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Comparing the work-family conflict between women in 

urban and rural societies  

A case study: practitioner women of Saveh city 

Amir-Rastegar Khaled Ph.d Somayeh Eskandari 

 

Abstract: 

In this research, we considered the problem of work-family conflict among urban and 
rural women. The statistical society of this study was including 20-55 years old women 
of Saveh city and its villages. In this study, the questionnaire and exploring method 
(multiple stage clustering) used for selecting the study sample. The study results imply 
that work-family conflict among urban women is higher than rural society. The results 
that obtained by independent t-test in two groups showed that there is not a significant 
and seriously difference between work-family conflict rate, rate of conflict between 
work and family and conflict between family and work and the study hypothesis is not 
confirmed. Based on study findings it can say that due to extending the women 
involvement in preoccupation in cities and villages, this difference between family and 
work conflict is not significant between this two groups and in this regard it should be 
pay attention to women’s problems in rural society similar to urban one. 
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 جامعه زنان  شهري و روستاييخانواده در  -تعارض كار سهمقاي

 مطالعه موردي )زنان شاغل شهرستان ساوه(

  اسكندري سميه و امير رستگار خالددكتر 

 چكيده

 جامعه آماري اينخانواده در ميان زنان در جامعه شهري و روستايي پرداخته ايم.  -در اين پژوهش به مساله تعارض كار

تشكيل مي دهند كه از طريق پرسشنامه و از روش   و روستاهاي آن سال شهر ستان ساوه 02-55را زنان پژوهش 

يافته هاي تحقيق حاكي از آن است كه زنان در جامعه شهري  پيمايشي) خوشه اي چند مرحله( استفاده شده است.

دو گروه  T ايج بدست آمده از آزمون نت و بيشتر از زنان در جامعه روستايي تجربه كرده اند،كمي خانواده را  -تعارض كار

خانواده و تعارض كار با خانواده و تعارض خانواده با كار  تفاوت جدي  -در رابطه با ميزان تعارض كارنشان داد كه  مستقل

با توجه به يافته هاي تحقيق مي توان گفت كه به علت گسترش  .دو معنادار وجود ندارد و فرضيه تحقيق تاييد نمي گرد

ير اشتغال زنان در شهر و روستا ، اين تفاوت ميان تعارض كار و خانواده در ميان آنها چشمگير نمي باشد و در اين چشمگ

 راستا بايد به مسائل و مشكالت زنان در جامعه روستايي به همان اندازه زنان شهري توجه شود . 

 يشهره جامع،  ييروستاجامعه زنان، خانواده،  -واژه هاي كليدي : تعارض كار
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 مقدمه

به عرصه نيز را  شهريبلكه زنان ر روستايينه تنها زنان  زنان در عرصه هاي مختلف اجتماعي، گسترده حضور

روستايي از ديرباز بخش مهم اقتصاد روستايي را بر دوش داشته و با بهره در جامعه  زنان اشتغال كشانده است.

در  اين عرصه خود را به منصه ظهور برسانند عالوه بر اين هم زنان گيري از  آموزش و تحصيالت توانسته اند در

و در اين زمينه گام هاي جدي اي  نمانده اند شهري با حضور در مشاغل گوناگون از اين عرصه جا جامعه

جامعه روستايي مجموعه اي از روابط انساني است كه در روستاها تشكيل مي شود و با مفاهيمي . برداشته اند

وابط متقابل فردي، هم مكاني، اجتماع طبيعي، گروههايي با هدف مشخص، نهادهايي كه هسته ارتباطات چون ر

مداوم و پايدار از آنها متبلور مي شود، همه و همه همچون كشاورزي، به واقعيت وسيعي كه اجتماع روستايي را 

ردان با اشتغال و تالش خود چرخ زنان در اين جامعه پا به پاي م (3131تشكيل مي دهند وابسته اند.)تقوي،

زنان شهري نيز نيز از طريق كسب موقعيت هاي اكتسابي و تحصيالت هاي زندگي و توسعه را مي گردانند. 

در واقع كار داشته باشند. موفقيت هاي روزافزون خود توانسته اند از اين دامنه رقابتي عقب نمانده و جايي براي 

محيط اجتماعي معيني راه يابد و از طريق تعامل هاي هدفدار با ديگران جايي امكان مي دهد تا به  اين به فرد

 (3132براي خود باز كند و در شبكه اي از روابط فردي از حمايت هاي متقابل برخوردار شود)آقايي و ديگران،

عريف جامعه روستايي همان جامعه اي است كه از طريق مفهوم همبستگي مكانيكي تبا توجه به اين تفاسير 

هاي مشترك اعضاي  اي رواج دارد كه افكار و گرايش نظر دوركيم همبستگي مكانيكي در جامعه هاز  شده است.

