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چکیده
در مقاله حاضر به بررسی جامعهشناختی تبعات فردی -اجتماعیِ چندگانگیِ نقشِ زنانِ شاغل در شهرداری تهران در سال
 1397پرداخته شد .با استعانت از روش تحقيق پيمايشی و بر اساس قواعد آماری مربوط به تعيين حجم نمونه 360 ،نفر از زنان
شاغل در مناطق مختلف شهرداری شهر تهران از بين  5600نفر جامعه آماری؛ به عنوان نمونه آماری و با استفاده از روش
نمونهگيری خوشهای چند مرحلهای انتخاب شدند .جهت جمعآوری اطالعات از پرسشنامه محقق ساخته متشکل از گويههايی
در مقياس  5گزينهای طيف ليکرت با پايايی باالی  0/7و اعتبار محتوايی قابل قبول استفاده گرديد .سوال اصلی تحقيق اين بود
که آيا بين تبعات فردی و اجتماعی با تعارض در ايفای نقش های چندگانه رابطه وجود دارد؟ در تدوين چارچوب نظری
تحقيق در باب متغيرهای مورد مطالعه؛ از نظريهها و آراء تعارضِ نقش گرينهاوس و بيوتل( ،)1985رويکرد کميابی و انباشتگی
و نظريه امتداد استفاده شد .نتايج حاصل از همبستگی پيرسون و رگرسيون خطی نشان داد؛ بين تعارض در ايفای نقشهای
چندگانه زنان با استرس کاری ،تعجيل و تأخير در کارها ،فرسودگی جسمی و درگيری خانوادگی آنها رابطه مستقيم وجود
دارد .بين تعارض در ايفای نقشهای چندگانه زنان با حمايت اجتماعی ،رضايت از شغل و رضايت از زندگی آنها نيز رابطه
معکوس مشاهده شد .در نتيجه با شاغل شدن زنان در عصر مدرنيته و عدم همکاری مردان در کارهای خانه به زنان و مديران
در محل کار با پيشينه مستحکم مردساالری؛ تعارض در ايفای نقشهای چندگانه آنها در خانه و محل کار ايجاد میشود که
تبعات فردی و اجتماعی متفاوتی بر جای میگذارد.
واژگان کلیدی :چندگانگی نقش ،تعارض ،تبعات فردی  -اجتماعی ،زنان.
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مقدمه
خانواده يکی از مهمترين نهادهای اجتماعی است که در آن زنان و مردان نقش های مختلفی را بر
عهده دارند .از ديرباز تغييرات گسترده ای در نهادهای اجتماعی با توجه به تغيير در سبکهای زندگی
در پی مدرنيته شدن به وجود آمده است که نهاد خانواده نيز دچار تغييرات و تحوالت عديدهای
نسبت به گذشته های دور شده است .زنان نيز به عنوان عضوی از اعضای خانواده بيشترين تأثير را از
تغييرات ساختی گرفته و با دگرگونیهای عمدهای مواجه گرديدهاند که باال رفتن سطح تحصيالت
و اشتغال در خارج از خانه از عمده ترين مصاديق تغييرات نقش زنان در خانواده محسوب میشود.
روزگارانی شاغل شدن زنانِ دارای سطح تحصيالت عالی ،جزء افتخاراتِ زنان بود .زنانی که عالوه
بر وظايف خانه داری به اشتغال در خارج از خانه می پرداختند؛ مورد احترام بسياری قرار میگرفتند
و احساس غرور و موفقيت بسياری داشتند .دستيابی به پايگاه اجتماعی -اقتصادی مناسب در سطح
جامعه يکی از مهمتري نِ اين دستاوردها بود .اما با گذشت زمان اين ديدگاه با عدم مشارکت مردان
در انجام کارهای خانه و تربيت فرزندان ،روال فرسايشی يافت .ديگر زنان آن احساس موفقيت را
همچون گذشته ندارند .با تعّدد نقشِ زنان در خانه و محيط کار ،عدم تعادل بين انجام همه کارها
توسط زن به تنهايی بصورت همزمان سخت و طاقت فرسا شده است .به طوری که تعارضات فردی
و اجتماعی بسياری در پی اين تعّدد نقشها گريبان زنان را گرفته است.
در دهه های اخير با توجه به وضعيت بد اقتصادی خانواده ها؛ اشتغال زنان در کنار مردان ،لزومِ گذران
زندگی شده است .اين زنان؛ به واسطه نياز خانواده و يا اجبار در يک شغل با ساعات کار زياد اشتغال
به کار دارند و اين امر عدم تعادل بين زندگی و کار زن در خانواده را در پی داشته است .متخصصان
رفتار سازمانی اعتقاد دارند که اثرات کارِ زياد و عدم تعادل مناسب بين کار و زندگی افراد و اثرات
نا مطلوب آن بر کيفيت زندگی ،مجموعه عواملی را به وجود می آورد که به صورت متقابل وچندگانه
يکديگر را تشديد می کنند و در نتيجه ،شرايط زندگی و سالمت انسان ها ،خانواده ها و جوامع را در

