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:هبررسی عوامل اثرگذار بر تضاد بین کار و خانواد
شهرتهرانمنتخبهايبیمارستاندرايمطالعه

*مینا بیگی

**شیوا ارشادي

***ملیکا شیرمحمدي

دهیچک
هدنبالبدر این مقاله .کاروخانوادهاستتضاده بررسی برخی عوامل تأثیرگذار بر طالعهدف این م
، شیفت حمایت مافوقابهامدرنقش،،تضادنقش(عدادي از عوامل سازمانی میان تيهآزمونرابط

سن،تعدادفرزندان،وضعیت تأهل، وضعیت اشتغال همسر(عوامل خانوادگی ،)ساعاتکاريوکاري
،یتجنس(شناختی جمعیتوعوامل)یابدبه امور خانواده اختصاص میو ساعاتی که کوچکترین فرزند

شاملتداخلکاربا(کاروخانوادهتضاديهسویبامفهومدو)کاريهوسابقسن، میزان تحصیالت
.ایران هستیميهجامعيهبا در نظر گرفتن فرهنگ و شرایط ویژ)خانوادهوتداخلخانوادهباکار

بیمارستان شهر تهران10منداناتاقعملنفريکار333يهبدین منظور پیمایشی در میان نمون
باتداخلکارباخانوادهدرارتباطعاملتضادنقشدهدکهنتایج پژوهش نشان می.انجامشد

.ي معکوس ضعیفی با تداخل کار با خانواده دارندحمایت مافوق و شیفت کاري رابطه.استمستقیم
از میان عوامل .یستندناز عوامل خانوادگی با مفهوم تداخل خانواده با کار در ارتباط یک هیچ
،استکاردررابطهتداخلخانوادهبادرجهتمخالفباجهتمفروضبایتشناختی نیز جنستجمعی

.ندنکمردان تداخل خانواده با کار را بیش از زنان تجربه میکهبهطوري

، حمایت مافوقابهامدرنقش،تضادنقش،ضادکاروخانوادهت:مفاهیم کلیدي

استادیار گروه مدیریت دانشگاه تهران*
گستران نامیرايعلمپژوهشگرمؤسسه**

گستران نامیرايعلمپژوهشگرمؤسسه***
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مقدمه
.کاروخانوادهاستيهدوحوزافرادمتوجهاکثری اصليهدغدغيامروزیاجتماعیدرزندگ

کنند یا به امور خانه و بیشتر مردم قسمت زیادي از وقت و انرژي خود را صرف کار می
ندوحوزهیازایکیيهکهدرمحدودیافترایتوانکسیبهندرتم.پردازندخانواده می

ها پیش متوجه این مسئله بودند نهمازقرنگذارانوپژوهشگرادانشمندان، سیاست.نگنجد
اما چیزي که .پرداختندهاخانوادهومسائلمربوطبهآنيهکاروحوزيهو به بررسی حوز

اگرکاروخانوادهرا.وفصلمشتركکاروخانوادهاسترابطهتوجهبودندبه آن بیهامدت
کاتسوفز،ـپیت(خواهدبودنهادناقصمجزا در نظر بگیریم درك ما از هر دو يهدوحوز

2005ک و سوییت، کوس(.
هاي پایانی قرن بیستم رخ داد، مسائل زماندردههتحوالت گوناگونی که به طور هم

افزایش درصد زنان .مباحثبهطورجديشداین طرحوباعثخانواده را تشدید کردـکار
هاي مدیریتی و ار،حضورزناندرردهشاغل، افزایش نسبت زنان به مردان در بازار ک

ها، ادارات و مشاغل دولتی و به طور کلی تغییر ترکیب نیروي هاي کلیدي در دانشگاهجایگاه
شرایط و هاکاريسازمانهايهاي تکنولوژیک و تغییر رویهکار و از طرف دیگر پیشرفت

گیري چنین باعث شکلمافزایش اشتغال زنان ه.ساختار کاري را به طور کلی دگرگون کرد
هاي افراد دیگر محدود به ندونقشاهازنومردهردوشاغلهایی شد که در آنخانواده

هاي مشابه دیگري از قبیل هاورونداین پدیدهيههم.انتظارات جنسیتی سنتی نیست
اي متمرکز و غیره تعادل هايهستهسرپرست،گسترشخانوادههايتکافزایش خانواده

گذارانآمده سیاستمسائل و مشکالت پدید.همزدرموجود میان کار و خانواده را براي افراد ب
واداشتتابهپردازانراوهشگران و نظریهژهاوبهدنبالآنپهاوکارخانهو مدیران سازمان

ايدر نتیجه ادبیات گسترده.مسائل مربوط به فصل مشترك کار و خانواده بیشتر توجه کنند
و مفاهیمی از این دست ایجاد هکاروخانواده،تعادلکاروخانوادتضاددر مورد مسائلی نظیر 

.شد
درحال.گذاردمشابهی را پشت سر میبیش وحال حاضر شرایط کمایران دريهجامع
کاريهانحوزهیبیسنتيمرزهاشروعبهدگرگونکردنيمتعددیاجتماعيروندهاحاضر

طبق.درحالتحولاستيشهريهازنانومرداندربافتيهانقش.انددهکروخانواده
تکلمردانسرپرستیران،جمعیمرکزآمارا1385نفوسومسکنساليجسرشمارینتا

Nitro
 P

DF T
ria

l

www.ni
tro

pd
f.c

om



شهرتهرانمنتخبهاياي در بیمارستانمطالعه:بررسی عوامل اثرگذار بر تضاد بین کار و خانواده

3

نشهریوتعدادکلزنانسرپرستخانواردرهم329ֽ414ֽ3خانوارشهرتهران
وزنانشاغلدر837ֽ388ֽ4تهرانتعدادکلمردانشاغلدرشهر.نفراست773ֽ080ֽ3

نسبتمردانشاغلبهزنانشاغلدرشهرتهران(گزارششدهاست241ֽ742ֽ1نشهریا
هاروبهالن زن به مرد در دانشگاهیالتحصوفارغن نسبت دانشجویانیچنهم).است52/2
بهت سنتی ایران اکنون در نوعی شرایط گذار از حاليهتوانگفتجامعمی.شاستیافزا

،يکاريهاتیمبودکهمسئولیشاهدآنخواهیآتيهادرسال.استحالتمدرن
يهاکودکانمحدودبهنقشيمربوطبهنگهداريهاتیمسئولوخانهيهاتیمسئول
کهبا توجه به این مسئله و با در نظر گرفتن این.دبودنخواهیوسنتیتیجنسيهشدفیتعر

انجام نشده است، نیاز به کاروخانوادهضادیقات چندانی در مورد تدر ایران تا کنون تحق
میان کار و خانواده و جاي خالی این تضادگذاربربروزانجام تحقیقی در مورد عوامل تأثیر