تنها   هاي شخصي اعضاي آن بيشتر باشند. اين همبستگي جامعه از نظر كميت و شدّت از افكار و گرايش

مكانيكي در جايي رواج دارد كه تواند به نسبت معكوس رشد فرديت، پرورش يابد. به عبارتي همبستگي  مي

خير همگاني، بسيار همسان  هاي فردي وجود داشته باشند و اعضاي جامعه از نظر دلبستگي به حداقل تفاوت

رسد، كه وجدان فردي يكايك اعضاي جامعه  يكديگر باشند. همبستگي ناشي از همانندي، زماني به اوج خود مي

ن نظر با آن يكي شود. برعكس، همبستگي ارگانيك نه از منطبق با وجدان جمعي پرورش يابد و از آ

ي تقسيم كار  گونه همبستگي فرآورده يابد. اين هايشان پرورش مي هاي افراد جامعه؛ بلكه از تفاوت همانندي

تر خواهد  ميان اعضاي آن نيز فزون  تفاوت است. هرچه كاركردهاي يك جامعه تفاوت بيشتري يابند،

 (3133د)كوزر،ش

با دو حوزه  و حضور در عرصه هاي اجتماعي در جوامع شهري و روستايي در زمينه اشتغال راستا زنان  در اين

 خانوادگي و شغلي روبرو مي شوند كه در اين ميان دچار تنش و  تعارض نقش در به كارگيري شيوه هاي تعادل 
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عث ايجاد سردرگمي و خستگي و ديگر خانواده با -ميان كار خانگي و شغلي مي شوند و در نهايت تعارض كار

 خانواده وقتي اتفاق مي افتد كه خواسته هاي يكي از اين دو حيطه -تعارض كار پيامدهاي اجتماعي مي شود.

ي ين تعارض مي تواند هم بر كيفيت زندگا)مثال كار( با تقاضاهاي حيطه ديگر )مثال خانواده( ناسازگار باشد كه 

 -تعارض كار همچنين (.3336 3آدامز، كينگ و كينگ )تاثير بگذاردشغلي گي زندخانوادگي و هم بر كيفيت 

خانواده پيامدهاي نامطلوبي را در سطح خرد، متوسط، و كالن نظم اجتماعي در پي دارد. در سطح خرد، تعارض 

ر يك نظام نقش، فرد را به تنش رواني و اختالل و ناتواني در برقراري ارتباط اجتماعي موثر با ساير كنشگران د

كنش دچار مي كند و در سطح متوسط، هم خانواده و هم سازمان دچار نوعي كژكاركرد و نابساماني مي شود 

كه نتيجه آن فشار رواني و اجتماعي بر فرد است كه باعث تشديد ناسازگاري و تعارض زوجين، والدين و 

سطح كالن ودر طوالني مدت نتيجه  فرزندان و كاهش رضايت از زندگي و احساس تعهد به خانواده است، در

 (3135تعارض نقش هاي شغلي و خانوادگي تضعيف انسجام و نظم اجتماعي است.)رستگار خالد،

در جامعه زنان شهري در  تعارض كار و خانواده تفاوتشناسايي   پژوهشدر اين  هدف اصليبا توجه به اينكه  

در  خانواده زنان شاغل -شناسايي تعارض كار پژوهش در اين هدف فرعيو مي باشد  مقايسه با زنان روستايي

ي باشدم بر حسب جهت اصلي تعارض )كار با خانواده( يا )خانواده با كار( دو جامعه زنان شهري و روستايي

و از طرف ديگر روستاهاي مختلف در اطراف شهرستان ساوه با وجود بافت هاي سنتي و چند فرهنگي و وجود 

 نشانه شاهد حضور بي سابقه زنان در عرصه كار مي باشد كه قعيت استراتژيك صنعتي،قرار گرفتن آن در مو

تحول ساختاري در جامعه مي باشد كه آنان را در ميان كار خانه و اشتغال در محيط كاري به چالش كشيده 

رهنگام است، كه در اين ميان شاهد كوچك تر شدن بعد خانوار، تعداد فرزندان و پديده طالق و ازدواج دي

 1255، 3133ماهه اول سال  3هستيم. طبق آمار اعالم شده از سوي سازمان ثبت احوال شهرستان ساوه در 

نسبت  نيز درصد كاهش داشته است. آمار ازدواج  02/0واقعه تولد ثبت شده كه در مقايسه با سالهاي گذشته 

 312كه  32ننده است نسبت به سال به سال هاي گذشته كاهش داشته است و ميزان طالق كه بسيار نگران ك

درصد مي باشد. با توجه  3مورد رسيد كه معادل  061به 33مورد بوده است با افزايش بيش از دو برابر در سال 

 -، قابل توجه است كه در اين تحقيق به تعارض كارزنانشهرستان ساوه و اشتغال  به مشكالت پيش رو در 

 را مورد مطالعه قرار مي دهيم.در مقايسه با روستاهي آن ان ساوه زنان شاغل در شهرست در بينخانواده 

