیم

متغیر وابسته شامل تعارض کار و خانواده است که دو مؤلفۀ تعارض پژوهش در این 
 ,Greenhaus & Beutell(گیرد  کار با خانواده و تعارض خانواده با کار را دربرمی

دهد که مشارکت در  تعارض خانواده با کار یا کار با خانواده زمانی رخ می). 77 :1985
) خانوادگی یا کاري(دلیل مشارکت در نقش دیگر  به) کاري یا خانوادگی(یک نقش 

هایی  تعارض خانوادگی با گویه). Greenhaus & Beutell, 1985: 77(دشوار شود 
، سن هر یک از فرزندان و  میزان ساعات حضور در منزل و متغیر همچون تعداد فرزند

هاي تعداد روزهاي مشغول به کار در طی هفته، تعداد  تعارض کاري نیز از طریق گویه
کاري، ساعات اضافی کار، تعداد کارکنان تحت  ساعات کار روزانه، تعداد روزهاي اضافه

عارض کار و خانواده هر یک داراي ت. سرپرستی و سابقۀ کار عملیاتی همراه شده است
منظور از تداخل نقش، . دو بعد تداخل کار و خانواده و اضافه بار خانواده و کار است
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در نتیجه ایفا نکردن کامل یا اختصاص زمان و انرژيِ یک نقش معین به نقش دیگر و 
هاي اشتغال ذهنی نسبت به نقش  مؤلفه از طریق گویهاین . صحیح نقش نخست است

هاي کاري، فشار روانی و اضطراب ناشی  نوادگی در کار، دشواري دسترسی به نقشخا
 اضافه بار نقش .و فشار فیزیکی و خستگی مفرط ناشی از خانواده در کار سنجیده شد

 وقت و انرژيِ مربوط به امور هاي آید که مجموع خواست وجود می نیز زمانی به
هاي مذکور نتوانند  شد که هر یک از نقشهاي شغلی و خانوادگی به قدري زیاد با نقش

ویژگی ناکافی بودن زمان و راحتی و باکفایت اجرا شوند، بدین ترتیب اضافه بار بر دو  به
 & Higgins(کفایتی در ایفاي نقش داللت دارد  انرژي و در نتیجه دشواري و بی

Duxbury, 1991: 62.(   
کار، کنترل کار، انتظارات متغیرهاي انتظارات نقش کاري، حمایت اجتماعی از 

نقش خانوادگی، درگیري خانوادگی و دریافت حمایت اجتماعی از خانواده، متغیرهاي 
عنوان عوامل کاري و سه متغیر بعدي  اند که سه متغیر نخست به مستقل این پژوهش

هاي شغلی و خانوادگی در نظر گرفته  عنوان عوامل خانوادگیِ مؤثر بر تعارض نقش به
هایی است که از متصدي هر  نقش کاري و خانوادگی رشته درخواست انتظارات .اند شده

 از کار یا خانواده، هر دو، انواعی از حمایت اجتماعی. رود ها انتظار می یک از این نقش
. اند شوند که صرفاً در منبعِ حمایت با یکدیگر متفاوت حمایت اجتماعی محسوب می

هاي ابزاري  فرد شاغل عبارت است از مجموع کمکبنابراین حمایت از کار یا خانوادة 
. کند و عاطفی و اطالعاتی که فرد از منابع عمدة حمایت در کار یا خانواده دریافت می

براساس تعریف کوك و روسو از انتظارات نقش، سه شاخص براي سنجش انتظارات 
نخست شاخص تعداد ساعات کار : حاضر طرح شده استپژوهش نقش کاري در 

کاري و سوم شاخص میزان  ی با تکیه بر وقت معمول کار، دوم شاخص اضافههفتگ
حمایت خانواده با استناد به . نوبت کاري یا کار فرد در ایام تعطیل و اوقات غیراداري

براي سنجش حمایت اجتماعی اعضاي خانواده از ) 1995(مقیاسی که ماتیمور و آدامز 
) 1991(و لویل ) 1980(حققانی نظیر استاینز م. اند، سنجیده شده است فرد شاغل ساخته
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اي که با  هاي ذهنی و رفتارهاي عینی درگیري خانوادگی را با ارجاع آن به نگرش
، 1تربرنسل(کنند  هاي خانوادگی پیوستگی دارد، تعریف می دلبستگی اشخاص به نقش

رگیري با هاي مربوط به میزان درگیري با همسر و د این متغیر شامل گویه). 239: 1995
کنند که کنترل  مطرح می) 1997(اسمیت، نیساك و اشمیدر . طور کلی است خانواده به