هايمربوطبهتضادپژوهشاز این گذشته، .شودها در ادبیات سازمانی احساس میپژوهش
انددراي صنعتی غربی، به ویژه ایاالت متحده، انجام شدهکاروخانوادهعمدتاًدرکشوره

هاي اقتصادي و تجاري اهمیت مسائل کار و خانواده در که با جهانی شدن عرصهحالی
.)2000یانگ، چِن، چوي و ژو،(کشورهاي در حال توسعه بیش از پیش شده است 

میان کار و تضادگذاربربروزعوامل تأثیرلویدالینپژوهشبررسیایهدفاصل
این نمقالهیدرا.استدرشهرتهرانبزرگچند بیمارستان دولتی و خصوصیدرخانواده
شناختیجمعیتوعواملمرتبطباخانوادهرادرسهگروهعواملمرتبطباکار،عواملعوامل

نوادهوخاتداخلکارباندومفهومینبیشیازپژوهشگرانپيروینباپیهمچن.میادادهيجا
،تضادنقشدر بعد عوامل کاري تأثیر متغیرهاي.میالشدهیزقایکارتمااخانوادهبداخلت

کارباخانوادهتداخلکاري و حمایت مافوق را بر شیفت،ساعاتکاري،ابهامدرنقش
از میان عوامل خانوادگی نیز وضعیت تأهل، وضعیت اشتغال همسر، تعداد .ایمسنجیده
را مورد بررسی قرارشدهبااعضايخانوادهوساعاتسپريدکوچکترین فرزنسن،فرزندان

کاررايهسابقو، سن، تحصیالتیتشناختی از قبیل جنسجمعیتدر نهایت عوامل.ایمداده
.نیز مورد توجه قرار دادیم

Nitro
 P

DF T
ria

l

www.ni
tro

pd
f.c

om



1389زمستان،20،شمارهپنجمفصلنامه علوم مدیریت ایران، سال

4

تضادکاروخانواده
به عنوان یک وخانوادهکه تنها نزدیک به سه دهه است که مبحث تضاد بین کارباآن
يهکاروخانوادهتجربکنندکهمسائلدانان بحث میمطالعاتی مطرح شده تاریخيهحوز

هاياقتصاديشانرابادغدغههاي خانوادگیها از ابتدا باید مسئولیتانسان.جدیدي نیست
ي طوالنی اهاي در این زمینه سابقهگذاريمباحث آکادمیک و سیاست.کردندهماهنگ می

).2005،کاتسوفز و دیگرانـپیت(دارد
ترین هاي خانوادگی مهمهاي غیرکاري که فعالیتکار و فعالیتيهدرموردرابط

مدلی که در بیشتر مطالعات مربوط به تضاد کار و .هاي گوناگونی وجود داردهاستمدلآن
مفروضات این مدل مطابق.)2005بایرون، (مدلتضاداستگیردخانواده مورد توجه قرار می

در نتیجه ممکن است .باید انجام شوديهايدشوارهاي زندگی انتخابحوزهيهدرهم
این عقیده تضادبريهرینظ.بار سنگینی را بر دوش فرد قرار دهدورخدهدیتضادهای

.شودهاي گوناگون ناشی میالزامات متناقضی از شرکت در نقشيهاستواراستکهمجموع
تر باشند یا تنبیه شدیدي تر یا برجستههاي کاري و خانوادگی براي فرد اساسیچهنقشهر

ن و لیانی، کوه(شودبراي عدم پیروي از ملزومات نقش وجود داشته باشد تضاد بیشتر می
2009.(

بیینتفسیر و تهايگوناگونازجنبهکاروخانوادهراتضادهستندکههايمتعددينظریه
طبق این نظریه .ستانقشيهتفسیرها متعلق به نظریترین شدهپذیرفتهیکی از.کنندمی

مثًال در جایگاه همسر، (چه رفتار مناسب در یک موقعیت به خصوص انتظارات سایرین و آن
اري و خانوادگی فرد را شکل هايکشود،نقشدانسته می)همکار، زیردست، پدر یا مادر

ندکناي براي فرد تعریف میهايچندگانههايکاروخانوادهنقشحوزههر یک از.ددهمی
این وضعیت در نهایت منجر به بروز تضاد .تقاضاهايمتعدديبههمراهدارندکههرکدام

ثابت(با قبول فرض کمیابی منابع نقشدارد،يهتضاد که ریشه در نظریيهنظری.شودمی
از این دو یکیهايکندکهپرداختنبهنقشادعا می)ترسرژيوزماندردسبودن میزان ان

)مثًال خانواده(دیگر يههايحوزموجبکاهشتوجهبهنقش)بهعنوانمثالکار(حوزه
هايموجوددربدین ترتیب تضاد بین کار و خانواده به صورت تضاد بین نقش.شودمی

).2009،تونوبالتزبِرلسون، کوتربا، لل، میِچمیِچ(شودواده تعریف میهايکاروخانحوزه
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محدودبه»کار«آیا .داردمباحثاتی وجود »خانواده«و»کار«بر سر تعریف عبارات 
ايراکهمنفعتماديدرهاي مرتبط با وظیفهوظایف همراه با دستمزد است یا سایر فعالیت

جا که در این ازآن؟)ارمنزلبراي مثال کار داوطلبانه یا ک(گیرد پی ندارند نیز در بر می
هايمطالعاتی عالقه و توجه ما به فصل مشترك اشتغال همراه با دستمزد و فعالیتيهحوز

بنا.کنیمد محدود میکاربهکارهايبادستمزيهتعریف خود را از حوز،خانگی معطوف است
ستهبايبههموابهانیز عبارت است از دو یا چند فرد داراي نقش»خانواده«به تعریف،

).2005،نلیوود، بوردیو و براِیر، الكسِپبی، َکا(اهدافمشترك
تضاد بین کار و خانواده نداي تأثیرگذار اظهار داشتدرمقاله)1985(لهاوس و بوتگرین

مانع)کاري یا خانوادگی(ایفاي یک نقشهشدهبدادهیابد که زمان اختصاصهنگامی بروز می
استرس ناشی از پرداختن به یک نقش یا رفتارهاي یامل و مناسب نقشی دیگر شودکاایفاي 

این صورتها این مفهوم را به آن.گررامختلسازددییفاي نقشا،طلبدخاصی که می
فشارهايآندرنوعی تضاد بین نقشی است که تضاد بین کار و خانواده «:تعریف کردند

بهعبارت.دیگر در تضاد هستندانواده به نحوي با یکوخکاريهبرخاستهازحوزنقشی
دشوار)یا کاري(داشتن نقش خانوادگی يهبهواسط)یا خانوادگی(قشکاريدیگر، ایفاي ن