                                                      

1 Adams, King, King 
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 مباني نظري پژوهش

از طريق برخورد دو نقش متمايز به وجود نمي آيد، بلكه ريشه در  "در نظر مرتون، تعارض بين نقش ها صرفا

ي كه از يك پايگاه ساختار اجتماعي دارد. هر يك از نقش هاي اجتماعي نمايانگر سازماني متفاوت است، نقش

 بسياري است. مطابق نظر مرتون هر پايگاه شامل دسته« نقش هاي -زير»شامل  "خاص مشتق مي شود غالبا

روابط مختلفي كه از نقش هاي واحدي  "اي از نقشهاست كه هر يك مستلزم روابط متقابل بسياري است. غالبا

ال هم مي آيند، اما گاهي كسي كه در پايگاهي شاغل منبعث مي شوند با يكديگر برخورد نمي كنند، زيرا به دنب

قعات نقش هاي مختلف روبرو مي بيند و براي او دشوار است كه به طور همزمان جوابگوي واست خود را با ت

يعني فرد زماني دچار تنش مي گردد كه نقش هاي مختلفي  ( 3135الزامات هر يك از آنها باشد)رستگار خالد،

د. در اين ديدگاه فردي كه داراي نقش هاي كمتر و هماهنگ باشد بهتر مي تواند در راه را برعهده داشته باش

 مقابله با تعارض ايستادگي كند.

با توجه به ديدگاه سايبر مي توان گفت مطابق با اين نظريه در سطح فردي، تعدد نقش ها مي تواند خشنودي 

را ايجاد كند و در سطح نظام  0ركاي نقششخصي، يعني احساس قدرداني شدن يا خواسته شدن از سوي ش

 (.3135اجتماعي باعث توسعه نقش ها و گسترش كلي نظام نقش و تقويت ثبات اجتماعي گردد)رستگار خالد ، 

به اعتقاد سايبر تاكيدات وي به جنبه هاي مثبت انباشت نقش بدين معنا نيست كه اضافه بار و تعارض نقش 

او مي خواهد اذهان را از طريق توجه به پاداش ها و فوايد حاصل از انباشت  ، بلكههاي چندگانه را انكار كند

مفهوم سازي مجدد فشار نقش در نظريه سايبر نقش، از توجه صرف اختالالت حاصل از تعدد نقش بازدارد. 

، تداركات 4، امنيت پايگاه عمومي1، شامل امتيازات نقشبراساس توجه و تاكيد بر پاداش هاي انباشت نقش

 )همان(.استوار است 6، تقويت شخصيت و كامروايي شخص5منابع الزم براي ارتقا پايگاهي

خانواده و  -تئوري حفظ منابع مبناي تئوريكي مناسبي را براي تاثير حمايت هاي سازماني بر تعارضات كار

كه اين تئوري در كار وروابط آنها با نتايج شغلي ارائه مي كند. شواهد تجربي فراواني وجود دارد  -خانواده

خانواده مورد استفاده قرار گرفته است. عنصر اساسي در اين تئوري اين است كه افراد در  -مطالعات تعارض كار

حفظ و تقويت منابع هستند. مطالعات تجربي نشانگر اين است كه حمايت هاي سازماني  ،جستجوي كسب

 ، شواهد به تاثير حمايت هاي سازماني بر ر نيزتعارض كار با خانواده را كاهش مي دهد. در پژوهش هاي اخي

                                                      

2
 Role partners 

3 Oveall Status Security 
4 Role Privileges 
5 Resources for Status Enhancement and Role Performance 
6 Enrichment of the Personality and Egogratification 
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كرده است)سبك رو و كاهش تعارض كار با خانواده و تعارض خانواده با كار ب صورت توامان اشاره 

عالوه بر حمايت در محيط كار و شغلي حمايت خانوادگي نيز مي تواند تا حد زيادي مثمر ثمر  (.3132ديگران،

بيان كردند حمايت از همسر در يافته هاي مطالعاتي شان يك عامل تعيين كننده  2والك و سريني وازنباشد. 

است. مصاحبه ها دو راه مجزا را براي حمايت همسران مشخص كرد: راه اول حمايت اخالقي براي زنان و 

م براي مهم تلقي مي شود و در اين راستا همسران اشتياق زيادي نسبت به كار زنان داشتند. راه دوزندگي آنان 

كه همسرانشان در  فراهم كردن حمايت، حمايت خانگي و نگهداري از بچه هاست. اين زنان بيان كردند

خبري در خانه هستند و يا وقتي كه از اداره به  وقتي كه آنها مشغول تماشاي كنفرانسنگهداري از كودكان 

ي عادي خانگي نيز حمايت مي خانه دير برمي گردند كمك مي كنند. همسران اغلب از زنانشان در كارها

  .(46: 0233كردند)والك و سريني وازن، 

خانواده  -( تاثير حمايت اجتماعي دريافت شده از كار يا خانواده بر تعارض كار3333در مدل كارلسون و پرو )