بررسی جامعه شناختی تبعات فردی -اجتماعیِ چندگانگیِ نقشِ زنانِ شاغل در شهرداری تهران71...............
معرض خطر جدی قرار میدهند (ترنر1؛ به نقل از خواجوی وسليمان پورعمران )44: 1396،به طوری
که همزمان با افزايش حضور زنان در بازار اشتغال ،بر تعداد زنانی که با مشکالت مربوط به نقشهای
متفاوت مانند همسری ،مادری ،خانه داری و کارمندی مواجه هستند ،به طور چشمگيری افزايش يافته
است.
مسائل زنان امروزه واقعيتی گريزناپذير ،مهم و حساس است و تمايل و توانايی روز افزون زنان به
مشارکت اجتماعی در تمامی سطوح ،آثار و تبعات متعددی بر نظام ارزش ها و هنجارهای فرهنگی
و نيز شکل گيری روابط اجتماعی و ساختار خانواده و محيط کار از قبيل عاليق و ترجيحات شغلی
و اخالق کاری ،فرهنگ و رفتار سازمانی و مقوله بهرهوری و نيز لزوم شيوه های ايجاد توازن بين دو
نهاد کار و خانواده باقی گذارده است که هر يک نيازمند توجهی خاص از منظر علمی و تجربی
می باشد .از اين رو ضرورت پرداختن به چنين امری با توجه به تحوالت اجتماعی متعدد و بنيادينی
که جامعه ايران اسالمی در چند دهه اخير از آن تاث ير پذيرفته از جهات و ابعاد مهمی قابل طرح و
توجه می باشد .با افزايش تعداد زنانی که ترکيبی از نقش های والدينی ،همسری وکاری را مديريت
می کنند ،مطالعات راجع به پويايی و سازگاری با اين نقش های چندگانه ضرورت میيابد .در واقع
وجود همين نقش های چندگانه در زندگی ام روز زنان است که پرداختن به اين موضوع و تأثيراتی
چون به خطر افتادن سالمت روانی و جسمانی ،استرس زايی ،اختالل در هويت يابی ،عدم رضايت از
خود ،زندگی و کار را ضروری میسازد .در واقع؛ يکی از مهمترين مسائل زنان شاغل و متأهل که
کمتر مورد واکاوی قرار گرفته ،پيامدها ی ايفای همزمان دو نقش خانه داری و شغلی و تأثير آن در
زندگی فردی و خانوادگی و شغلی آنها است .زنان ممکن است مستعد تعارضات نقشی بين کار و
خانه باشند ،چرا که همچنان قربانی تصورات فرهنگی و قالب جامعه هستند که مردان را مجاز
میسازد تا مانع پيشرفت آنها در کارشان شوند .علت اين امر را میتوان به اين دليل ذکر کرد که
آنان به طور سنتی مسئوليت خانوادگی بيشتری را بر عهده دارند .زنان شاغل به ويژه آنهايی که
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فرزندانی دارند ،تعارض قابل توجه و فقدان همدردی از جانب همسران خود در خانه و کارفرمايان
در شغل را تجربه میکنند.
چرا که مردان به علت فرهنگ غالبِ مردساالری در انجام کارهای خانه و رسيدگی به وضعيت
آموزشی و تربيتی فرزندان مشارکتی با زنان در خانه ندارند و فشار ِتمامی نقش های مختلف بر دوش
زن سنگينی و تداخل ايجاد می کند .همچنين با حضور تکنولوژی و تغيير ن وع آموزشِ مدارس،
معلمان نيز بخشی از آموزش دروس را به بهانه نوع متفاوت تدريس و انجام کارهای پژوهشی و
انجام تکاليف در منزل؛ بر دوش والدين می اندازند که باز هم در اين بين مادر عالوه بر تمامی
وظايف انجامی ،اين نقش را نيز بر عهده می گيرد .اين مسأله برای فرزندان دوره دبستان بيش از ساير
دوره ها برای مادر بار اضافی در بردارد .همينطور با توجه به تغيير سبک زندگی در خانوادهها و
شرکت کردن فرزندان در انواع و اقسام کالس های آموزشی و ورزشی و تفريحی -هنری؛ باز هم
برای مادران بيش کاری به وجود آمده و پس از بازگشت از محل کار ؛ فرزندان را برای شرکت در
کالس های مربوطه همراهی می کنند و به نوعی يک بار مضاعف عالوه بر
نقش های متعدد و متنوعی که در خانه و محل کار بر عهده دارند؛ را به دوش می کشند .در نتيجه با
وجود تمامی نقش های مربوط به خانه داری ،فرزند داری و همسرداری در کنار ساعات طوالنی
کارمندی؛ ديگر در طول شبانه روز وقتی برای زن باقی نمی ماند که برای رفت و آمد با اقوام و
دوستان در نظر بگيرد و بتواند به آرامش جسمی و روحی بپردازد .با وجود اين تعارضاتِ ايجاد شده
برای زن؛ تداخل در انجام کارها به وجود آمده و فرسودگی جسمی حاصل شده که موجب درگيری
با شوهر بر سر تقسيم وظايف خانه حاصل خواهد شد .با توجه به اين مالحظات ،آنچه در اين راستا
مهم است ،آگاهی به وضعيت تعارض نقش های خانواده و کار در بين زنان و تبعات منفی حاصل از
اين تعارض در حوزه های گوناگون زندگی آنهاست .در حقيقت آثار اجتنابناپذير کارِ زن بر روابط
او با شوهر و مخصوصاً با فرزندان و با آثاری که اشتغال زن بر سرنوشت خودش برجای میگذارد؛
پيچيدگی بيشتری می يابد .در نتيجه هميشه بين کارهای خانه و شغل خود در تعارض بوده و به تبع
آن دچار تبعات فردی نظير استرس شغلی و تعجيل و تاخير در کارها برای ا يجاد تعادل بين کارهای
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خانه و محل کار؛ دچار فرسودگی جسمی ناشی از فشار کار زياد در خانه و همچنين ساعات طوالنی
در محل کار؛ و تبعات اجتماعی نظير ايجاد درگيری های خانوادگی و عدم حمايتهای اجتماعی از
جانب همسر در خانه و کارفرمايان در محل کار ،عدم رضايت از کار با توجه به تفاوت جنسيتی در
حقوق و دستمزد و عدم رضايت از زندگی علی رغم مستقل بودن در کسب درآمد میشوند .با توجه
به اهميت نقش زنان در خانه و وظيفه خطيری که در حفظ کانون گرم خانواده و برقراری نظم و
ارتباط بين اعضای خانواده و تربيت فرزندان بر عهده دارند و همچنين نقش مهم آنها بخاطر صبوری
و دقت و ظرافت در انجام کارهای سازمانی در محل کار؛ شناسايی تبعات مثبت و منفی فردی،
خانوادگی و اجتماعیِ تعدد نقش های زنان در خانه و محل کار و روش های کاهش تبعات منفی
شامل استرس شغلی ،تعجيل و تأخير در کارها ،فرسودگی جسمی و درگيری های خانوادگی از طريق
تقويت تبعات مثبتی همچون حمايت های اجتماعی ،رضايت از شغل زنان و رضايت از زندگی؛ تعادل
بين کار -خانه و خانه -کار را برای آنها رقم زد" .در واقع زنان در عين اينکه می خواهند در تأمين
معاش با مردان رقابت کنند ،از تشکيل عائله نيز نمیتو انند غفلت کنند .بدين ترتيب در عين حال
ناچارند کارِ دو نفر را انجام دهند .در پی اين روند؛ اشتغال زن صورت تيغ دولبه میيابد که استقاللِ
بيشتر زن بعد مطلوب آن است و تعّددِ وظايفِ وی برای اولين بار و به صورتی بسيارسنگين بعدِ
مکمّل آن" (ساروخانی.)200-199 :1393 ،
در ايران به دليل شرايط دشوار خانواده ها در تأمين هزينه های زندگی ،ساعات کاری زنان شاغل
همطراز با مردان و بيشتر از کشورهای توسعه يافته می باشد .ضمن اينکه از سوی ديگر هنوز سياست
کاری انعطاف پذيری برای آنها در کشور وجود ندارد .به همين خاطر ،شدت پيامدهای ناشی از عدم
توازن کار -خانواده در ايران وخيم تر از کشورهای توسعه يافته است .بنابراين شاغل شدن زنان در
دهه های اخير و با توجه به فرهنگ مردساالرانه ايی که هنوز بر کشور سايه انداخته؛ رفته رفته تبعات
فردی ،خانوادگی و اجتماعی متفاوتی را برای زنان به ارمغان آورده که موجبات نارضايتی زنان از
زندگی را فراهم آورده است .در چنين صورتی بازده زنان در انجام وظايف همسری و مادری در
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خانه و کارمندی در اداره کاهش می يابد که موجب کاهش زمان فراغت ،سرگرمی و سرمايه فرهنگی
از سوی زنان میگردد.
يکی از بزرگترين سازمان هايی که در سطح ک شور باالخص در کالنشهر تهران به عنوان پايتخت
کشور مشغول به ارائه خدمات به شهروندان می باشد؛ شهرداری و مراکز وابسته به آن می باشد .همه
مناطق و نواحی مختلف در سطح شهر ها دارای ساختمان يا ساختمانهايی در بخش های مختلفِ
شهرداری می باشد .تقريبا نيمی از کارکنان ش اغل در اين مراکز را زنان تشکيل ميدهند .با توجه به
تعداد زياد کارکنان شاغل در شهرداری و مسائل و مشکالتی که در طول سال های ارائه خدمات با
آن مواجه می شوند؛ انتخاب اين گروه از زنانِ شاغل ،به عنوان نمونه مورد مطالعه ضرورت تحقيق
را نشان می دهد .از آنجايی که پژوهش ويژه ايی در خصوص زنان شاغل در مناطق شهرداری تهران
و بررسی کم و کيف وقوع تعارض و چگونگی آن به انجام نرسيده است ،مطالعه چگونگی تعامل
بين نقش های خانوادگی و شغلی زنان شاغل در مناطق شهرداری در سطح شهر تهران میتواند گامی
مؤثر در جهت تبيين علل و عوامل موثر بر پديده تعارض شغلی -خانوادگی اين بخش از جامعه باشد.
در نتيجه هدف تحقيق حاضر تعيين رابطه بين تعارض در ايفای نقش های چندگانه با تبعات
فردی(استرس کاری -تعجيل و تاخير در کارها -فرسودگی جسمی) و تبعات اجتماعی (درگيری
خانوادگی -حمايت های اجتماعی دريافت شده – رضايت از شغل -رضايت از زندگی) میباشد.
سؤال اصلی تحقيق نيز ناظر برآن است که عمده ترين تبعات فردی و اجتماعی تعارض در ايفای
نقش های چندگانه زنان شاغل در شهرداری تهران کدامند؟
محققان داخلی و خارجی در خصوص تعارض در ايفای نقش های چندگانه زنان و تبعات فردی و
اجتماعی آنها تحقيق های متفاوتی انجام داده اند .اما هر کدام به برخی از تبعات فردی يا اجتماعی
پرداخته اند .در اين قسمت به نتايج تحقيقات مرتبط با موضوع تحقيق حاضر پرداخته میشود .در
تحقيقات مشابهی افشانی و هاتفی راد ( ) 1396نشان دادند بين حمايت اجتماعی در کار و رضايت
شغلی با تعارض شغلی -خانوادگی زنان شاغل ،رابطه منفی و معناداری وجود دارد .باللی ،محبی و
حسينی (  ) 1396نيز به اين نتيجه رسيدند که فشارهايی که به مادران برای انجام نقش مادری،
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فرزندپروری و همسری وارد می شود ،ضعف ح مايت خانواده ،کاهش حس کنترل بر زندگی،
تضعيف صميميت زناشويی و فرسودگی تحصيلی همگی از پيامدهای تعارض نقش های چندگانه به
شمار می روند که منجر به بروز درگيری خانوادگی و کاهش رضايت زنان از زندگیشان
می شود .نتايج پژوهش های حيدری و دهقانی ( )1395حاکی از آن بود که اشتغال برای زنان همزمان
دستاوردها و آسيب هايی را به همراه دارد و زنان با توجه به کيفيت بسترهای اجتماعی ،محلی-
جهانی و توانايیهای فردی شان ،شرايط متفاوتی را تجربه خواهند نمود .در تحقيقات ديگری باللی؛
بختياری و محمدی( )1395به اين نتيجه رسيدند که جامعهپذيری جنسيتی با ابعاد تقسيم کار جنسيتی،
نقش مادری ،نوع نگرش زن و شوهر به اشتغال زنان و همچنين ميزان باورمندی زنان به کليشههای
جنسيتی ،رابطه مثبت و مستقيم با تجربه تضاد نقش در زنان دارد و تضاد نقش نيز عامل مؤثر در
تجربه تعارضات خانوادگی زنان مورد تحقيق است .حاجی کرم ( )1395نيز نشان داد که رابطه و
همبستگی بين تعارض کار -خانواده و خانواده -کار با تعارض زناشويی مستقيم و معنادار بود.
همچنين ميزان تعارضات کار -خانواده و خانواده – کار به ميزان0 /040توان پيشبينی واريانس ميزان
تعارض زناشويی در زنان شاغل را دارا بود .به عبارت ديگر با افزايش تعارض حوزه کار و خانواده
ميزان تعارض زناشويی زنان شاغل نيز افزايش میيابد .نتايج پژوهش های پاغوش؛ زارعی؛ زينعلی
پور و دمیزاده ( ) 1395نشان داده است تعارض کار -خانواده به صورت مستقيم و غيرمستقيم از
طريق کيفيت زندگی و رضايت شغلی بر فرسودگی شغلی تأثيرگذار بوده است .همچنين ،تعارض
کار -خانواده به صورت مستقيم بر کيفيت زندگی و رضايت شغلی تأثير میگذارد.
خورشيد؛ مصطفی؛ ارشد و گيل ) 2019( 1در تحقيقات خود دريافتند؛ هر چه ميزان ساعات کار بيشتر
باشد ،تعارضات محيط شغلی -خانوادگی نيز برای زنان افزايش می يابد .همچنين بين عدم حمايت
همسر و تعارضات محيط شغلی -خانوادگی نيز رابطه منفی معنی دار وجود دارد .همچنين نتايج
تحقيقات برگر )2018( 2نشان داد؛ ساعات طوالنی کاری ،ميزان فرسودگی جسمی زنان را افزايش
- Khursheed, Mustafa, Arshad and Gill
- Berger
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داده و تعارضات محيط شغلی را افزايش می دهد .پيامد اين تعارضات ،کاهش سطح رضايت شغلی
زنان ،بروز درگيری خانوادگی زياد و کاهش رضايت از زندگی آنان می باشد .ليواناگ کالوب و
کالوب )2018( 1دريافتند ايفای همزمان نقش های همسری ،مادری ،و کارمندی ،به دليل وجود
تعهدات خانوادگی و شغلی ،باعث ايجاد خستگی و فرسودگی جسمانی زنان میگردد .همچنين،
وجود حمايت همسران و فرزندان در محيط خانواده ،درگيری خانوادگی و متعاقباً ميزان تعارضات
را به طور چشمگيری کاهش میدهد .نتايج تح قيقات سوماشخر )2018( 2حاکی از آن بود که به
دليل وجود استرس شغلی باال و عدم آرامش روانی ،در محيط شغلی فشارهای زيادی بر زنان وارد
می شود .اين شرايط در محيط خانواده آنان نيز اثر گذاشته و بروز درگيری های خانوادگی سطح
رضايت از زندگی زنان را به طور معنی داری کا هش می دهد .همينطور سلوارجان؛ سومارا و شيالچی3