).77.،ص1985هاوسوبوتل،گرین(»شودمی
سویه را یکتضادکاروخانوادهمفهومهشتاد قرن بیستميهمطالعات ابتدایی در ده

خانوادهباکارراابعادتداخلکارباخانوادهوتداخلهايمتأخرترپژوهش.اشتندپندمی
تواندبابه بیان دیگر کار می).2005ابی و دیگران، (درنظرگرفتندمتفاوت این مفهوم کلی 

تداخل پیدا کند و خانواده نیز ممکن است باعث تداخل در هاي خانوادگیوظایف و دغدغه
بدین ترتیب تداخل کار با خانواده و تداخل خانواده با کار دو بعد این .شوديکارایفاي نقش 

.و پیامدهاي هر یک از این دو متفاوت استعواملاثرگذارمنطقی است که پدیده هستند و 
سازمانی بیشتر کاريوکهعواملرسیدبنديجمعدر فراتحلیل خود به این )2005(بایرون 

کاريبرتداخلعوامل خانوادگی و غیرهدرارتباطاستوبرعکستداخلکارباخانواداب
بهعنوانمثال.در مورد پیامدهاي این دو مفهوم نیز چنین است.گذاردخانواده با کار تأثیر می

یابد، پیامدي مانند رضایت از زندگی خانوادگی تحت هنگامی که کار با خانواده تداخل می
کندانواده با کار نیز چون در انجام وظایف کاري اخالل ایجاد میتداخلخ.گیردتأثیر قرار می

.بر رضایت شغلی تأثیرگذارتر است
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.دستهجايداددوتوانمطالعاتمربوطبهتضادکاروخانوادهرادربه طور کلی می
سازمانی و هايمطالعات به بررسی پیامدهاي تضاد کار و خانواده در زمینهگروهی از 
نوبروك، آل(عاملی که بیش از همه مورد توجه بوده رضایت شغلی.اندپرداختهخانوادگی 

؛ الپِی1998کی، کوسکواوِز؛2007بویار و موزلی جونیور، ؛2002کتور،سپِاسِپر، ان،کتور، آل
پوئبویار و موزلی جونیور، (و رضایت خانوادگی)2008ر، اودریسکول و دیگران، کوِپنز،لم

هیگینز، (کیفیت زندگی.است)2008؛ الپیر و دیگران، 1998سک و اوزکی، ؛کو2007
)2008،کار، بویار و گرِگوري(تعهدکاري، فرسودگی شغلی،)1992ري و ایروینگ، داکسِب

و غیبت کاري )1999نديوکروپانزانو،؛گَر2008کار و دیگران، (گرایش به ترك شغل
.اندپیامدهاي دیگر تضاد کار و خانواده

منداد کار و خانواده عالقهبرتضعوامل تأثیرگذاربرخی دیگر از پژوهشگران به بررسی 
فو؛2008ن،رمبِـل و ویتیگبوت(سازمانی مشارکت در کار، استرس شغلیيهدرحوز.هستند
نروز، رابینوویتز و بوتل، هاوس،پاراسورامان،گَرگرین؛1999؛کارلسون،2001ر،و شاف
؛2008نوجونز،؛ کینم2007ن،شاکلی و آل(کارييهپذیري برنام، میزان انعطاف)1989

ه(، حمایت شغلی)1997ر، آلن و گریگزبی، متیلور، د؛ سِی2009رو،لکامپو و بالنسیس، روِوگ
2009ندي،کورگَر؛2008نوجونز،؛ کینمد؛2008الپیر و دیگران، ؛2007ل،ئیرو و مایک

،الزامات)2007آسی و تامپسون، آندره(، اختیار کاري )2001سون، کارلسون و النکاو، نیل
ین، رليوچمِبد(،تعهدکاري)2008رتز جونیور، موزلی جونیور و کار، بویار، مائ(کاري
و غیره )2004جاج و کولکوئیت، (، عدالت سازمانی )2001ر،فو و شاف(،ساعاتکاري)2006

خانوادگی نیز عواملی نظیر يهدرحوز.اندد که در تحقیقات شناسایی شدهعواملی هستن
ساعاتی که صرف انجام وظایف ،حمایت خانوادگی، استرس خانوادگی، تعداد فرزندان

تعدادفرزندان،، وضعیت تأهل، وضعیت تأهل همسر)2001فووشافر،(شودخانوادگی می
)تعهد)2001؛فووشافر،2008بویار و دیگران، (وادگی الزاماتخان،)1998نومائونو،کینون،

ايون عوامل زمینهپژوهشگرا.اندشدهمطرحو غیره )2006دي و چمبرلین، (خانوادگی 
،سن،)1997ر و دیگران، مه؛2001رز،پاراسورامان و زیم(یتنظیر جنسشناختی جمعیت

کاري و عوامل فردي نظیر سبک يهسابق،درآمد،)1998کینونن و مائونو، (میزان تحصیالت
؛ ماتسویی، اوشاوا و 2005شمیت، ر و اِیر، مسپِکَ؛2008روتوندو و کینکایید، (حلمسئله

؛ بویار و 2009بالنش و آلوجا، (هاي مدیریت زمان، شخصیت،مهارت)1995اونگالتکو، 
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،سبککنترل)2004ین، موسیسکا و فلیسون، ؛ِو1999؛کارلسون،2007موزلی جونیور، 
.اندبررسی کردهرا نیزو غیره)2007آسی و تامپسون، آندره(

شناسی، هاي گوناگون علوم انسانی از جمله روانپژوهشکاروخانوادهدررشته
)1998(یسکواوزکوک.استشناسی، اقتصاد و مدیریت مطرحشناسی، تاریخ، مردمجامعه

تمنابعیریومدیرفتارسازمانمطالعاتانوادهرادرنکاروخیمفهومتضادبيکاربردها
اندکهبرايبهبودعملکردهاي جدید مدیران دریافتهاکنوندرسازمان.مطرحکردندیانسان

ها را بیش از پیش مورد سازمان و حفظ و جلب رضایت کارکنان باید وضعیت خانوادگی آن
هایی تدوین کنند که از کارمندان و تراتژيهاي منابع انسانی و استوجه قرار دهند و سیاست

دغدغهوبهدورازفشاروها حمایت نماید تا کارمندان بتوانند بیامور شخصی و خانوادگی آن
.اضطراب ناشی از تضاد کار و خانواده به انجام وظایف کاري خود بپردازند

هباعثبروزتضادکراهاي موجود در ادبیات عواملیدر پژوهش حاضر با پیروي از مدل
ثربرمؤيهگانسهادامهموارددر.ایمجايدادهکلیۀسهدستدردنشوبین کار و خانواده می