بررسي شده اند. حمايت اجتماعي به عنوان راهي براي كاهش تعارض مطرح شده است. آنان با استناد به 

خانواده حمايت اجتماعي را يك منبع مهم و يا مكانيسم -هش هايي درباره رابطه متقابل كارپژو

خانواده مي شناسند. مطابق استدالل كارلسون و پرو  -جهت كاهش اثرات محرك هاي تنش زا بر تعارض مار

بر كل فرايند نقشي عي كه در يك فرد در يك موقعيت معين دريافت مي كند اممكن است درجه حمايت اجتم

مطابق مدل كينگ و آدامز، حمايت اجتماعي مي (.33-30: 3133، كه وي تجربه مي كنند تاثير بگذارد)سليمي

يا به شكل حمايت عاطفي، نظير گوش دادن و همدردي  "تواند از منابع كاري و غيركاري نشات بگيرد و عمدتا

كل گشايي تجلي كند. در ميان منابع غيركاري حمايت يا به شكل حمايت ابزاري نظير ياري آشكار با هدف مش

اجتماعي، حمايت از اعضاي خانواده و دوستان جايگاه مهمي دارد، درواقع اعضاي خانواده منبع اوليه حمايت در 

ارائه حمايت عاطفي و ابزاري به افراد، به ويژه خارج از محيط كاري محسوب مي شوند و مي توانند نقش مهمي 

ند تنش زاي شغلي بازي كنند، البته اگر ميزان تعارض تجربه شده فرد باال باشد و اختالالت در منترل رو

شديدي در خانواده فرد وجود داشته باشد، تاثير منفي فعاليت هاي شغلي بر خانواده از نقش حمايت كننده 

تلقي مي شود اين پس آنچه در نظريه هاي حمايت اجتماعي مهم  .(3135رستگار خالد،خانواده خواهد كاست)

زندگي كمك كرده و تا حد قابل  -عي مي تواند فرد را در ايجاد تعادل ميان كارااجتمهاي  است كه حمايت

 خانواده بكاهد. -مالحظه اي از تعارض كار

                                                      

7 Valk & srinivasan 
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 پيشينه پژوهش

خانواده  ( در مقاله اي تحت عنوان بررسي تجربه دبيران زن از ايفاي هم زمان نقش كار و3133كرد و ديگران )

و تاثير آن بر چگونگي تدريس آنها، يافتند كه دبيران زن فشارها و دوگانگي هاي زيادي را در موقعيت ايفاي 

خانواده تحمل مي كنند. مشاركت نكردن همسران اين زنان در انجام دادن كارهاي خانگي يكي از  -نقش كار

در آنهاست. براساس يافته هاي اين پژوهش زنان عوامل زمينه اي قوي در به وجود آمدن اين فشار و دوگانگي 

 دبير به هنگام تعارض ميان نقش هاي خانگي و نقش دبيري، نقش خانگي خود را ترجيح مي دهند.

( در پژوهشي تحت عنوان بررسي رابطه عوامل اجتماعي با تعارض نقش هاي شغلي 3133گروسي و آدينه زاد )

 ن پرداخته اند و به اين نتيجه رسيدند كه با افزايش تحصيالت زنانو خانوادگي در بين زنان شاغل شهر كرما

ميزان تعارض افزايش مي يابد و با افزايش سن و گذر بيشتر از سال هاي اوليه ازدواج ميزان تعارض كاهش مي 

 يابد. با كاهش حمايت خانوادگي از فرد ميزان تعارض تجربه شده افزايش مي يابد. هرچه تقسيم كار در خانه

 سنتي تر باشد ميزان تجربه تعارض بيشتر مي شود و حمايت در محيط كار تعارض راافزايش ميدهد.

( در مطالعه اي با عنوان كار و خانواده و حمايت اجتماعي به عنوان پيشامد تعارض 0230) 3گيجز و ديگران

ايت اجتماعي  نگهداري فرزندان حم خانواده در بين كارگران با درآمد پايين به اين نتيجه رسيدند با وجود -كار

در زمان كمتري صورت مي گيرد و تعارض فشار محور خانواده بر كار دخالت دارد و توسعه حمايت خانوادگي 

باعث كاهش تعارض فشار محور كار بر خانواده مي گردد. حمايت همسايه نيز با كاهش تعارض زمان محور 

با كاهش تعارض فشار محور بر كار با خانواده تزاحم دارد و تعارض خانواده با كار رابطه دارد و حمايت اجتماعي 

 فشار محور خانواده با كار نيز تزاحم دارد.