) مثال اجتماعی، سیاسی و شخصیعنوان  به(تواند در سطوح مختلفی تعریف شود  می
 اسمیت و همکارانش با .دارد) روانی(که در سازمان، کنترل غالباً جنبۀ شخصی  حال آن 

تمایل شخص براي اعمال هر «کنترل شخصی را ) 1989(د برداشت از هر دو رویکر
» تر تهدیدآمیز باشد دهنده و کم تر پاداش تأثیري بر محیط، بدین منظور که محیط بیش

هاي زیر عملیاتی شده  این متغیر از طریق گویه). 226: 1997 ، 2اسمیت(کنند  تعریف می
. 3ي گرفتن مرخصی؛ هاي ممکن برا زمان. 2زمان شروع و پایان کار؛ . 1: است

آزادي در کار و تنظیم شرایط . 5مقدار کار و . 4گیري براي شیوة انجام کار؛  تصمیم
  . آن) فیزیکی(

  
  هاي توصیفی یافته
 سال، 29 ـ 20 درصد از پاسخگویان در گروه سنی 21دهند که حدود  ها نشان می داده

.  سال قرار دارند56 ـ 40 درصد در گروه 37 سال و 39 ـ 30بیش از دوپنجم در گروه 
 درصد 43 سال، 9 ـ 1تر از   درصد از پاسخگویان در گروه با سابقۀ کاري کم40حدود 

 درصد نیز در گروه با 3,5 سال و 29 ـ 20در گروه  درصد 16 سال، 19 ـ 10در گروه 
ها، سابقۀ کاري معلمان، اندکی  براساس داده.  سال قرار دارند39 ـ 30سابقۀ کاري 

 7 ـ 1 درصد از زنان، مدت زمان ازدواج خود را بین 22. تر از زنان پلیس است بیش
 32 سال، حدود 14 ـ 8ي خود را بین   درصد زمان تشکیل خانوده23. دانند سال می

 درصد نیز زمان تشکیل 6,5 سال و 27 ـ 21درصد بین  16,5 سال، 20 ـ 15درصد بین 
                                                

1. Terbrnsel 
2. Smith 
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 درصد از پاسخگویان داراي 65حدود . دانند  سال می35 ـ 28خانوادة خود را بین 
 درصد 2 درصد دیپلم و یا فوق دیپلم، 12 درصد فوق لیسانس، 20مدرك لیسانس، 
توزیع سواد زنان در دو جامعۀ . درك زیر دیپلم دارند درصد نیز م1دکتري و حدود 

 درصد از پاسخگویان شغل دبیري و بقیه 51حدود . معلم و پلیس تقریباً یکسان است
  . دارند) پلیس(شغل نظامی )  درصد49(

تر پاسخگویان در  دهند که انتظارات خانوادگیِ بیش  نشان می2هاي جدول  داده
تعداد فرزندان، سن فرزندان، «هاي  این متغیر از مؤلفه. سطح زیاد و باالتر از آن است

تشکیل شده » هاي خانوادگی، حجم کاري و میزان ساعات حضور در منزل مسئولیت
  . است

  
   توزیع پاسخگویان برحسب انتظارات نقش خانوادگی-2جدول 

 ها پلیس ها معلم

 
 فراوانی

درصد 
 فراوانی

درصد فراوانی 
 معتبر

 فراوانی
درصد 

 وانیفرا

درصد فراوانی 
 معتبر

 0,17 1/16 9 8/3 4/3 2  خیلی کم

 7/5 4/5 3 7/5 1/5 3  کم

 5/7 1/7 4 9/18 9/16 10 متوسط

 7/37 7/35 20 4/34 0/39 23 زیاد

 1/32 4/30 17 3/28 4/25 15 خیلی زیاد

 0/100 6/94 53 0/100 8/89 53 کل

  4/5 3  2/10 6 نامشخص

  0/100 56  0/100 59 کل کل

  



  
  
  
  
 1394پاییز ، 24 شماره ،ریزي رفاه و توسعه اجتماعی فصلنامه برنامه     144 

دهند که میزان انتظارات نقش کاري در پاسخگویان در   نشان می3هاي جدول  داده
سطح این انتظارات در بین معلمان، متوسط رو به پایین و . باال است حد متوسط رو به 

هاي  انتظارات نقش کاري از مؤلفه. در جامعۀ کارکنان پلیس، متوسط رو به باال است
کار در طی هفته، تعداد ساعات مشغول به کار در طی روز،  تعداد روزهاي مشغول به «