ها و فرضیات تحقیق را تشریح خواهیم آنيهدهندعوامل تشکیل،بین کار و خانوادهضادت
.کرد

وضعیت کاري 
دانند، زیرا کار و خانواده میبسیاري از پژوهشگران کار را منشاء اصلی بروز تضاد بین 

هیگینز و دیگران، (توانند بر کار خود کنترل چندان زیادي اعمال کنند معموًال افراد نمی
تعدادساعاتکار)الف(در پژوهش حاضر وضعیت کاري فرد شامل پنج عامل ).1992

.تشیفت کاري اس)ه(حمایت مافوق و )د(ابهامدرنقش،)ج(دنقشتضا)ب(هفتگی، 
کند که عوامل وضعیت کاري با تداخل کار بینی میي اصلی اول پژوهش حاضر پیشفرضیه

.يمعنادارداردباخانوادهرابطه
(1فرضیه  ابهامدرنقشباتداخل)ج(وتضادنقش)ب(د ساعات کار هفتگی، تعدا)الف:

ي منفی دارد و خانوادهرابطهحمایت مافوق با تداخل کار با )د(يمثبتوکارباخانوادهرابطه
.شودشیفت کاري ثابت بیشتر از شیفت گردشی باعث ایجاد تداخل کار با خانواده می)ه(
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پژوهشمفهومیـمدل1شکل

خوردکهیبرهممینکاروخانوادهزمانیپژوهشگرانمعتقدندتعادلب:)الف(1فرضیه 
نیکازایهروبرعهدهدارد)امادریمانندکارمند،همسروپدر(ياندگانهچيهافردنقش

هرچه).2002هاوس،نیووگریستوا،چا(کنندیوتعهدفردراطلبميهازمان،انرژنقش
بیشتر )چه در محیط کار و چه در خانه(دیابانجام وظایف کاري اختصاص میساعاتی که به

ماندهاي خانوادگی و اعضاي خانه باقی میي پرداختن به فعالیتشودزمانکمتريبرا
بیشتر باعث تداخل رودکهساعتکارِياز این رو انتظار می).1985هاوسوبوتل،گرین(

.بیشتر کار با خانواده شود

تداخلکاربا
خانواده

تأهلوضعیت-
وضعیت اشتغال همسر-

تعدادفرزندان-
سن کوچکترین فرزند-
شدهبااعضايسپريتعدادساعات-

خانواده

تعدادساعاتکاري-
تضادنقش-
ابهامدرنقش-
کاريشیفت-
حمایت مافوق-

جنس-
سن-
تحصیالت-
کاريسابقه-

ت کاري
وضعی

ت فردي
وضعی

ت خانوادگی
وضعی

تداخلخانوادهبا
کار
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در ادبیات موجود همبستگی بین تضاد بین کار و خانواده و انواع :)بوج(1فرضیه 
؛فووشافر،2008ن،رمبِـبوتل و ویتیگ(ويومثبتگزارششدهاستاسترسهموارهق

هاي استرس شغلی از از میان مؤلفه.)1989،و دیگرانهاوس؛ گرین1999؛کارلسون،2001
د بررسی هاومشاغلموربار اضافی نقش که در سازمان،ابهامدرنقشوقبیل تضاد نقش

یتضادنقش.گردندحاضر بررسی میيهطالعدرنقشدرموابهامگیرند، تضاد نقشقرار می
نجهتبهطوریمختلفازچنديهاونددکهنقشیپیبهوقوعمیزمانکارييهدرحوز

ازیکیمربوطبهيهاتیبهفعاليزمانبهفردفشارواردکنندواختصاصزمانوانرژهم
گراتمعتقدندکر و میب.دشوارسازدهارارنقشیسايهاتیهاپرداختنبهفعالننقشیا

فیراانجامدهدکهباوظايرودکاریدهدکهازفردانتظارمیرخمیزمانیتضادنقش
؛1989گران،یهاوسودنیگر(اشدرتناقضباشدیشخصيهااارزشییرشغلیوغیشغل

يچهدرشغلشازودهدکهفرددرموردآنیرخمیابهامدرنقشزمان).2001فووشافر،
هرچهابهامدرنقش.ارنداشتهباشدیدراختیستم پاداش اطالعات کافیاسیرودیانتظارم

وعدماعتمادبهنفسفردیهودگی،احساسبی،استرسشغلیشغلیتیشترباشد،نارضایب
يهباخانوادکاردارندتداخلیمبهميهاکهشغليرسدافرادیبهنظرم.استبیشتر

).2001فووشافر،(راتجربهکننديشتریب
گذارد، حمایت یکی دیگر از عواملی که بر تضاد کار و خانواده تأثیر می:)د(1فرضیه 
کاران،اعضايشامل حمایت مافوق، هم(تأثیر حمایت اجتماعی به طور کلی .مافوقاست

رگرفتهودرکاهشتضادکارودر ادبیات کار و خانواده بسیار مورد تأکید قرا...)خانوادهو
؛2009؛ سیِگر و وِیس، 2009،یلور و دیگرانتبهعنوانمثال(خانوادهمؤثرشناختهشدهاست

،و دیگران؛ نیلسون2008؛ الپیر و دیگران، 2007،و دیگران؛گرَندي2008کینمن و جونز، 
براي حمایت از کارکنان در هایی هاودستورالعملدر هر سازمانی احتماًال سیاست).2001

با این وجود در اکثر .شانوجودداردهاي خانوادگیجهت ایجاد تعادل میان کار و فعالیت
ي براي ارزیابی ااده از این مزایا پیامدهاي منفیموارد کارکنان این احساس را دارند که استف

جا اهمیت دارد فرهنگ چیزي که در این.شان در پی داردها یا امکان ترفیعد شغلی آنهتع
دهد و وجود یک مافوق یی که به مسایل خانوادگی کارکنان توجه نشان میسازمانی
شوند کارمندان به راحتی بتوانند از مزایاي این دو عامل هستند که موجب می.گراستحمایت

ترین فردي که در عمل در این میان مهم.دهکنندادرنظرگرفتهشدهدرسازماناستف
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حمایت کند مافوق مستقیم شانتواند از کارکنان در مورد مسایل و مشکالت خانوادگیمی
به نیاز کارمندان براي شود،گر کسی است که تبعیض قایل نمیمافوق حمایت.ستهاآن

يکهاتی کارمندان از مشکالت خانوادگیدهد،وقتوجه به مسایل خانوادگی توجه نشان می
کند، به تالش کارکنان در دردي میهاهمکنندباآنرد صحبت میگذابر کارشان تأثیر می