رابطه بين ارزيابي و توجه به خود و  رضايت از كار و خانواده: "در تحقيقي تحت عنوان  (0222) 3بويا و موسلي

ن نتيجه رسيدند كه متغيرهاي مربوط به قلمرو به اي "خانواده و آسان سازي آن-ميانجيگري نقش تعارض كار

، ابهام نقش، برنامه زمان بندي كاري نقش مهمي در شكل گيري تعارض در دو كاري نظير حمايت همكاران

حوزه كار و خانواده مي شود. و به همين ترتيب در قلمرو خانواده ويژگي هايي نظير عدم حمايت اعضاي 

  ، ابهام نقش هاي خانوادگي مي تواند باعث بروز تعارض گردد.خانوداه، تعداد فرزندان، سن آنها

                                                      

8 Giggs, & Casper & Eby 
9 Boyar & Mosley 
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 روش پژوهش

و به روش خوشه اي چند مرحله كه با استفاده از پرسشنامه  است پيمايشيروش  ،اين پژوهشروش غالب در 

سال در شهرستان ساوه مي  55 -02زنان شاغل بين  ،پژوهشجامعه آماري ما در اين  صورت گرفته است.اي 

نفر هستند كه 310623تعداد زنان در شهرستان ساوه   ، 3132اشند كه طبق سرشماري انجام گرفته در سالب

نفر به عنوان حجم نمونه   130 پژوهشبدين ترتيب در اين  ،نفراز زنان شاغل مي باشند  63213از اين مقدار  

امه به استخراج داده هاي نهايي با در اين پژوهش پس از گردآوري داده ها به وسيله پرسشناست.  شدهانتخاب 

 پرداخته شده است. spssاستفاده از نرم افزار 

مي توان سنجه هاي به كار رفته در اين پژوهش را واجد نوعي اعتبار سازه دانست. زيرا نتايج از نظر روايي 

ر نظري و پژوهش ارتباط متغيرها در مرحله پيش آزمون و آزمون نهايي با متغيرهاي اصلي تحقيق مطابق انتظا

 هاي ديگر بوده است كه از همين سنجه يا مشابه آن استفاده كرده اند. ضمن آنكه سنجه مرتبط با متغير

اعتبار آن در پژوهش هاي ديگر  "خانواده )آقاي رستگار خالد( مقياسي شناخته شده است كه قبال -تعارض كار

 خانواده و ابعاد آن -ه گيري پايايي متغير تعارض كارتاييد شده و مورد استفاده قرار گرفته است. براي انداز

جهت ارزيابي  (ضريب آلفاي كرونباخ)تعارض خانواده با كار( و از آزمون مقدماتي  ،)تعارض كار با خانواده

تعارض كار با خانواده و 34خانواده % -تعارض كار مقدار اين كميت براي متغيركه  پرسشنامه استفاده كرديم

 مي باشد. 33و تعارض خانواده با كار % %34

  متغيرهاي تحقيق و عملياتي  تعريف نظري

( يكي از 3335) 33از تعارض نقش، گرين هاوس و بيوتل 32به استناد تعريف كان و كاتزخانواده  -تعارض كار

آن استناد شده است، ارائه مي دهند.  خانواده را كه در غالب تحقيقات به -رايج ترين تعاريف از تعارض كار

خانواده نوعي از تعارض بين نقشي است كه در آن فشارهاي نقش حاصل از  -مطابق با اين تعريف، تعارض كار

نقش كاري و خانوادگي از هر دو طرف و از برخي جهات ناهمساز مي باشد، بدين معني كه مشاركت در نقش 

 22: 3335درنقش خانوادگي )يا كاري( دشوار است. )گرينهاوس و بيوتل،كاري )يا خانوادگي( به دليل مشاركت 

خانواده در اين تحقيق با دو بعد تعارض خانواده با كار و تعارض كار با  -تعارض كار. (به نقل از رستگار خالد

 خانواده مورد ارزيابي قرار مي گيرد. 

 

                                                      

10 Kan & katez 
11 Greenhouse & Beutell 
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آن فشارها و الزامات محيط كار در عملكرد تعارض كار با خانواده نوعي تعارض بين نقش هاست كه در 

مسئوليت هاي خانوادگي فرد اختالل ايجاد مي كند يا شكلي از تعارض بين نقش هاست كه در آن فشارهاي 

جهات ناهمسازند، به اين معنا كه مشاركت در نقش هاي ديگر حاصل از نقش هاي كاري و خانوادگي از برخي 

خانواده در اين تحقيق بامولفه تداخل نقش كاري  -تعارض كار. (3133ي،دشوارتر مي شود)قره باغي و محمود

 با خانوادگي سنجش قرار مي گيرد.

تداخل نقش كاري با خانوادگي بدين معني است كه فرد مشكالت و مسائل كار را همراه خود به خانواده آورده و 

 خانه طيخود را در مح يتواند كارها ينمكه  يبه طور همواره به آن فكر مي كند و درگير ي ذهني با آن  دارد

ا شاخص تعارض زماني مورد سنجش قرار بتداخل نقش كاري با خانوادگي در اين تحقيق  انجام دهد. يبه خوب

 گرفته است.