( ) 2015نشان داد بين مديريت نقش و رضايت از زندگی زنان ارتباط معنی داری وجود داشته است.
همچنين بين استرس شغلی و رضايت از زندگی همبستگی منفی معنی داری مشاهده گرديد .عکاس؛
اقبال حسين و رامان ) 2015 ( 4نيز دريافتند؛ ميزان ساعات طوالنی کار و مشغله زياد ،مسئوليت مراقبت
از همسر و فرزند ،عدم حمايت اجتماعی کافی از سوی شوهر و فرزندان ،منجر به کاهش رضايت
شغلی و زندگی زنان میگردد.
در تحقيق حاضر نظريه های زير مورد استفاده قرار گرفت :نظريه گرينهاووس و بيوتل( )1985در سه
نوع تعارض مبتنی بر زمان (تداخل در انجام نقشها حاصل میشود) -فشار (تعّدد نقشها موجب
خستگی و تنش های شغلی و خانوادگی شده و در نتيجه موجب افسردگی زنان میگردد) -رفتار
(تعارض در رفتار مردان و زنان در محيط کار در مقابل رفتارشان در خانه با ساير اعضای خانواده)
می باشد .همچنين با توجه به برخی از نظريه ها و رويکردهای جامعه شناختی؛ تعارض در ايفای نقش -
های چندگانه زنان برخی تبعات فردی نظير استرس کاری ،فرسودگی جسمی ،تعجيل و تأخير در
1