دهد و محیطی ایجاد شان اهمیت میجهت ایجاد تعادل بین تقاضاهاي کاري و خانوادگی
تیلور و (هایشان صحبت کنند توانندازدغدغهکند که در آن کارکنان به راحتی میمی

).2009دیگران، 
پذیري گذاراست،انعطافبر تداخل کار با خانواده تأثیرعامل دیگري که :)ه(1فرضیه 
پذیري کاري و تضاد کار و میان انعطافيهمطالعات بسیاري در مورد رابط.کارياست

براي.نظريوجودنداردهاي این مطالعات اتفاقخانواده انجام شده است، هرچند که در یافته
پذیري کاري به این نتیجه رسیدند که انعطافخوديهدرمطالع)1997(مثال همر و دیگران 

هاوسودیگري گرینيهدر حالی که در مطالع.باکاهشتضادکاروخانوادهدرارتباطاست
به طور کلی .ي میان این دو متغیر وجود ندارداگیري کردند که رابطهنتیجه)1989(دیگران 
کهبهفردامکانيکاريگوناگونهاگزینه«شودطور تعریف میپذیري کاري اینانعطاف

).2007شاکلی و آلن، (»هاي زمانی یا فضایی استاندارد انجام دهددهدکارراخارجازمرزمی
پذیري کاري با در تحقیق حاضر با توجه به شرایط کاري خاص کارکنان بیمارستان، انعطاف

ت کاري گردشی و کارکنانی که شیف.رجوع به شیفت کاري کارکنان سنجیده شده است
پذیري زمانی کار خود دارند و در کاريوانعطافيهغیرثابت دارند، کنترل بیشتري بر برنام

.کمتريداشتهباشنديهشودکهتداخلکارباخانوادنتیجه فرض می

یتخانوادگیوضع
یدگتخانواینکاروخانوادهرانشانگروضعیرگذاربرتضادبیرتأثیمتغپنجپژوهشحاضر

تاشتغالیوضع)ب(تتأهل،یوضع)الف(رهاعبارتندازینمتغیا.افراددرنظرگرفتهاست
بااعضايخانوادهکهیتعدادساعات)ه(نفرزندویسنکوچکتر)د(تعدادفرزندان،)ج(همسر،

تیکندکهعواملوضعیمینیبشینپژوهشپیدومایاصليهیفرض.شودسپري می
.معناداردارديهرابطداخلخانوادهباکارتبایخانوادگ
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(2فرضیه  )ه(تعدادفرزندانو)ج(وضعیت اشتغال همسر، )ب(وضعیت تأهل، )الف:
يمثبتوشودوتداخلخانوادهباکاررابطهتعداد ساعاتی که با اعضاي خانواده سپري می

.منفی وجود دارديسن کوچکترین فرزند و تداخل خانواده با کار رابطه)د(بین 
رايشتریبيهکاروخانوادشگرانمعتقدندافرادمتأهلتضادپژوه:)الف(2فرضیه 

خودياستفادهاززمانوانرژيهدرنحويشتریعملبيافرادمجردآزاد.کنندیتجربهم
ناحتمالبروزیبنابرا.کنندیبهمسائلخانوادهاحساسمیدگیدررسيدارندواجبارکمتر

.انافرادمجردکمتراستیکاروخانوادهدرمتضاد
درآناستکهییهاعصرحاضرظهورخانوادهیاز تحوالت اجتماعیکی:)ب(2فرضیه 
رابهوجودآوردهاست؛بهیاززندگینینتحولسبکنویا.شاغلند)زنومرد(هردونفر

بههمراهدارد،يمتعدديایوادهمزاکخانیلهردوطرفدرانکهاشتغیکهباوجودايطور
خودوبهکاروخانوادهيهانقشيفایبهخاطرايامالحظهفشارواسترسقابل

انیر شاغل معموًال حامیهمسرانغ).1989گران،یهاوسودنیگر(دیآیهمسرانشانواردم
نموضوعوقتیا.رندیگیخانوادهرابرعهدهميهاتیشترمسئولیندوبیآیخانوادهبهشمارم

مقابلدردر.کندیاشآزادميفکاریتمرکزکردنبروظايطرفشاغلرابرايوانرژ
وقتشاغلهستند،افرادبااپارهیوقترفبهصورتتمامطکههردوییهاخانواده
نخانوادهیشسطحتضادبیکاروخانوادهروبروهستندکهمنجربهافزايهدوگانيتقاضاها
.گرددیوکارم

کهییهاشاززوجیفرزندهستندبيکهدارايبافرادینترتیبههم:)جود(2فرضیه 
نشاندادهاستهمسنوقاتیتحق.کنندینخانوادهوکارراتجربهمیفرزندندارندتضادب

عدادشتینباافزایفوالدیوظا.خانوادهمؤثراستنیزانتضادبیهمتعدادفرزندانبرم
نطلبیازوالديشتریابدوهرچهسنفرزندانکمترباشد،وقتبییشمیفرزندانافزا

.ابدییشمیکارافزاناحتمالبروزتداخلخانوادهبایکنندوبنابرایم
گذار است ساعاتی است عامل دیگري که بر بروز تداخل خانواده با کار تأثیر:)ه(2فرضیه 

جاکهزمانمنبعمحدودياستبهطورازآن.یابدتصاص میکه به مسایل خانوادگی اخ
منطقی قابل استنتاج است که اگر فرد زمان بیشتري را در کنار اعضاي خانواده سپري کند از 

شودماند و در نتیجه تداخل خانواده با کار بیشتر میپرداختن بیشتر به وظایف کاري باز می
).2001فووشافر،(
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يتفردیوضع
)ب(،یتجنس)الف(ریمتغچهارمتشکلازشناختیو جمعیتيتفردیپژوهشحاضروضعدر

پژوهشوچهارمسومیاصليهیفرض.استکاريهسابق)د(والتیزانتحصیم)ج(سن،
.دارديمعناداريهنکاروخانوادهرابطیباتضادبيتفردیوضعندکهکنیمینیبشیحاضرپ
میتقس.شدهاستیقاتبررسیازتحقيارینکاروخانوادهدربسیبرتضادبیترجنسیتأث
انرامسئولخانهوخانوادهوشوهرانراکهزنياستبهطوریتبرجنسیمبتنیکارسنت

اندوششدهیترازپکردهلیکهدردورانمعاصرزنانتحصنیباوجودا.داندیخانهمآوراننان
يبرابرکم و بیشیشغليهاافتهاستوبهفرصتیشیفزاشاندرمشاغلازانمشارکتیم

خانوادهبردوشزنانیاساسيهاتیازآناستکههنوزمسئولیاند،شواهدحاکافتهیدست
رایکندزیصدقمیرانیژهدرموردزناناینموضوعبهطورویا).2001فووشافر،(قراردارد
محوروخانوادهیرانیفرهنگا.نانرواجداردچهمیمکارسنتیوتقسهايگذارارزش