از  كيمحرك ها در قلمرو هر  نيا يو خانوادگ يكار يتنش زا يمحرك ها جهيبر فشار  در نت يتعارض مبتن

كنند و  يم زشير گريآورند كه به نقش د يم ديرا پد يو روان يكيزيف ي( ، فشارهايگخانواد اي ينقش ها)كار

 (.3135سازند)رستگار خالد، ياز آن نقش را دشوار م يانتظارات ناش يفايا

 يفايخانواده در ا طينقش هاست كه در آن فشارها و الزامات مح نيتعارض ب يتعارض خانواده با كار نوع

از تعارض درون نقش هاست كه  يكند. تعارض خانواده با كار شكل يم جادياختالل ا فرد يشغل يها تيمسئول

خانواده در انجام  فيوظا يخانواده و فشار وارد شده از سو فياختصاص داده شده به وظا يدر آن زمان كل

ن تحقيق تعارض كار با خانواده در اي .(3133،يو محمود يكند)قره باغ يم جادياختالل ا يشغل يها تيمسئول

 با مولفه تداخل نقش خانوادگي با كار مورد سنجش قرار گرفته است.

محيط كاري را همراه خود به  خانواده بدين معني است كه فرد مشكالت و مسائل  با كار تداخل نقش خانوادگي

را در  به طوري كه نمي تواند كارهاي خود ذهني با آن  دارد ي ريآورده و همواره به آن فكر مي كند و درگ

تعارض زماني سنجيده  .تداخل نقش خانوادگي با كار در اين تحقيق با شاخصمحيط كاري به خوبي انجام دهد

 مي شود.

كاركردن  "تعارض زماني به طول مدت زماني كه فرد بايد به وظايف مربوط به شغلش بپردازد مرتبط است )مثال

با زماني كه فرد مي تواند با خانواده سپري  "احتماالروزهاي تعطيل براي اتمام يك پروژه كه  تا دير وقت در

 .(3132كند تداخل دارد)عريضي ساماني و ديگران،
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 تجزيه و تحليل داده ها

 ييو روستا يشهرجامعه خانواده به تفكيک  -توزيع فراواني پاسخگويان برحسب تعارض كار  -1 جدول

 

 -تعارض كار

 خانواده

 

 كل                 ييروستاجامعه                 يشهرجامعه               

 درصد فراواني
اعتبار 

 درصد
 درصد فراواني

اعتبار 

 درصد
 اعتبار درصد درصد فراواني

 3/34 3/34 05 5/2 5/2 34 6/5 6/5 33 خيلي زياد

 0/03 0/03 30 1/33 1/33 16 4/01 4/01 46 زياد

 3/14 3/14 311 2/10 2/10 63 2/16 2/16 20 متوسط

 5/03 5/03 33 3/33 3/33 12 4/00 4/00 44 كم

 5/6 5/6 54 3/33 3/33 15 6/3 6/3 33 خيلي كم

 3/0 3/0 2 6/3 6/3 1 0 0 4 بي جواب

 322 322 130 322 322 336 322 322 336 جمع

 

دهد. با  نشان مي ييو روستا يشهرجامعه خانواده زنان را به تفكيك  -توزيع فراواني تعارض كار فوقجدول 

خانواده در بين زنان شهري و روستايي در حد متوسط مي  -توجه به جدول فوق مي توان گفت كه تعارض كار

درصد مي رسد و در كل  2/10درصد و در بين زنان روستايي به  2/16باشد كه اين مقدار در بين زنان شهري 

تايج جدول فوق نشان مي دهد كه زنان درصد مي رسد. ن 3/14خانواده به  -جامعه آماري مقدار تعارض كار

 بيشتر از زنان روستايي تجربه كرده اند.كمي خانواده را  -شهري تعارض كار
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 ييو روستا يشهرجامعه خانواده به تفكيک  با توزيع فراواني پاسخگويان مولفه تعارض كار -2 جدول

 

 تعارض كار

 خانواده با

 

 كل                 ييروستاجامعه                 يشهرجامعه               

 درصد فراواني
اعتبار 

 درصد
 درصد فراواني

اعتبار 

 درصد
 اعتبار درصد درصد فراواني

 2/1 2/1 34 3/4 3/4 3 6/0 6/0 5 خيلي زياد

 0/13 0/13 346 4/14 4/14 64 3/43 3/43 30 زياد

 0/36 0/36 60 3/36 3/36 12 1/36 1/36 10 متوسط

 03 03 322 03 03 50 3/03 3/03 55 كم

 6/30 6/30 43 6/35 6/35 03 2/3 2/3 33 خيلي كم

 1/3 1/3 5 3/3 3/3 0 5/3 5/3 1 بي جواب

 322 322 130 322 322 336 322 322 336 جمع

 