 کار در طی  کاري در طی هفته، تعداد ساعات اضافی مشغول به تعداد روزهاي اضافه
  . شود تشکیل می» روز، تعداد کارکنان تحت سرپرستی و اشتغال به کار دوم

  
   توزیع پاسخگویان برحسب انتظارات نقش کاري-3جدول 

  ها پلیس ها معلم

 فراوانی
درصد 
 فراوانی

درصد فراوانی 
 معتبر

 فراوانی
درصد 
 فراوانی

درصد فراوانی 
 معتبر

 6/28 0/25 14 8/1 7/1 1  خیلی کم

 9/44 3/39 22 5/5 1/5 3  کم

 3/16 3/14 8 2/38 6/35 21 متوسط

 1/6 4/5 3 2/38 6/35 21 زیاد

  ١/۴ 6/3 2 4/16 3/15 9 خیلی زیاد
 0/100 5/87 49 0/100 2/93 55 کل

  5/12 7  8/6 4 نامشخص

  0/100 56  0/100 59 کل کل

  
تر از  دهند که میزان کنترل معلمان بر کار خود بیش  نشان می4هاي جدول  داده

. درگیري خانوادگی بین زنان پلیس و معلم نسبتاً یکسان استکارکنان پلیس است، اما 
تر از کارکنان پلیس  ان معلم، بسیار بیشچنین حمایت اجتماعی از کار در بین کارکن هم
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. تر است بوده، اما حمایت خانواده از شاغالن زن پلیس در مقایسه با معلمان، اندکی بیش
هاي دیگر این جدول حاکی از سطح متوسط و رو به باالي متغیرهاي تعارض کار با  داده

دشده در کارکنان با این حال، هر دو نوع تعارض یا. خانواده و خانواده با کار است
  . تر از معلمان است پلیس بیش

  
   نتایج حاصل از متغیرهاي پژوهش-4جدول 

 ها پلیس ها معلم
 متغیر

 میانگین
انحراف 
 استاندارد

 میانگین واریانس
انحراف 
 استاندارد

 واریانس

 18/3 56/0 72/2 29/3 57/0 96/2 کنترل کار

 99/13 41/0 06/3 77/13 41/0 66/2 انتظارات نقش شغلی

 86/1 48/0 16/3 11/2 51/0 18/3  حمایت خانواده

 60/3 67/0 43/3 60/3 67/0 51/3  درگیري خانوادگی

 15/3 95/2 60/0 95/2 60/0 34/3  حمایت اجتماعی از کار

 30/4 73/0 78/2 90/2 60/0 58/2  تعارض کار با خانواده

 30/4 73/0 38/3 40/4 74/0 19/3  تعارض خانواده با کار

  60/73  58/8  452/1  40/26  1490/5  26/5 انتظارات نقش خانوادگی

  
  هاي تحلیلی یافته

. داند فرضیۀ نخست، انتظارات نقش کاري را با تعارض کار ـ خانواده در رابطه می
دهد که   نشان می020/0 و سطح معناداري را 22/0آزمون پیرسون، میزان این رابطه را 
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کند که انتظارات نقش خانوادگی   فرضیۀ دوم، عنوان می.حاکی از معنادار بودن آن است
 و 13/0جا آزمون پیرسون اندازة رابطه را  در این. با تعارض خانواده ـ کار رابطه دارد

فرضیۀ سوم . دهد که حاکی از معناداري آن است  نشان می050/0سطح معناداري را 
اندازة رابطه . ار رابطه داردگوید که متغیر درگیري خانوادگی با تعارض خانواده ـ ک می

 است که بیانگر ارتباط معکوس بین دو متغیر 370/0 و سطح معناداري -89/0جا  در این
فرضیۀ چهارم ارتباط بین متغیرهاي کنترل کار و تعارض کار ـ خانواده را . یادشده است

 ).S=005/0 و M =-282/0(ها نشانگر تأیید این فرضیه است  داده. کند معنادار فرض می
در فرضیۀ پنجم ارتباط بین حمایت اجتماعی از کار و کنترل کار، معنادار فرض شده 

.  گویاي معناداري این رابطه است33/0 و میزان رابطۀ 01/0است که سطح معناداري 
کند که بین حمایت اجتماعی خانواده و درگیري خانوادگی رابطه  فرضیۀ ششم مطرح می