- Liwanag Calub and Calub
- Somashekher
3
- Sumara and Schillaci
4
- Akkas, Ikbal Hossain and Rhaman
2

بررسی جامعه شناختی تبعات فردی -اجتماعیِ چندگانگیِ نقشِ زنانِ شاغل در شهرداری تهران77...............
کارها و تبعات و اجتماعی نظير درگيری های خانوادگی ،عدم حمايتهای اجتماعی در خانه و محل
کار ،عدم رضايت شغلی و ساختار قدرت در خانه و نهايتاً عدم رضايت در زندگی خانوادگی به بار
می آورد .در همين زمينه؛ در رويکرد کميابی نقش و براساس نظريه ويليام گود؛ با توجه به انجام
نقش های زياد توسط يک فرد؛ تعارض نقش به وجود آمده و هريک از تبعات منفی بر يکديگر نيز
تاثير می گذارند .در نتيجه رابطه متقارن کار و خانواده تأثير منفی بر سالمت و روابط اجتماعی زنان
می گذارد .در همين راستا؛ ساروخانی نيز در نظريه امتداد معتقد است؛ وقتی زن از محل کار به خانه
برمی گردد بر عکس مرد که در بحبوحه انجام کارهای خان ه نيست؛ زن مجبور است عالوه بر کار
بيرون از خانه؛ به کارهای خانه نيز بپردازد .در واقع با توجه به اينکه امکان برابری برای شکوفايی
برای زنان به اندازه مردان مهيا نمی شود ،زنان در استرس و هيجانات تعادل بين نقشهای مربوط به
کار خانه و محل کار درماندهاند .همسو با اين رويکرد؛ نظريه اضطراب و زوال سالمت و انباشتگی
نقش است که طبق آن؛ با تکثر نقش ها و مسئوليت های ناشی از آن تعادل ميان انتظارات و مقتضيات
بهم خورده و زن تحت فشار بار مسئوليت های محوله سالمت اش بههم می ريزد .همچنين طبق نظريه
فرسايش؛ زن بعد از بازگش ت از محل کار و گذراندن هشت ساعت کار بيرون و گذراندن ترافيک
تا رسيدن به خانه؛ بدون استراحت مشغول به انجام کارهای متعدد منزل گشته و چون کارها متعدند،
بايد با سرعت انجام دهد و فرصتی برای مشاهده نتايج وجود ندارد که اين سرعت و نبودن فرصت
برای ديدن حاصلِ کار موج ب تعجيل در کار می شود که به خستگی و فرسايش زودهنگام زن و
فرسودگی جسمی وی میانجامد .بويار ) 2008( 1تبعات فردی و خانوادگی ناشی از تعدد نقش زنان
را در نظر میگيرد (رستگار خالد . )26 :1385 ،طبق نظر وی؛ بار اضافی ناشی از تعّدد نقش موجب
تهی سازی انرژی زنان میشود و به همراه محرکهای تنش زای خانوادگی و شرايط تنشآميز يک
نقش به نقش ديگر ،زمينه را برای خستگی شغلی ،افسردگی و استرس آماده می سازد .در نتيجه طبق
نظر بويار تعّدد نقش زنان موجب عدم رضايت شغلی و رضايت از زندگی زنان در خانواده میگردد.

- Boyar
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در نتيجه عمدهترين تبعات فردی و وخانوادگی در پی تعارض در ايفای نقش های چندگانه زنان طبق
نظريه های مطروح شناسايی شدند .اما رويکرد انباشتگی برخالف رويکر کميابی به تبعات منفی تعدد
شغل توجهی نداشته و برعکس بر تبعات مثبت آن تأکيد دارد و رابطه کار و خانواده را مثبت ارزيابی
می کند .مطابق با نظريه سايبر )1974 ( 1با افزايش نسبت زنان شاغل در جامعه و تأمين بخشی از
هزينههای خانواده به وسيله درآمد زنان شاغل ،پايگاه قدرت زنان هم بهبود يافته است؛ بنابراين
اشتغال زن از طريق ايجاد مشارکت زن در تأمين مخارج خانواده ،میتواند تا اندازه زيادی هرم
قدرت را در خانواده به نفع وی بهبود بخشد .در همين زمينه مارکز ( )1996در برابر رويکرد کميابی؛
در نظريه توازن معتقد است؛ افراد میتوانند نقش های متعددی را بر عهده بگيرند به شرط آنکه از
نظام متوازنی از تعهدات نقش برخوردار باشند که تعارض و فشار کمتری احساس شود (رستگارخالد
و محمدی .) 13:1392،مطابق نظر گود ،وجود فضای همدالنه در خانواده موجب می شود که انرژی
بسيار کمی از افراد صرف شود و در نتيجه مقدار زيادی انرژی برای نقشهای پرخواست تر آنان
باقی بماند .در همين زمينه؛ آدامز و کينگ می گويند؛ حمايت اجت ماعی بر نوع خاصی از تعارض
تاثير می گذارد .در واقع؛ حمايت عاطفی و ابزاری از خانواده با تعارض خانواده  -کار ارتباط منفی
داشته در حالی که حمايت های کاری از وظايف خانوادگی فرد موجب می شود که کار کمتر با
خانواده تعارض پيدا کند .حمايت عاطفی نظير گوش دادن و همدرد ی يا به شکل حمايت ابزاری
نظير ياری و کمک آشکار با هدف مشکلگشايی تجلی می کند .منابع غيرکاری حمايت اجتماعی،
حمايت اعضای خانواده و دوستان جايگاه مهمی دارند که اين حمايت های عاطفی و ابزاری میتوانند
نقش مهمی در کنترل روند تنش های شغلی بازی کنند در محيط کاری نيز حمايت سرپرست و
همکاران و برنامه های حمايت کننده سازمانی می توانند به عنوان سه منبع عمده بر کاهش تعارض
کار -خانواده تأثير مطلوب گذاشته ،در حالی که فقدان حمايت اجتماعی از سوی آنها بر بروز اين