مربوطبهمراقبتازکودکانمتعلقبهيهاتیمنزلومسئوليهاتیفعال.فرزندمحوراست
ریزنانبرکارشانتأثیخانوادگيهاتینکهمسئولیاحتمالانتیجهدر.شودیزناندانستهم

نکهیاحتمالاهاي نقشی موجود،کلیشه،باتوجهبهدرمقابل.شترازمرداناستیبگذاردب
نیبنابرا.شتراززناناستیجادکندبیشانخللایخانوادگیمرداندرزندگيفکاریوظا

زنانومردانتفاوتيهنکاروخانوادیزانتضادبیناستکهمیاتحقیق حاضر برفرض
بیشتر و مردان ادهباکاِرفرض بر این است که زنان تداخل خانو.باهمداشتهباشديمعنادار

.بیشتري داشته باشنديهتداخلکارباخانواد
معناداروجودداردبهطوريکهيوتضادکاروخانوادهرابطهیتبین جنس:3فرضیه 

تداخل خانواده با کار در بین )ب(تداخل کار با خانواده در بین مردان بیشتر از زنان و )الف(
.تزنان بیشتر از مردان اس

گذارند سن، سطح تحصیالت و متغیرهاي دیگري که بر تضاد کار و خانواده تأثیر می
در پژوهش حاضر فرض بر این است که کارمندان با سطح تحصیالت .کاريهستنديهسابق

چراکه.کنندباالتر تداخل کار با خانواده و تداخل خانواده با کار کمتري را تجربه می
هاي بیشتر و بهتري براي کنترل هاومهارتتر احتماًال استراتژيکردهکارمندان تحصیل

کوهن و لیانی، (ددارندشودیگر وارد میيهفشارهایی که از هر یک از این دو حوزه بر حوز
هاي همراه با آن نیز کارمندان را در کاري بیشتر و تجربه و مهراتيهسنوسابق).2009

تروداراياز سوي دیگر کارمندان جوان.دهدجهت کاهش تضاد کار و خانواده یاري می
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سابقۀ کاري کمتر باید انرژي بیشتري را صرف تثبیت موقعیت خود در سازمان کنند و در 
).2009کوهن و لیانی، (ه را بیشتر احساس کنند نتیجه ممکن است فشار تضاد کار و خانواد

باتضادکاروخانوادهکارييهسابق)ج(تحصیالت و)ب(،سن)الف(بین :4فرضیه 
کاريکمتريهسابقبه طوري که هرچه سن، تحصیالت و .معناداريوجوددارديهرابط

.تاسباشند تداخل کار با خانواده و تداخل خانواده با کار بیشتر

قیتحقروش
اتاق عمل ده بیمارستان دولتی و خصوصی شهر نفرازکارکنان333حاضرتحقیقيهنمون

نفرازاعضاي96.هستند)شامل چهار بیمارستان دولتی و شش بیمارستان خصوصی(تهران
سالو83/33مونهمیانگین سنی ن.بودند%)6/70(نفرزن230و%)4/29(نمونهمرد
اعضاينمونهداراي%)9/47(اکثریت .سالبود20/11هايآنکاريهسابقمیانگین 

دیپلم و فوق دیپلم و دارايمدركزیر دیپلم یا %3/47.تحصیالت سطح لیسانس بودند
.فوق لیسانس یا دکترا بودنددارايمدرك8/4%

يمهناپرسش.سؤالاستفادهشد38ايشاملنامههاازپرسشآوريدادهبرايجمع
استاندارد از انگلیسی به فارسی ترجمه شد و سپس براي اطمینان از اعتبار مفاهیم آن، دوباره 

اي میان دو نامه را به انگلیسی بازگرداند و در مقایسهمتخصص زبان انگلیسی پرسش
هاباگویهپایایی.نامه نیز سنجیده شدروایی و پایایی پرسش.ي انگلیسی انجام شدنسخه
.بودα=83/0تاα=65/0يآنازسنجیده شد و دامنه)1جدول(هازآلفايکرونباخاستفاد

.ها از تحلیل عاملی استفاده شدبراي ارزیابی روایی گویه
با)تداخلخانوادهباکاروتداخلکارباخانواده(وبعدمفهومتضادکاروخانوادههرد
در این .سنجیده شد)1991(پاک، سیرل و کلگوتيهشداستاندارديهنامپرسشاستفادهاز

مقیاس چهار سؤال به ارزیابی تداخل خانواده با کار و چهار سؤال به ارزیابی کار با خانواده 
تایی لیکرت از کامًال مخالف تا کامًال موافق جاي ها در طیف پنجپاسخ.انداختصاص یافته

آلفايکرونباخبراي.تضاد بیشتر بوديهدهندباالتر نشانيهطوريکهنمرگرفتندبهمی
.بود76/0وبرايتداخلخانوادهباکار68/0تداخلکارباخانواده
چهارسؤال(هشت سؤالیيهدرنقشازپرسشنامابهامویتضادنقشبرايسنجش

ژهیهوبهپرسشناماین .استفادهشد)1970(نرتزمیزو،هاوسولیر)براي هر یک از متغیرها
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هادرپاسخ).1985ر،کسون و شولج(استمحققانيهمورداستفاديکاريهاطیدرمح
باالتر تضاد يهنمر.گرفتندمًال موافق جاي میتایی لیکرت از کامًال مخالف تا کاطیف پنج

باالتر بیانگر يهرنقشنمراما در مورد سؤاالت ابهام د.تضاد بیشتر بوديهدهندنشاننقش
وبرايابهامدر78/0اضرآلفايکرونباخبرايتضادنقشدر تحقیق ح.ابهامکمتراست

.است65/0نقش
اند، حمایت مافوق را با استفاده از اشارهکرده)2006(شانوك و آیزِنبِرگر کهطورهمان
سنجیدیم و تنها)1986(آیزنبرگر، هانتینگتون، هاچیسون و سوآ سؤالیهشتيهنامپرسش

تایی ها در طیف پنجپاسخ.استفاده کردیم»سرپرست«يهازکلم»سازمان«بهجايعبارت
باالتر در این مقیاس يهنمر.گرفتندلیکرت از کامًال مخالف تا کامًال موافق جاي می

در تحقیق حاضر آلفاي کرونباخ براي این مفهوم .حمایت مافوق بیشتر بوديهدهندنشان
.بهدستآمد83/0

صبح،(شد که آیا کارکنان تنها در یک شیفت ثابت شیفت کاري با این سؤال سنجیده می
.ها متغیر استکنند یا شیفت کاري آنکار می)بعدازظهر،شب