فرضیۀ ). S=001/0 و M =-32/0(اند  ندة معناداري این رابطهده ها نشان وجود دارد؛ داده
ها و  انتظارات نقش خانوادگی دو گروه پلیسکند که در  فرض می) 6 و 5جداول (هفتم 
 و سطح معناداري 8/2جا برابر  اندازة آزمون تی در این. ها تفاوت وجود دارد معلم
کند که در  هشتم عنوان میفرضیۀ .  است که به مفهوم تأیید این فرضیه است007/0

ها تفاوت وجود دارد که نتایج آزمون تی،  ها و معلم انتظارات نقش کاري دو گروه پلیس
جداول (فرضیۀ نهم . )6 و 5جداول (کند  را تأیید می) =000/0S و =90/4t(این فرضیه 

. داند یها متفاوت م ها و معلم اندازة کنترل کارکنان بر کار خود را در گروه پلیس) 6 و 5
). =96/2t( گویاي وجود چنین تفاوتی در دو گروه مذکور است 04/0سطح معناداري 

ها  کند که در میزان درگیري خانوادگی دو گروه پلیس سرانجام، آخرین فرضیه مطرح می
 نشان داد که این رابطه معنادار 69/0سطح معناداري . ها تفاوت وجود دارد و معلم

میزان درگیري خانوادگی زنان معلم و پلیس، تفاوتی وجود نیست؛ به این معنا که در 
  . ندارد

هاي هفتم،  مربوط به فرضیه Tهاي حاصل از آزمون   شامل داده6 و 5جداول 
  :هشتم و نهم است
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   نتایج حاصل از آزمون تی-5جدول 

 میانگین آزمون تی 
انحراف 

 استاندارد

خطاي انحراف 

 میانگین

فرضیۀ  /70616 14090/5 2642/55 معلم

 هفتم
 نوادگیانتظارات نقش خا

 17841/1 57897/8 4528/51 پلیس

فرضیۀ  /49961 70522/3 1091/24 معلم

 هشتم
 انتظارات نقش کاري

 /53438 74063/3 6122/27 پلیس

 /77394 73970/5 6182/27 معلم
 کنترل کار فرضیۀ نهم

 /80654 64579/5 2857/27 پلیس

 /19763  50508/1 2586/6 معلم
 ـ

 کاري ـ هاي بار نقش اضافه

 /23861 78558/1 8929/6 پلیس خانوادگی

 /32573 48072/2 6724/11 معلم
 ـ

هاي خانوادگی  بار نقش اضافه

 /43276 12069/30 2115/13 پلیس ـ کاري
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   نتایج حاصل از آزمون تی-6جدول 
آزمون لِون براي  

 ها برابري واریانس
 ها ي برابري میانگینتست برا آزمون تی

 
 F مقدار

سطح 
  T معناداري

سطح 
 معناداري

تفاوت 
 میانگین

تفاوت 
خطاي 
 استاندارد

انتظارات 
نقش 

 خانوادگی

فرض برابري 
 ها واریانس

فرض نابرابري 
 ها واریانس

133/13 000/0 
774/2 
774/2 

007/0 
007/0 

81132/3 
81132/3 

37380/1 
37380/1 

انتظارات 
 نقش کاري

ابري فرض بر
 ها واریانس

فرض نابرابري 
 ها واریانس

000/0 985/ 

791/4-  
789/4- 

000/ 
000/ 

50315/3- 
50315/3- 

73115/ 
73155/ 

 کنترل کار

فرض برابري 
 ها واریانس

فرض نابرابري 
 ها واریانس

004/0 948/ 

085/2 
087/2 

040/0 
039/0 

33247/2 
33247/2 

11888/1 
11781/1 

اضافه بار 
هاي  نقش

 کاري ـ
 خانوادگی

فرض برابري 
 ها واریانس

فرض نابرابري 
 ها واریانس

152/2 145/ 

053/2- 
047/2- 

042/ 
043/ 

63424/0- 
63424/0- 

30890/ 
30982/ 

اضافه بار  -877/2
هاي  نقش

خانوادگی ـ 
 کاري

فرض برابري 
 ها واریانس

فرض نابرابري 
 ها واریانس

570/2 112/ 842/2- 

005/ 
005/  

53912/1- 
53912/1- 

53497/ 
54165/ 
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  گیري نتیجه
 سال گذشته نسبت 100ها زمان آغاز ورود زنان به بازار کار در ایران را تقریبا به  داده
هاي اقتصادي  با این حال، امروزه بیش از هر دوران دیگري، زنان به بخش. دهند می