- Sieber
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تعارضات يا تشديد آن اثر مستقيم داشته است .با استفاده از ن ظريه های فوق فرضيه های تحقيق
تدوين گرديد.
• بين تعارض در ايفای نقش های چندگانه و استرس کاری زنان شاغل رابطه وجود دارد.
• بين تعارض در ايفای نقش های چندگانه و تعجيل و تأخير در کارهای زنان شاغل رابطه وجود
دارد.
• بين تعارض در ايفای نقش های چندگانه و فرسودگی جسمی زنان شاغل رابطه وجود دارد.
• بين تعّدد نقش های چندگانه و درگيری خانوادگی زنان شاغل رابطه وجود دارد.
• بين تداخل در ايفای نقش های چندگانه و حمايت های اجتماعی دريافت شده زنان شاغل رابطه
وجود دارد.
• بين تعارض در ايفای نقش های چندگانه و رضايت از شغل زنان شاغل رابطه وجود دارد.
• بين عدم تعادل در ايفای نقش های چندگانه و رضايت از زندگی زنان شاغل رابطه وجود دارد.
روششناسی:
تحقيق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهيت و شيوه جمع آوری اطالعات از نوع پيمايشی
و همبستگی است .جامعه آماری شامل کارکنان زن متاهل شاغل در شهرداری شهر تهران در سال
 1397به تعداد  5600نفر می باشد که با استفاده از فرمول کوکران و روش تصادفی خوشهای
چندمرحلهای  360نفر از آنها انتخاب شدند .جهت جمع آوری اطالعات از پرسشنامه محققساخته
شامل 18گويه در مقياس 5گزينه ای طيف ليکرت برای تعارض در ايفای نقش های چندگانه (تعارض
کار -خانواده و تعارض خانواده -کار) و  61گويه برای تبعات فردی -اجتماعی حاصل از آن استفاده
شده است .گويهها و شاخص های هر يک از متغيرها طبق اطالعات جدول( )1طراحی گرديده است.

....80پژوهشهای جامعه شناختی ،سال پانزدهم ،شماره سوم  ،پاییز 1400
جدول ( )1متغیرها و گويههای ابزار اندازه گیری
نوع متغیر

نام متغیر

شاخص ها

گويه ها

مستقل

تعارض در ايفای نقش های چندگانه

 -1تعارض کار -خانواده

9

زنان ( 18گويه)

 -2تعارض خانواده -کار

9

 -1تبعات فردی

 -1استرس کاری

5

 -2تاخير و تعجيل در کارها

4

 -3فرسودگی جسمی

4

 -1درگيری خانوادگی

5

 -2حمايت های اجتماعی

16

وابسته
-2تبعات اجتماعی

 -3رضايت شغلی

22

 -4رضايت از زندگی

5

روايی گويه های مربوط به متغيرها در اين پژوهش ،از طريق روش تعيين اعتبار محتوايی و با
راهنمايی ها و نظرات اساتيد فن انجام گرفت .برای تعيين پايايی پرسشنامه نيز ،از شاخص آلفای
کرونباخ استفاده شد .ابتدا پرسشنامه ها در بين  30نفر از نمونه آماری به طور تصادفی توزيع گرديد،
سپس اطالعات جمع آوری شده مورد آزمون قرار گرفته و با استفاده از نرم افزار  SPSSورژن 24
ضريب آلفای کرونباخ برای تک تک متغيرها و شاخص های آنها طبق اطالعات جدول()2باالی 0/7
بدست آمد.
جدول ( )2پايايی سؤاالت مربوط به متغیرهای مورد بررسی
متغیر

مقدارآلفا

تعارض و چند گانگی نقش

0/84

استرس کاری

0/78

تعجيل و تاخير در کارها

0/85

فرسودگی جسمی

0/81

درگيری خانوادگی

0/72

حمايت اجتماعی در خانواده

0/87

رضايت شغلی

0/8

رضايت از زندگی

0/86

بررسی جامعه شناختی تبعات فردی -اجتماعیِ چندگانگیِ نقشِ زنانِ شاغل در شهرداری تهران81...............
تجزيه و تحليل دادههای ميدانی از طريق نرم افزار آماری  spssنسخة  24و با استفاده از آزمون
ضريب همبستگی پيرسون و تحليل رگرسيون خطی استفاده شده است.
يافتهها:
فرضيه اول :بين تعارض در ايفای نقش های چندگانه و استرس کاری زنان شاغل رابطه وجود دارد.
جدول شماره ( )3همبستگی بین تعارض در ايفای نقشهای چندگانه و استرس کاری زنان
متغير
تعارض در ايفای نقشهای چندگانه

استرس کاری زنان
N

P

r

360

0/000

0/65

R2
0/42

در جدول( ) 3نتايج ازمون ضريب همبستگی پيرسون و رگرسيون خطی نشان می دهد؛ بين تعارض
در ايفای نقش های چندگانه و استرس کاری زنان شاغل رابطه مستقيم وجود دارد(  .)p<0/05نتايج
رگرسيون خطی نيز نشان داد؛ وجود تعارض در ايفای نقش های چندگانه به ميزان  %42استرس کاری
زنان را افزايش میدهد.
فرضيه دوم :بين تعارض در ايفای نقش های چندگانه و تعجيل و تأخير در کارهای زنان شاغل رابطه
وجود دارد.
جدول شماره ( )4همبستگی بین تعارض در ایفای نقشهای چندگانه و تعجیل و تاخیر در کارهای زنان
متغیر
N
تعارض در ایفای نقش های چندگانه

360

تعجیل و تاخیر در کارهای زنان شاغل
r
P
0/000

0/53

R2
0/28

در جدول( ) 4نتايج آزمون ضريب همبستگی پيرسون و رگرسيون خطی نشان می دهد؛ بين تعارض
در ايفای نقش های چندگانه و تعجيل و تأخير در کارهای زنان شاغل رابطه مستقيم وجود دارد( 0/05
< .) pنتايج رگرسيون خطی نيز نشان داد؛ وجود تعارض در ايفای نقش های چندگانه به ميزان %28
زنان را تعجيل و تأخير در انجام کارهای زنان را افزايش میدهد.
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فرضيه سوم :بين تعارض در ايفای نقش های چندگانه و فرسودگی جسمی زنان شاغل رابطه وجود
دارد.
جدول شماره ( )5همبستگی بین تعارض در ايفای نقشهای چندگانه و فرسودگی جسمی
فرسودگی جسمی زنان