خانواده به تفكيك شهر و روستا را نشان  -جدول فوق توزيع فراواني پاسخگويان برحسب مولفه هاي تعارض كار

نواده در بين زنان شهري كمي بيشتر از زنان روستايي مي اد. يافته ها نشان مي دهد تعارض كار با خمي ده

درصد)در حد  4/14درصد)در حد زياد( و زنان روستايي  3/43باشد يعني زنان شهري تعارض كار با خانواده را 

 ه گزارش شده است.درصد تعارض كار با خانواد 2/13زياد(  تجربه كرده اند و در جامعه آماري 
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 ييو روستا يشهرجامعه به تفكيک با كار  توزيع فراواني پاسخگويان مولفه تعارض خانواده  -3 جدول

 

 تعارض 

 با كار  انوادهخ

 

 كل                 ييروستاجامعه                 يشهرجامعه               

 درصد فراواني
اعتبار 

 درصد
 درصد فراواني

اعتبار 

 درصد
 اعتبار درصد درصد فراواني

 3/0 3/0 33 1/4 1/4 3 5/3 5/3 1 خيلي زياد

 3/34 3/34 54 34 34 06 1/4 1/4 03 زياد

 2/13 2/13 303 3/06 3/06 52 0/16 0/16 23 متوسط

 2/06 2/06 320 03 03 50 5/05 5/05 52 كم

 1/01 1/01 33 1/06 1/06 43 4/02 4/02 42 خيلي كم

 1/3 1/3 5 5/2 5/2 3 0 0 4 بي جواب

 322 322 130 322 322 336 322 322 336 جمع

بيشتر از زنان روستايي مي باشد. كمي  يافته ها نشان مي دهد تعارض خانواده با كار در بين زنان شهري 

درصد)در حد متوسط( مي باشد در حاليكه در بين زنان  0/16تعارض خانواده با كار در بين زنان شهري 

درصد )در حد متوسط( گزارش شده  2/13درصد )در حد متوسط( مي باشد و در جامعه آماري 03ستايي رو

 است.
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در بين زنان بر )تعارض كار با خانواده و تعارض خانواده با كار( خانواده  -جهتِ بررسي تفاوت ميزان تعارض كار

استفاده شد.  آزمون تيدوگروه مستقل يا آزمون مقايسه ميانگينِ  حسب نوع جامعه )شهري و روستايي( از

  مي باشد:آزمون جدول زير بيانگر نتيجه 

 جامعه بر حسب نوع  خانواده  -تعارض كارنتايج آزمون تي دو نمونه مستقل پيرامون  -4 جدول

 آزمون آماري
خطاي معيار 

 ميانگين

انحراف معيار 

 ميانگين
 تعداد ميانگين

 

 متغيرها

 

T=3.53 

S=2.33 

 جامعه شهري 336 52.06 33.03 2.32

خانواده -تعارض كار  

 جامعه روستايي 336 43.11 30.46 2.33

T=3.46 

S= 2.34 

تعارض كار با  جامعه شهري 336 36.36 4.60 2.11

 جامعه روستايي 336 36.04 4.30 2.16 خانواده

T=3.32 

S=2.06 

تعارض خانواده با  جامعه شهري 336 11.12 2.30 2.56

 جامعه روستايي 336 10.12 3.43 2.60 كار

 

 

 

 

 خانواده در  بين زنان شهري و زنان روستايي تفاوت وجود دارد. -: بين تعارض كار3فرضيه 

 (  3.53تي ، نمره آزمون 2.33خانواده ) سطح معناداري-باتوجه به نتايج بدست آمده در رابطه با تعارض كار 

 كه در اين تحقيق مورد بررسي قرار گرفته اند،جامعه )شهري و روستايي( نوع مي توان مالحظه كرد با توجه به 

تفاوت جدي و معنادار وجود  خانواده ميان زنان در جامعه شهري و جامعه روستايي -تعارض كاراز نظر ميزان 

 مي گردد.ن تاييدندارد و فرضيه تحقيق 
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 ري و زنان روستايي تفاوت وجود دارد.: بين تعارض كار با خانواده در  بين زنان شه 0فرضيه

(  3.46و نمره آزمون تي2.34سطح معناداري   )تعارض كار با خانواده باتوجه به نتايج بدست آمده در رابطه با  

كه در اين تحقيق مورد بررسي قرار گرفته اند، جامعه )شهري و روستايي( مي توان مالحظه كرد با توجه به نوع 

تفاوت جدي و معنادار  كار با خانواده ميان زنان در جامعه شهري و جامعه روستايي نيزاز نظر ميزان تعارض 

 .مي گرددن تاييدوجود ندارد و فرضيه تحقيق 

 : بين تعارض خانواده با كار در  بين زنان شهري و زنان روستايي تفاوت وجود دارد.1فرضيه 

( 3.32نمره آزمون تي  2.06 با كار ) سطح معنا داريتعارض خانواده باتوجه به نتايج بدست آمده در رابطه با 