اي خانواده و حتی تواند بر رغم همۀ مزایاي آن می این موضوع علی. اند جامعه پا گذاشته
سایبر اگر چه اشتغال زنان را سودمند، اما . ساز باشد کار آنان و سرانجام جامعه مسأله

هاي گوناگون نشان  نتایج پژوهش. داند تا اجتماعی تر فردي می مزایاي آن را بیش
هاي شغلی و خانوادگی خود تا  زمانِ نقش دهد که زنان شاغل در انجام وظایفِ هم می

هاي این پژوهش اندازة تعارض خانواده ـ کار  داده. کنند  احساس تعارض میحد زیادي
دهند، در حالی که مطالعات انجام شده در  خانواده نشان می ـ تر از تعارض کار را بیش

مطالعات در ترکیه به عنوان مثال، . دهد اي معکوس را نشان می کشورهاي دیگر، نتیجه
تر از تعارض خانواده ـ کار  ارـ خانواده را بیشدهند که کارکنان، تعارض ک نشان می
که این مسأله حاکی از اهمیت ، )Donmez,Duru and Bez, 2013: 137(کنند  تجربه می

چنین حاکی از انتظارات  ها هم داده. باالتر خانواده در مقایسه با کار در جامعۀ ایران است
  . أییدکنندة یافتۀ پیشین استخانوادگی باالتر در مقایسه با انتظارات کاري است که ت

دهند انتظارات نقش کاري در زنان، تعارضاتی را در  هاي این پژوهش نشان می داده
این انتظارات با هر دو نوع تعارض کار و خانواده رابطه . کند زندگی آنان ایجاد می

. رددارند، در حالی که انتظارات نقش خانوادگی تنها با تعارض خانواده ـ کار ارتباط دا
تواند حاکی از تأثیر باالتر کار و انتظارات ناشی از آن بر زندگی کاري  چنین نتایجی می

از سوي دیگر، با توجه به وجود دو نوع جامعه در این پژوهش، . و خانوادگی باشد
مشخص شد که انتظارات نقش کاري در بین زنان معلم تنها با تعارض خانواده ـ کار 

که انتظارات کاري کارکنان پلیس، هر دو نوع تعارض یادشده سر و کار دارد، در حالی 
گونه که پژوهش حاضر نیز نشان داد، ناشی از انتظارات  را در پی دارد که این امر، همان

بودن سطح انتظارات نقش خانوادگی آنان نسبت رغم پایین  کاري باال از زنان پلیس، علی
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تر کارکنان   کنترل کمتواند نشان دهندة ین میچن انتظارات کاري باال هم. به زنان معلم است
تر از سوي مقامات باالتر باشد که تعارضات نقشی را  شدن بیش شان و نظارت بر شغل

ها  تر از زنان معلم و کنترل آن جا که انتظارات کاري زنان پلیس بیش و از آن. در پی دارد
پژوهش نیز کنترل کار با تعارض تر از معلمان بود، در این  نوعی معنادار کم بر کارشان به

  . ها در کارکنان پلیس معنادار بوده و در کارکنان معلم معنادار نشد بین نقش
توان کنترل پایین زنان پلیس بر کار خود را یکی از عوامل اصلی  در نتیجه می

نیز فشار ) 2008(یلدریم . هاي کاري و خانوادگی آنان دانست تر نقش تعارض بیش
کنندة تعارض کار ـ  بینی ترین عوامل پیش برنامۀ کاري نامنظم را از مهمکاري باال و 

از این رو الزم است ). Yildirim D and Aycon Z, 2008(خانواده عنوان کرده است 
ویژه به کارکنان پلیس کمک شود تا گریزي براي رهایی از انتظارات کاري باالي  که به

ي این پژوهش نیز نشان داد حمایت اجتماعی از ها اي که داده گونه آنان فراهم آید؛ به
شود،  اي است که به کارکنان ارائه می هاي مادي و معنوي  کمک کار، که به معناي همۀ

اي معکوس و معنادار با تعارض کارـ خانواده و تعارض خانواده ـ کار، که  حتی رابطه
همیت باالي حمایت در مدل این پژوهش تصور نشده بود، دارد که این مسأله حاکی از ا

هاي توماس و گانستر نیز  گفته که این گفته با ویژه کار زنان است  اجتماعی از کار و به
این ارتباط در جامعۀ زنان پلیس ). Thomas L, Ganster D.C, 1995(تطابق دارد 

تر حمایت اجتماعی از کار آنان را با تعارض کار و خانواده  معنادارتر بوده و ارتباط بیش
تر زنان  توان در انتظارات کاري باال و کنترل پایین دلیل این امر را می. دهد ان مینش