متغير
تعارض در ايفای نقش های چندگانه

N

P

r

360

0/000

0/53

R2
0/28

در جدول( ) 5نتايج آزمون ضريب همبستگی پيرسون و رگرسيون خطی نشان می دهد؛ بين تعارض
در ايفای نقش های چندگانه و فرسودگی جسمی زنان شاغل رابطه مستقيم وجود دارد( .) p<0 /05
نتايج رگرسيون خطی نيز نشان داد؛ وجود تعارض در ايفای نقش های چندگانه به ميزان %28
فرسودگی جسمی کارهای زنان را افزايش میدهد.
فرضيه چهارم :بين تعّدد در نقش های چندگانه زنان و درگيری خانوادگی زنان شاغل رابطه وجود
دارد.
جدول شماره ( )6همبستگی بین تعّدد در ايفای نقشهای چندگانه و درگیری خانوادگی
درگيری خانوادگی زنان

متغير
تعّدد در نقش های چندگانه

N

P

r

360

0/000

0/3

R2
0/09

در جدول( )6نتايج آزمون ضريب همبستگی پيرسون و رگرسيون خطی نشان می دهد؛ بين تعّدد در
نقش های چندگانه و درگيری خانوادگی زنان شاغل رابطه مستقيم وجود دارد(  .) p<0/05نتايج
رگرسيون خطی نيز نشان داد؛ وجود تعّدد در ايفای نقش های چندگانه به ميزان  %9درگيری
خانوادگی زنان را افزايش میدهد.
فرضيه پنجم :بين تداخل در نقش های چندگانه زنان و حمايت اجتماعی زنان شاغل رابطه وجود
دارد.
جدول شماره ( )7همبستگی بین تداخل در ايفای نقشهای چندگانه و درگیری خانوادگی
متغير
تعّدد در نقش های چندگانه

حمايت اجتماعی زنان
N

P

r

360

0/000

-0/26

R2
0/067

بررسی جامعه شناختی تبعات فردی -اجتماعیِ چندگانگیِ نقشِ زنانِ شاغل در شهرداری تهران83...............
در جدول( ) 7نتايج آزمون ضريب همبستگی پيرسون و رگرسيون خطی نشان می دهد؛ بين تداخل
در نقش های چندگانه و حمايت اجتماعی زنان شاغل رابطه معکوس وجود دارد(  .) p<0 /05نتايج
رگرسيون خطی نيز نشان داد؛ وجود تداخل در ايفای نقشهای چندگانه به ميزان  %6 /7درگيری
خانوادگی زنان را کاهش میدهد.
فرضيه ششم :بين تعارض در ايفای نقش های چندگانه و رضايت از شغل زنان شاغل رابطه وجود
دارد.
جدول شماره ( )8همبستگی بین تعارض در ايفای نقشهای چندگانه و رضايت از شغل
متغير
تعارض در ايفای نقش های چندگانه

رضايت از شغل زنان
N

P

r

360

0/000

-0/23

R2
0/05

در جدول( ) 8نتايج آزمون ضريب همبستگی پيرسون و رگرسيون خطی نشان می دهد؛ بين تعارض
در ايفای نقش های چندگانه و رضايت از شغل زنان شاغل رابطه معکوس وجود دارد( .)p<0 /05
نتايج رگرسيون خطی نيز نشان داد؛ وجود تعارض در ايفای نقش های چندگانه به ميزان  %5رضايت
از شغل زنان را کاهش میدهد.
فرضيه هفتم :بين عدم تعادل در ايفای نقش های چندگانه و رضايت از زندگی زنان شاغل رابطه
وجود دارد.
جدول شماره ( )9همبستگی بین عدم تعادل در ايفای نقشهای چندگانه و رضايت از زندگی
متغير
عدم تعادل در ايفای نقش های چندگانه