 كه در اين تحقيق مورد بررسي قرار گرفته اند،جامعه )شهري و روستايي( مي توان مالحظه كرد با توجه به نوع 

 مي گردد.ن تاييدتفاوت جدي و معنادار وجود ندارد و فرضيه تحقيق  نيزتعارض خانواده با كار از نظر 

 

 نتيجه گيري

با توجه به نوع جامعه )شهري و روستايي( كه در اين تحقيق مورد ته هاي تحقيق حاكي از آن است كه ياف

خانواده ميان زنان در جامعه شهري و جامعه روستايي تفاوت  -بررسي قرار گرفته اند، از نظر ميزان تعارض كار

ان تعارض كار با خانواده نيز ميان جدي و معنادار وجود ندارد و فرضيه تحقيق تاييد نمي گردد و از نظر ميز

زنان در جامعه شهري و جامعه روستايي نيز تفاوت جدي و معنادار وجود ندارد و فرضيه تحقيق تاييد نمي 

 گردد و از نظر تعارض خانواده با كار نيز تفاوت جدي و معنادار وجود ندارد و فرضيه تحقيق تاييد نمي گردد. 

زنان روستايي همپاي زنان شهري از آموزش و تحصيالت آنان را يه عرصه هاي بايد توجه داشت كه بهره گيري 

اشتغال در سطوح مختلف كشانده است البته شايان ذكر است كه زنان در جامعه روستايي در عرصه هاي 

خانواده در  -اشتغال پيشگام بوده اند. آنچه در اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفت اين است كه تعارض كار

عه شهري و روستايي از نظر ميزان آن متفاوت نمي باشد يعني زنان در جانعه شهري همانند زنان در جامعه جام

روستايي از منابع حمايتي الزم برخوردارند كه همين امر سبب تعادل آنان ميان دو حيطه كار و زندگي مي 

 گردد.

ر از زنان در جامعه روستايي تعارض نتايج پژوهش نشان مي دهد كه زنان تعارض در جامعه شهري كمي بيشت

چشمگير نمي باشد و علت اين امر هم وجود خانواده و خانواده را تجربه كرده اند كه اين تفاوت اندك  -كار

 بويا و موسلي گسترده در روستاها و استفاده بيشتر آنها از منابع حمايتي نسبت به زنان جامعه شهري مي باشد. 
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خانواده مي  -به اين نتيجه رسيده اند كه عدم حمايت اجتماعي باعث بروز تعارض كارنيز در تحقيقات خود 

با كاهش حمايت خانوادگي از فرد گروسي و آدينه زاد نيز در تحقيقات خود به اين نتيجه رسيدند كه . گردد. 

 ميزان تعارض تجربه شده افزايش مي يابد. 

 داد كه:با توجه به يافته هاي پژوهش مي توان پيشنهاد 

سياست گذاران و برنامه ريزان فرهنگي اهتمام به تقويت بنيان هاي خانوادگي و روابط و حمايت هاي  -

اجتماعي براي حضور موثر زنان در عرصه هاي كار و خانواده را به وسيله فرهنگ سازي و مهندسي آن 

  .محيا سازند ،

و به پژوهشگران آينده توصيه مي تحقيق حاضر به طور مشخص به صورت پيمايشي انجام شده است - -

شود با بهره گيري از روش هاي كيفي مانند مصاحبه عميق و مشاهده مشاركتي و.. چنين تحقيقي را 

  .انجام دهند

اجتماعي همچون مرهم و درمان مي تواند حمايت با توجه به يافته هاي تحقيق استنباط مي شود كه  -

كاسته و فرد را در بهبود عملكرد شغلي و خانوادگي ياري خانواده  -از آسيب هاي ناشي از تعارض كار

 رساند. 

حل مسائل شغلي و خانوادگي زنان بسياري از مشكالت در زمينه اشتغال زنان بايد توجه داشت كه  -

 را مي تواند التيام بخشد.. كالن جامعه در سطح خرد و

گييري از تصيميمات و الزاميات     اشتغال زنان در جامعه روستايي و شهري ميي توانيد زنيان را در بهيره     -

 اجتماعي توانمند ساخته و مسير توسعه كشور را در بر داشته باشد.

 

 محدوديت هاي تحقيق نيز  به شرح زير مي باشد:

 هاي ديگر با محدوديت هايي مواجه بود از جمله محدوديت زماني. پژوهشتحقيق حاضر مانند همه  -

 ري اطالعات كامل و دقيقمحدوديت ذاتي ابزار پرسشنامه براي جمع آو -

 نمونه گيري از زنان روستايي به طور همزمان با  زنان شهري كاري زمانگير و پرمشقت بود. -

 عدم تمايل شوهران زنان شاغل  براي پاسخ دادن به سواالت از جمله مشكالت ديگر مي باشد -
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