  . پلیس بر کار خود در مقایسه با زنان معلم دانست
از طرفی، ارتباط بین کنترل کار و حمایت اجتماعی از کار که مبناي فرضیۀ پنجم 

شود، کنترل آنان بر  ه میهایی که به شاغالن ارائ دهد معنادار شد؛ یعنی کمک را شکل می
اي غیرمستقیم، تعارضات کار و خانواده را  گونه کارشان را افزایش داده و بنابراین به

بعد :  بعد در نظر گرفته شده است2حمایت اجتماعی از کار داراي . دهد کاهش می
هاي مادي و یا معنوي است  معناي کمکحمایت سرپرست و بعد حمایت همکار؛ که به 
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 هاي حمایت. شود تیب از سوي سرپرست یا همکاران فرد شاغل ارائه میکه به تر
سرپرستان و همکاران در بین زنان معلم و پلیس با مؤلفۀ تداخل نقشی تعارض کار ـ 

هاي سرپرستان و  شود؛ به این معنا که کمک خانواده رابطه دارد و منجر به کاهش آن می
هاي  ها با نقش هاي کاري آن خل نقشهمکارانِ معلمان و زنان پلیس، مانع از تدا

هایی براي ایجاد زمان الزم براي ایفاي  در نتیجه، چنین کمک. شود شان می خانوادگی
که حمایت  جالب این. است هاي خانوادگی و کاري کارکنان مؤثر  صحیح و کامل نقش

که دهد، در حالی  بار موجود در کار زنان پلیس را کاهش می اجتماعی سرپرست، اضافه
این یافته با این نتیجه تکمیل و زیباتر . کند چیزي از اضافه بار زنان معلم کم نمی

هاي حاصل از آزمون تی، اضافه بار زنان پلیس در مقایسه با  شود که براساس داده می
  . تر است ي معناداري باالتر و بیش زنان معلم به گونه

هاي سرپرستان  پلیس از حمایتویژه زنان  بنابراین در صورتی که کارکنان زن و به
شود و این موضوع،  خود برخوردار شوند، به میزان زیادي از اضافه بار آنان کاسته می

. تر از گذشته در خدمت خانواده و مزایاي حاصل از آن قرار دهد تواند زنان را بیش می
در بین ـ کار را نیز  تواند تعارض خانواده شده می هاي اجتماعی ارائه چنین حمایت هم

هر دو گروه کاهش دهد؛ با این تفاوت که کاهش چنین تعارضی در جامعۀ معلمان تنها 
شود، رابطه دارد در حالی که در   که از سوي سرپرست ارائه می هاي اجتماعی با کمک

هاي صادرشده از سوي هر دو گروهِ سرپرستان و یا همکاران،  بین زنان پلیس، کمک
تواند  دهد که این امر می هاي خانواده ـ کار آنان را کاهش می اي معنادار تعارض گونه به

. شود هاي زن احساس می ناشی از انتظارات و امور سنگینی باشد که در کار پلیس
 نفره از زنان معلم به این 322اي  در مطالعۀ خود روي نمونه) 2010(سینامون و ریچ 

 قوي در تعارض کار و خانوادة اي کننده بینی نتیجه دست یافتند که حمایت مدیر، پیش
  ). Cinamon and Rich, 2010(آنان است 

نبوي و . در پایان، ارتباط درگیري خانوادگی با تعارض خانواده ـ کار معنادار نشد
حمایت اجتماعی خانواده شهریاري نیز در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که 
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نبوي و شهریاري، (دهد  ثیر قرار نمیي مستقیم تعارض خانواده ـ کار را تحت تأ گونه به
اي به معناي پایین بودن جایگاه خانواده در کاهش  اگرچه چنین نتیجه). 18: 1391

تر آن بر  ها نیست، اما بر اهمیت باالتر سختی کار و تأثیر قوي هاي بین نقش تعارض
خانوادگی زیرا ارتباط بین درگیري . کند هاي خانواده و کار تأکید می تعارضات بین نقش

و حمایت اجتماعی از سوي خانواده، کامال معنادار بود که این نکته به معناي آن است 
ي غیرمستقیم تعارض خانواده  گونه تواند به که حمایت اعضاي خانواده از فرد شاغل می

که حمایت ) 1986(بارلینگ و ساچت این یافته با پژوهش . ـ کار وي را کاهش دهد
 Suchet(راستاست  دانند، هم  کنندة میزان باالي رضایت زناشویی میبینی خانواده را پیش