رضايت از زندگی زنان
N

P

r

360

0/000

-0/13

R2
0/01

در جدول(  ) 9نتايج ازمون ضريب همبستگی پيرسون و رگرسيون خطی نشان می دهد؛ بين عدم تعادل
در ايفای نقش های چندگانه و رضايت از زندگی زنان شاغل رابطه معکوس وجود دارد( .)p<0/05
نتايج رگرسيون خطی نيز نشان داد؛ وجود عدم تعادل در ايفای نقش های چندگانه به ميزان %1
رضايت از زندگی زنان را کاهش میدهد.
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بحث و نتیجه گیری:
تحقيق حاضر با هدف بررسی جامعه شناختی تبعات فردی -اجتماعیِ چند گانگیِ نقشِ زنانِ شاغل
در شهرداری تهران انجام شد .نتايج تحقيق نشان داد  :وجود تعارض در ايفای نقشهای چندگانه
زنان شاغل مورد مطالعه ،موجب افزايش تعارضات فردی و اجتماعی می شود .يکی از تعارضات
فردی ،استرس کاری زنان در خانواده و محل کار آنها است که وجود تعارض در ايفای نقشهای
چندگانه به ميزان  %42استرس کاری زنان را افزايش می دهد .اين نتيجه همسو با نظريه بودريا()2018
و نتايج پژوهشهای سوماشخر (  )2018می باشد .در همين زمينه بويار( )2008معتقد است تقبل نقش -
ه ای چندگانه که بيش از تحمل يک فرد است؛ منجر به استرس و افسردگی شده و در عدم رضايت
شغلی و خانواد گی فرد تاثير سوء می گذارد .سوماشخر ( ) 2018دريافت که به دليل وجود استرس
شغلی باال و عدم آرامش روانی ،در محيط شغلی فشارهای زيادی بر زنان وارد میشود .اين شرايط
در محيط خانواده آنان نيز اثر گذاشته و بروز درگيری های خانوادگی سطح رضايت از زندگی زنان
را به طور معنیداری کاهش میدهد.
نتيجه ديگر تحقيق نشان داد :وجود تعارض در ايفای نقش های چندگانه زنان شاغل مورد مطالعه،
موجب افزايش تعجيل و تأخير در کارهای آنان در خانواده و محل کار و در مجموع تعجيل و تأخير
در کارهای زن شاغل شده است که وجود تعارض در ايفای نقشهای چندگانه به ميزان  %28زنان
را تعجيل و تأخير در انجام کارهای زنان را افزايش می دهد .نتيجه حاصل شده در پژوهش حاضر
در اين زمينه همسوبا نظريه فرسايش و نظريه کميابی نقش ويليام گود می باشد .طبق نظريه فرسايش،
زمانی که تسخير فضاهای بيرون از سوی زنان با ورود مردان ب ه خانه همراه نباشد ،طبيعی است که
تعادل نسبی خانواده به هم می ريزد .در رويکرد کميابی نقش نيز ويليام گود معتقد به فشار نقشهای
مختلف بر دوش زنان می باشد .در نتيجه هر چه تعداد نقش های زنان در خانه و کار باالتر باشد؛ با
توجه به عدم دارا بودن زمان کافی برای انج ام و اتمام نقش های محوله در خانه و محل کار؛ ناچارا
بدون توجه به کيفيت کارها فقط بدنبال انجام کارهای روزانه بوده و هميشه با مقوله تعجيل و تأخير
در انجام کارها مواجه می شوند .نتيجه ديگر تحقيق نشان داد بين تعارض در ايفای نقشهای چندگانه
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و فرسودگی جسمی زنان شا غل در خانواده رابطه وجود دارد که وجود تعارض در ايفای نقشهای
چندگانه به ميزان  %28فرسودگی جسمی کارهای زنان را افزايش میدهد.
نتيجه حاصل از اين فرضيه نيز همسو با نتايج پژوهش های برادران کاشانی و اصغرپور ماسوله
( ،)1393برگر ( ) 2018و ليواناگ کالوب و کالوب ( )2018می باشد .برادران کاشانی و اصغرپور
ماسوله ( ) 1393دريافتند که معضل تعارض نقش بر حيات اجتماعی و خانوادگی زنان سايه انداخته
است .برگر ( ) 2018در تحقيق خود نشان داد که ساعات طوالنی کاری ،ميزان فرسودگی جسمی
زنان را افزايش داده و تعارضات محيط شغلی را افزايش می دهد .پيامد اين تعارضات ،کاهش سطح
رضايت شغلی زنان ،بروز درگيری خانوادگی زياد و کاهش رضايت از زندگی آنان میباشد .نتايج
بدست آمده از تحقيقات ليواناگ کالوب و کالوب ( ) 2018بيان کننده آن بود که ايفای همزمان
نقش های همسری ،مادری ،و کارمندی ،به دليل وجود تعهدا ت خانوادگی و شغلی ،باعث ايجاد
خستگی و فرسودگی جسمانی زنان می گردد .نتيجه ديگر تحقيق بيانگر آن بود که وجود تعارض در
ايفای نقش های چندگانه زنان شاغل مورد مطالعه ،موجب افزايش ميزان درگيری خانوادگی در
خانواده و محل کار آنها شده است که وجود تعّدد در ايفای نقشه ای چندگانه به ميزان  %9درگيری
خانوادگی زنان را افزايش می دهد .نتيجه ديگر تحقيق بيانگر آن بود که بين تعارض در ايفای نقش -
های چندگانه و حمايت اجتماعی در خانواده رابطه معنی دار معکوس و خيلی ضعيف وجود دارد که
وجود تداخل در ايفای نقش های چندگانه به ميزان  %6 /7در گيری خانوادگی زنان را کاهش میدهد.
نتيجه اين فرضيه همسو با نظريه آدامز و کينگ و همچنين نتايج تحقيقات افشانی و هاتفی
راد( ،)1396باللی و همکاران(  )1396و خورشيد و همکاران ( )2019می باشد.آدامز و کينگ
م عتقدند که شکل خاصی از حمايت اجتماعی بر نوع خاصی از تعارض تأثير می گذارد .بدين شکل
که حمايت عاطفی و ابزاری از خانواده با تعارض خانواده  -کار ارتباط منفی داشته در حالی که
حمايت های کاری از وظايف خانوادگی فرد موجب می شود که کار ،کمتر با خانواده تعارض پيدا
کند .نتايج تحقيق افشانی و هاتفی راد( )1396نشان داد بين حمايت اجتماعی در کار و تعارض شغلی
– خانوادگی زنان شاغل ،رابطه معناداری وجود دارد .نتايج حاصله از تحقيق باللی و
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همکاران(  ) 1396نشان دهنده آن بود که فشارهايی که به مادران برای انجام نقش مادری،
فرزندپروری و همسری وارد می شود ،ضعف حمايت خانواده ،کاهش حس کنترل بر زندگی،
تضعيف صميميت زناشويی از پيامدهای تعارض نقش های چندگانه بشمار می روند که منجر به بروز
درگيری خانوادگی و کاهش رضايت زنان از زندگی شان می شود .خورشيد و همکاران ( )2019
دريافتند که بين عدم حمايت همسر و تعارضات محيط شغلی -خانوادگی نيز رابطه منفی معنیدار
وجود دارد؛ بدين صورت که هر چه حمايت همسر کاهش يابد ،ميزان تعارضات محيط شغلی-
خانوادگی باالتر می رود .نتيجه ديگر تحقيق بيانگر آن بود که بين تعارض در ايفای نقشهای
چندگانه و کاهش نگرش مثبت زنان شاغل به شغلشان رابطه معنی دار معکوس و ضعيف وجود دارد
که وجود تع ارض در ايفای نقش های چندگانه به ميزان  %5رضايت از شغل زنان را کاهش میدهد.
نتايج حاصل از اين فرضيه به نوعی همسو با رويکردکميابی و نظر بويار ( )2008و نتايج حاصل از
پژوهش واروکا و فبريليا ( )2015می باشد .طبق نظر رويکردکميابی؛ رابطه متقابل کار و خانواده تأثير
منفی بر سالمت و روابط اجتماعی فرد می گذارد .در نتيجه علی رغم تالش زن برای انجام بهتر کارها
در خانه و محل کار؛ هميشه با مشکالت فراوانی در انجام بهينه کارها مواجه بوده و در نتيجه رضايت