نتعدادساعاتیانگیدهندگانخواستهشدمازپاسخبراي بررسی وضعیت خانوادگی نیز
المربوطهبهؤس.سندینامهبنوزنندودرپرسشنبیشانرادرهفتهتخمشدهباخانوادهيسپر

»د؟یکنیميبهطورمتوسطدرهفتهچندساعتراباخانوادهخودسپر«:نصورتبودیا
ودرشدمشخص»امتأهلیمجرد«صورتبهيانهیالدوگزؤکسیباافرادتتأهلیوضع

نخصوصیدرايگریاالت دؤبهسشددرخواست میدهندگانپاسخازصورتمتأهلبودن
فرزندخودوشاغلنی،سنکوچکترتعدادفرزندانهاخواستهشدازجملهازآن.پاسخدهند

.انبودنهمسرخودرامشخصکنندیبودن

هایافته
میانگین، انحراف معیار و ضرایب همبستگی بین متغیرهاي پژوهش را نشان 1جدول

.اندارمشخصشدههايمعناددر این جدول همبستگی.دهدمی
اوليهفرضی
بنابراین داردنوجودا خانواده همبستگی معناداريبین ساعات کاري و تداخل کار ب-
.شودمینفرضیه اول تأیید )الف(قسمت
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همبستگی مثبت و نسبتًا قوي وجود داردتداخلکارباخانوادهوتضادنقشبین -
)01/0‹p,40/0=r(. بنابراین قسمت)شودیه اول تأیید میفرض)ب.

بنابراین داردنوجوديبین تداخل کار با خانواده و ابهام در نقش همبستگی معنادار-
.شودمینفرضیه اول تأیید )ج(قسمت
همبستگی منفی و )p,11/0-=r›01/0(بین تداخل کار با خانواده و حمایت مافوق-

فرضیه اول تأیید )د(راین قسمت بناب.که میزان آن نسبتًا کم استمعناداريوجوددارد
.شودمی

وجوددارديمعنادارمنفی و همبستگی نیز کاريبین تداخل کار با خانواده و شیفت-
تداخلکارباهاي دیگر نشان داد کهتحلیل.)p,14/0-=r›01/0(که چندان قوي نیست

ان داراي شیفت کاري بیش از کارکنکارکنانی که شیفت کاري متغیر دارند، خانواده در میان
.شودفرضیه اول تأیید می)ه(بنابراین قسمت ).p,65/2=t›01/0(ثابتاست

دوميهفرضی
شامل وضعیت تأهل، (یک از متغیرهاي خانوادگی هیچبین تداخل خانواده با کار و -

وجوديهمبستگی معنادار)وضعیت اشتغال همسر، تعداد فرزندان و سن کوچکترین فرزند
.شودد میريدومبنابراین فرضیه.تنداش

متغیرهاي خانوادگی با تداخل خانواده با کار کههاي جانبی نیز نشان داد تحلیل-
ي، تحصیالت و سابقهیتجنس(شناختی ي معناداري نداشتند، اما با متغیرهاي جمعیترابطه
یکی از .داشتندارتباطمعنادار)ساعاتکاريوتضادنقش(و بعضی متغیرهاي کاري )کاري

p,25/0›01/0(باتداخلخانوادهباکاراستيتضادنقشلببهدستآمدهرابطهنتایج جا
=r.(دیگر داشتند ي معنادار اما ضعیفی با یکابهام در نقش و تداخل خانواده با کار نیز رابطه
)01/0‹p,13/0=r.(

وچهارمسوميهفرضی
یتشود بین تداخل کار و خانواده و جنسه میمشاهد1طورکهدرجدولهمان-

بهطورمعناداريباتداخلخانوادهباکاردرارتباطیتاماجنس.همبستگی معنادار وجود ندارد
دونمونهمستقلنشاندادکهتداخلخانوادهباکارtنتایج آزمون ).p,12/0=r›01/0(بود
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ي معناداري بین سایر هیچ رابطه).p,16/2=t›01/0(در مردان بیش از زنان است 
.شناختی و تداخل کار با خانواده یا تداخل خانواده با کار یافت نشدمتغیرهاي جمعیت

تحلیل رگرسیون
رگرسیون چندگانه به روش گام به گـام نیـز بـراي    عالوه بر تحلیل همبستگی از تحلیل

خـانوادهوتـداخلخـانوادهبـاکـاربینی تداخل کار با تعیین سهم هر یک از متغیرها در پیش
،شناختیدر گام اول متغیرهاي جمعیت.تحلیل رگرسیون در سه گام انجام گرفت.استفادهشد
ي رگرسـیون  متغیرهاي کاري و در گام سـوم متغیرهـاي خـانوادگی وارد معادلـه    درگامدوم

خـانوادهرانشـاننتایج تحلیل رگرسیون گام به گام مربوط به تداخل کار بـا 2جدول.شدند
کند، بدین ترتیب کـه تضـاد   میي اول را تأییدقسمت ب فرضیه2هايجدولیافته.دهدمی

یج رگرسیون نشان داد که تضاد نقشنتا.ي مستقیمی با تداخل کار با خانواده داردرابطهنقش
یـل رگرسـیون   امـاتحل.يمعنادارداشتهايدوموسومباتداخلکارباخانوادهرابطهدرگام

ـش و حمایـت   ي اول را تأیید نمیقسمت الف، ج و د فرضیه کند و ساعات کاري، ابهام در نق
قسـمت2هايجدولهمچنین یافته.يمعناداريندارندمافوقباتداخلکارباخانوادهرابطه

بینـی  و تداخل کـار بـا خـانواده پـیش    یتاداري میان جنسعنيمراکهرابطه3يدوم فرضیه
ـک از متغیرهـاي   ارم نیز مورد تأیید قرار نگرفت و هـیچ هيچفرضیه.کندکرد تأیید نمییم ی

.يمعناداريندارندشناختی با تداخل کار با خانواده رابطهجمعیت
نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که از بین متغیرهاي خانوادگی وارد شده بـه  

بنابر نتایج تحلیل .يمعنادارينداردکارباخانوادهرابطهیک با تداخلهیچرگرسیون يمعادله
با تداخل کار بـا خـانواده رابطـه دارد، ولـی ایـن رابطـه در خـالف جهـت         یترگرسیون جنس

دهد که تداخل خانواده با کار در میان مردان نتایج این تحلیل نشان می.باست3يفرضیه
همچنـین نتـایج   .کنـدب را نیز تأییـد نمـی  4يتحلیل رگرسیون فرضیه.بیش از زنان است

.هايدوموسومباتداخلخانوادهباکاردرارتباطبوددهد که تظاد نقشی در گامنشان می
13درصد از واریانس تداخل کار بـا خـانواده و   32الزم به ذکر است که تحلیل رگرسیون 