& Barling, 1986 .(تر  نقشی بیش هاي بین هاي فوق حاکی از تعارض در مجموع یافته
ها  ها را فراتر از بحث تعدد نقش در حرفۀ پلیسی است که این امر، مسألۀ کیفیت نقش

  ). 18: 1391نبوي و شهریاري، (کند  مطرح می
  

  پیشنهادها 
تر کاري زنانه پنداشته شده  هاي نسبتاً دور، حرفۀ معلمی در جامعۀ ایران، بیش از گذشته

تر مرتبط با مردان در نظر گرفته شده  هاي مرتبط با حرفۀ پلیسی بیش در حالی که نقش
این . شوند مختلف وارد میشکلی گسترده در مشاغل  با وجود این امروزه زنان به. است

ه بررسی رابطۀ بین انتظارات کاري و خانوادگی و ارتباط آن با تعارض در مطالعه ب
هاي این پژوهش  داده. پردازد کار و خانواده در دو جامعۀ زنان پلیس و معلم می هاي حوزه

نقشی است؛ به این   هاي بین  و کاري با تعارضحاکی از ارتباط انتظارات نقش خانوادگی
تر باشد،  دگی و کاري از زنان در منزل و محیط کار بیشمعنا که هر چه انتظارات خانوا

بنابراین کاهش . شوند تبع پیامدهاي ناشی از آن مواجه می تر و به ها با تعارضات بیش آن
نقشی  تواند تعارضات بین هاي خانواده و کار می حوزه چنین انتظاراتی در هر یک از 

طور که  ارض کار و خانواده، همانمسألۀ تع. تري را براي زنان در پی داشته باشد کم
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تر  دهد، راه حلی بیش هاي مختلف از جمله پژوهش حاضر نشان می نتایج پژوهش
حلی اجتماعی و نه فردي در رابطه با  مرتون نیز بر اتخاذ راه: طلبد تا فردي اجتماعی می

 براي این منظور الزم است تأکید شود که مردان نیز .کند ها تأکید می تعارض نقش
توانند تاحدودي انتظارات محول بر زنان شاغل را در خانواده برعهده گیرند و با  می

تر در حوزة امور مادي  توجه به نقش مادريِ زنان بهتر است که این تقسیم کار بیش
  . خانواده شکل گیرد

نقشی را در هر دو  تواند تعارضات بین چنین کاهش انتظارات نقش کاري می هم
پی داشته باشد؛ اگرچه چنین امري در مقایسه با انتظارات نقش گروه از زنان در 

 هاي  گذاري رسد، نیازمند سیاست نظر می تر کاري فرهنگی به خانوادگی که کاهش آن بیش
تري  ویژه براي مشاغلی است که با فشار و کنترل کاري بیش کالن سیاسی و اجتماعی، به

شکل   انتظارات نقش کاري زنان پلیس بهبه عنوان مثال، در این پژوهش. رو هستند روبه
هاي  تر بوده و به همین دلیل نیز آنان با تعارض معناداري از زنان شاغل معلم بیش

  . تري مواجه بودند خانوده و کار بیش
صورت  هاست که به منزلۀ میزان تسلط افراد بر محیط کاري آن کنترل کار به

گیرد و پیامدهایی از  کاري سرچشمه میمراتب  اي از موقعیت افراد در سلسله گسترده
اگرچه افزایش کنترل کار که . تر در کار را دربردارد جمله آزادي و استقالل عمل بیش

با بهبود ارتقاي پایگاه فرد در محیط کار ارتباط دارد، روندي دشوار و نسبتاً طوالنی 
ستقالل و آزادي تواند در حوزة کاري خویش از قدري ا رسد، اما هر فردي می نظر می به

هاي نقش را از راهکارهاي افزایش  بودن آزادي سایبر همگانی. عمل برخوردار باشد
آزادي نقش رفتار نقشی را به کنشگر تحمیل . داند داران چندین نقش می حقوق عهده

بنابراین تأمین . دهد ها را کاهش می کند و بخشی از فشارهاي ناشی از تعدد نقش نمی
درنتیجه ساختارها باید . رسد نظر می تر از ارتقاي موقعیت افراد به چنین ضرورتی آسان

ویژه زنان پلیس به  اي عمل کنند که آزادي باالتري را براي زنان کارمند و به گونه به
  . ارمغان آورند
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نقشی نشان نداد که  درگیري خانوادگیِ کارکنان رابطۀ معناداري را با تعارضات بین
تر کار و انتظارات کاري و در کل، تأثیر محیط  شی از اهمیت بیشتواند نا چنین امري می