متغیرهاي کاري بیشترین بخش ایـن  .کنددرصد از واریانس تداخل خانواده با کار را تبیین می
درصـد از واریـانس   7درصد از واریانس تداخل کار بـا خـانواده و   21.تبیین را به عهده دارند

.شودتداخل خانواده با کار توسط این متغیرها تبیین می
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گیريبحث و نتیجه
هدف.تنددر ادبیات موجود متغیرهاي بسیاري با مفهوم تضاد کار و خانواده در ارتباط هس

تضاد کار و خانواده در یک بافت برگذارمیان برخی عوامل تأثیريهاین مقاله بررسی رابط
جا که مفهوم تضاد کار و خانواده عمدتًا در کشورهاي غربی ازآن.فرهنگی متفاوت است

.تواندبرايمحققانجالبتوجهباشدشناخته شده و توسعه یافته است، نتایج این تحقیق می
که متغیرهاي کاري بیشتر بر را مبنی بر این)2005(ادعاي بایرون هاي این پژوهشافتهی

تداخل کار با خانواده تأثیر گذارند و متغیرهاي غیرکاري بیشتر بر تداخل خانواده با کار تأثیر 
و شیفت کاري در این تحقیق از میان متغیرهاي کاري، تضاد نقش.کنددارند تأیید می

دهد که کارکنانی که نتایج تحقیق نشان می.باتداخلکارباخانوادهداردنادارييمعرابطه
تداخل کار با خانواده را بیش از کارکنان )SD,45/3=M=74/0(شیفت کاري متغیر دارند 
در این پژوهش با توجه .کنندتجربه می)SD,21/3=M=84/0(داراي شیفت کاري ثابت 

هايکاريپذیري کاري با استفاده از شیفتان بیمارستان، انعطافبه شرایط خاص کارکن
هاي کاري ثابت در صبح، بعد از ظهر یا کارکنانی که شیفتشرایط کاري .سنجیده شده است

.کندکمتراستنسبت به کسانی که شیفت کاري آنان به طور هفتگی تغییر میشبدارند،
پذیري دارند، کنترل سانی که شرایط کاري انعطافدر ادبیات موجود اعتقاد بر این است که ک

يکمتريکنند و در نتیجه تداخل کار با خانوادهبیشتري بر کار و زمان کار خود اعمال می
دهد که شیفت کاري چرخشی لزومًا به معناي ي حاضر نشان میامامطالعه.دارند

چراکهکارکنانکنترل.کندتواند تداخل بیشتري ایجادپذیري بیشتر نیست بلکه میانعطاف
هارابهتواند روال منظم زندگی آنهاي کاري خود ندارند و این تغییرات میچندانی بر شیفت

.هم بریزد
اي میان ساعات کاري و تداخل کار با خانواده هاي پیشین رابطهبر خالف پژوهش

عملساعاتکاريدلیل این مسئله شاید این باشد که براي کارکنان اتاق.مشاهدهنشد
چرا که ممکن است در ساعات کاري موجود کارکنان یک روز .گر حجم کاري نیستنشان

این مسئله .درگیر چندین جراحی باشند و روز دیگر کار چندانی براي انجام دادن نداشته باشند
یرگذار باکاروبهتبعآنتداخلکارباخانوادهتأثنتواند بر خستگی و درگیري ذهنی آنامی
اي میان ساعات کار هفتگی کارکنان نیز رابطه)2009(ي کریمی و نوري مطالعهدر.باشد

کنند که در ایران به دلیل ها این طور بحث میآن.ایرانی و تضاد کار و خانواده یافت نشد
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گر احساس راحتی و آسودگی خیال بیشتر در مشکالت اقتصادي ساعات کاري بیشتر نشان
.تخانوادهاس

رابطۀ همبستگی میان متغیرهاي خانوادگی و چهیبر خالف شواهد موجود در ادبیات 
علت این مسئله شاید این باشد که عوامل دیگري که در .تداخلخانوادهباکارمشاهدهنشد

اند یا متغیرهاي مورد بررسی اند بر تداخل خانواده با کار تأثیر گذاشتهاین تحقیق لحاظ نشده
شناختی متغیرهاي جمعیت.صرفًا براي شرایط فرهنگی مورد بررسی مناسب نیستجادر این

چهفرضشدهدر جهتی مخالف آنیتتنهاجنس.نیز با تضاد کار و خانواده همبستگی نداشتند
هاي این تحقیق، تداخل خانواده با کار بنابر یافته.بود با تداخل خانواده با کار همبستگی دارد

علت این مسئله شاید این باشد که بنا بر نظریۀ انتظارات .ززناناستدر مردان بیش ا
شود بیش از زمانی فرهنگی زمانی که در حوزة مختص جنس مخالف گذرانده میـاجتماعی

شناختی شود بر ادراك فرد از تضاد کار و خانواده تأثیر روانکه در حوزة خاص او سپري می
آید که بر طبق آن زنان و مردان به یت نیز به دست میاي از نظریۀ هوچنین نتیجه.دارد
هاي متفاوتی براي تصور از خود در کار و خانواده قایلند اندکهارزشاي اجتماعی شدهگونه

).1998کینونن و مائونو، (
کارفرمایان باید به تداخل کار با خانواده توجه زیادي داشته باشند چرا که این تضاد و 

باعث افزایش استرس و کاهش سالمت .منفی فراوانی براي سازمان داردتداخل پیامدهاي
هاي تحقیق حاضر یافتهبنابر.ترهستندکه تضاد بیشتري دارند غیر کاراکارمندانی .شودمی

کارفرمایان براي کاهش تضاد کار و .شودباعث افزایش تضاد کار و خانواده میتضادنقش
ي نامطلوب آن براي سازمان باید محیط کار را طوري طراحی خانواده و جلوگیري از پیامدها

باید به طراحی مشاغل و وظایف کاري .کنندکهکارمندانباتقاضاهايمتضادمواجهنشوند
.اي باشد که مانع تقاضاهاي ناهماهنگ از جانب دو یا چند نفر در محیط کار شودگونه

شود کارهایی را انجام دهند که از نظرها خواسته میکنندازآنکارکنانی که احساس می
قواعدو.شوندو در پی آن تضاد کار و خانواده میخودشان صحیح نیست دچار تضاد نقش

ترین مهم.کارکنان را وادار به سرپیچی کندايباشدکههاي سازمانی نباید به گونهمشیخط
وابطی که در ادبیات معنادار يرتوان گرفت این است که همهنتیجه اي که از این تحقیق می

این امر بیانگر آن است که جاي .کنندهستند در یک بافت فرهنگی خاص صدق نمی
.تحقیقاتی در زمینۀ تضاد کار و خانواده در ادبیات خالی است
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