این موضوع با توجه به فعال شدن روزافزون زنان در بخش . کار بر محیط خانواده باشد
هاي جهان  اقتصادي، به طور خاص، و تأثیر فزایندة اقتصاد در مقایسه با سایر بخش

این یافته با توجه به نبودن ارتباط . اجتماعی در کل، از اهمیت باالیی برخوردار است
نقشی در هر دو  هاي بین هاي اجتماعی خانواده از فرد شاغل با تعارض معنادار حمایت

  . شود تر می گروه زنان، محکم
تواند هر دو نوع از تعارض یعنی تعارض خانواده ـ کار  تعارض کار ـ خانواده می

 اساس، تالش براي کاهش تعارض کار ـ بر این. و کارـ خانواده را تحت تأثیر قرار دهد
هاي  خانواده که از انتظارات باالي کاري، سطح کنترل باالتر و میزان پایین حمایت

تواند سطح تعارضات یادشده را کاهش دهد،  تنها می شود، نه اجتماعی از کار ناشی می
درنتیجه تواند به بهبود روابط در زندگی فردي و اجتماعی زنان کمک کرده و  بلکه می

تري را براي اعضاي خانواده فراهم آورد و  آرامش، سالمت و بهداشت روانی بیش
  . تري را براي کارکنان رقم زند محیط کاري سالم

هاي  سرانجام آموزش مدیریت زمان، که به معناي تقسیم بهینۀ زمان بین نقش
له یاري کرده و هاي محو نقش مختلف از سوي افراد است تا آنان را در ایجاد تعادل بین

عنوان  از عوارض ناشی از نداشتن تعادل در کار و زندگی در امان نگاه دارد، نیز به
اي که اخیراً محققان امریکایی براي  نتیجهتواند مورد توجه قرار گیرد؛  راهکاري دیگر می

 ,Joshi and et al(اند  مداران خود پیشنهاد کرده جلوگیري از مشکل یادشده به سیاست

هایی براي  هایی که برنامه دهد کارکنان سازمان شواهدي وجود دارد که نشان می). 2000
-Grant(کنند  تري را تجربه می اند، تعارض کار و خانوادة کم کمک به آنان طراحی کرده

Vallone and Ensher, 2001 .( برگارد و هنري)شواهدي مبنی بر تأثیر مثبت ) 2009
 Beauregard and(ی روي حضور در کار و بازدهی کاري هاي تعادل کار ـ زندگ برنامه

Henry, 2009 (هاي بین المللیِ پیشین نیز شواهدي جدي مبنی  پژوهش. کنند ارائه می
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پذیر را روي تعادل کار ـ خانواده و سالمتی و بازدهی کار نشان  بر تأثیرات کار انعطاف
  ).Allen et al. 2013; and etc(اند  داده

  
  کاربرديپیشنهادهاي 

جا   با توجه به گسترش روزافزون عالقه و امکانات ورود زنان به بازار کار، از آن .1
توانند سطوح متفاوتی از  هاي مختلف می که این پژوهش نشان داد که حرفه

جا که نظام  چنین از آن تعارض میان کار و خانواده را براي زنان ایجاد کنند و هم
شود  شود، پیشنهاد می ر جامعۀ ایران محسوب میترین نهادها د خانواده از اساسی

زنان تنها در آن دسته از مشاغلی شرکت داشته باشند که بیش از سایر کارها با 
اي با عنوان  روحیات خاص آنان سازگار باشد؛ به عبارت دیگر، الزم است مقوله

اي از مشاغل را با توجه به جنس خاص  کارهاي جنسیتی شکل گیرد که پاره
 . د مشخص کندافرا

هاي خاص خانوادگی توجه شود؛  هاي کاري الزم است به ویژگی ریزي در برنامه  .2
تري داشته و یا با کودکان و نوزادان سر و  به عنوان مثال، زنانی که فرزندان بیش

در ) تر بدون فرزند و یا داراي فرزندان بزرگ(کار دارند، نسبت به سایر همکاران 
 . باشند... هاي مرخصی و تر از زمان ، استفادة بیشتر اولویت کارهاي ساده

میزان کنترل کار در رابطه با زنان، باید با توجه به شرایط خاص آنان طراحی شود،   .3
تواند بر روي زنانِ با انتظارات  به عبارت دیگر توجه شود که کنترل کار می

 . خانوادگی متفاوت، تأثیرگذاري متغیري داشته باشد
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