از شغل در وی کاسته میشود .بويار ( ) 2008نيز معتقد است تداخل کارهای خانه و کار در زنان
موجب عدم رضايت شغلی وی میگردد (رستگار خالد .)1385،واروکا و فبريليا ( )2015در پژوهشی
نشان دادند که تعارض کار و خانواده بر رضايت شغلی منفی و معنادار تأثير میگذارد .انعطاف پذيری
و اعمال کنترل بر شغل از مهمترين عامـل اثرگـذار بر کاهش تعارض کار -خانواده و خانواده –
کار است که بر رضايت شغلی افراد شاغل اثر می گذارد .لذا اين مسئله در آموزشهايی که در جهت
کاهش تعارض کار -خانواده داده می شود بايد در رأ س توجه قرار گيرد.
نتيجه ديگر تحقيق بيانگر آن بود بين تعارض در ايفای نقش های چندگانه و رضايت از زندگی زنان
شاغل در خانواده رابطه معنی دار معکوس و خيلی ضعيف وجود داشت که وجود عدم تعادل در
ايفای نقش های چندگانه به ميزان  %1رضايت از زندگی زنان را کاهش می دهد .نتيجه اين فرضيه
نيز همانند فرضيه قبلی همراستا با رويکرد کميابی و نظر بويار(  )2018میباشد .براسا س نظر رويکرد
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کميابی؛ رابطه متقابل کار و خانواده تأثير منفی بر سالمت و روابط اجتماعی فرد
می گذارد .در نتيجه علی رغم تالش زن برای انجام بهتر کارها در خانه و محل کار؛ هميشه با
مشکالت فراوانی در انجام بهينه کارها مواجه بوده و در نتيجه رضايت از شغل و دستيابی به هرم
قدرت در خانه را در دست داده و در نتيجه رضايت از زندگی در وی کاهش میيابد .بويار( )2008
نيز معتقد است تداخل کارهای خانه و کار در زنان موجب عدم رضايت شغلی و رضايت از زندگی
در آنان میگردد.
همچنين نتيجه اين فرضيه همراستا با نتايج پژوههای سومارا و شيالچی ( )2015و همينطور نتايج
حاصل از تحقيق عکاس و همکاران ( )2015می باشد .سومارا و شيالچی ( )2015دريافتند که بين
مديريت نقش و رضايت از زندگی زنان ارتباط معنی داری وجود داشته است .عکاس و همکاران
( ) 2015نشان دادند که ميزان ساعات طوالنی کار و مشغله زياد ،مسئوليت مراقبت از همسر و فرزند،
عدم حمايت اجتماعی کافی از سوی شوهر و فرزندان ،منجر به کاهش رضايت از زندگی زنان
میگردد .ا ين نتيجه را می توان اينگونه تبيين کرد زمانی که تعارض کار -خانواده پديد می آيد فشار
ناشی از يک نقش بر کارکرد شخص در ايفای نقش ديگر اثر منفی می گذارد .تداخل نقشها (مانند
نقش کارمند ،همسر يا والد) وقت و انرژی زيادی از فرد می گيرد و فرد شاغل را به سمت استرس،
افسردگی ،درماندگی ،کاهش عزت نفس و افت بهره وری و کارآمدی می کشاند و کيفيت زندگی
کاری و خانوادگی او را کاهش می دهد.
در تعارض کار -خانواده ،فشار ت وليد شده نقش در نتيجه محرک های تنش زای شغلی و خانوادگی
است .اين محرک ها در قلمرو هر يک از نقش های شغلی و خانوادگی ،فرسودگی جسمی و روانی
نظير تنش ،اضطراب ،خستگی ،استرس ،افسردگی و بی حوصلگی را پديد می آورد که ايفای
انتظارات ناشی از نقش ديگر را دشوار می سازد .اين شرايط بخش قابل مالحظه ای از زمان ،انرژی
و تعهد زنان را به خود اختصاص داده و از تمرکز آنها در فعاليت های حرفه ای می کاهد .در اين
زمينه تعادل نقش از احساس فشار و تعارض ناشی از نقش های کاری و خانوادگی خواهد کاست و
به خوشبختی و سعادت افراد کمک شايانی خواه د کرد .از اين رو ايجاد تعادل بين نقش های شغلی
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و خانوادگی با رضايت از زندگی زنان مربوط است و چنين تعادلی به کاهش تضاد و فشار نقش در
نقش های کاری و خانوادگی آنان می انجامد .آنچه مبرهن است نقش و تاثير گسترده و پررنگ
نهاد خانواده در عرصه های مختلف اجتماع است .تعارض در ايفای نقش های چندگانه ،عالوه بر
صرف هزينه های گزاف اجتماعی بر سالمت سازمانی ،کيفيت زندگی و بهزيستی روانی و فردی نيز
هزينه های غير قابل جبرانی تحميل می کند .در نتيجه اجرای مداخالت موثر سازمانی و مداخالت
فردگرايانه در قالب خانواده ،به منظور حفظ فضاي ی عادالنه و حمايت گرايانه ،همچنين کاهش
عوامل تنش زای محيطی به منظور افزايش توان زنان شاغل در مديريت بهينه مسئوليت های کاری و
خانوادگی ضروری به نظر می رسد .براين اساس می توان گفت زندگی شغلی و زندگی خانوادگی
دو جز الينفک زندگی اکثر افراد جامعه به شمار می آيد  .در حقيقت رمز موفقيت افراد در پيشبرد
اهدافشان در اين دو حيطه از زندگی يعنی خانواده و کار می باشد .چنانچه زن در مسير زندگی
خانوادگی يا شغلی خود دچار مشکل شود ،عوارض آن نه تنها گريبانگير خود زن می گردد .بلکه
سازمان ها و در سطح کالن جامعه نيز بی نصيب نخواهد ماند .بنابراين با به کارگيری راهبردهايی
بايد درصدد کاهش تعارض کار و خانواده بود و به تبع آن شاهد افزايش رضايت از زندگی زنان
شد .از اين رو انتظار می رود که توانايی زنان شاغل با انعطاف پذيری شغل در اعمال کنترل بر برنامه
زمان بندی کار و تقاضا های کار از ميزان اثرگذاری خصايص نقش شغلی بر تعارض کارـ خانواده
بکاهد .افرادی که بر برنامه زمان بندی کاری خود کنترل دارند بهتر می توانند وظايف شغلی خود
را با وظايف خانوادگی متناسب سازند .همچنين کسانی که در انتخاب شيوه ها و روش های انجام
کار دارای استقالل عمل هستند ،بهتر می توانند اثرات منفی ناشی از فشار کار را بر زندگی
خانوادگی خويش محدود کنند .بنابراين انعطاف پذيری و اعمال کنترل بر شغل از مهم ترين عامل
اثرگذار بر کاهش تعارض کار -خانواده و خانواده  -کار است که بر رضايت از زندگی و کاری
زنان شاغل اثر می گذارد .لذا اين مسئله در آموزش هايی که در جهت کاهش تعارض کار-
خانواده داده می شود بايد در راس توجه قرار گيرد.
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با توجه به اينکه زنان علی رغم تفکر اوليه که با شاغل شدن توانستند با ارضای نياز به منزلت و پايگاه
اجتماعی -اقتصادی که در پی ادامه تحصيل و شاغل شدن در سازمانها کسب کنند؛ با توجه به حاکم
بودن فضای مردساالرانه در کشور از دو بعد مختلف يکی در سازمانها که هيچگاه نقش های مهمتر
به زنان داده نشده و يکی در خانه که مردان وظيفه خود نمی دانند که در کارهای خانه با زن مشارکت
کنند؛ در نتيجه با گذشت زمان؛ صرف بيش از حد انرژی توسط زنان در انجام نقش های همزمان و
عدم حمايت از سوی همسر و کارفرما در محل کار؛ مشکالت جسمی؛ روحی و روانی يافته و در
نتيجه ی آن و با تکرار اين روند؛ به کاهش رضايت از شغل و نهايتا کاهش رضايت از زندگی زنان
منجر شده است .اين مسئله تا جايی برای زنان ضربه وارد کرده که در مصاحبه هايی که از طريق
سوال های باز و نيمه ساختار يافته از ايشان داشتيم؛ برخی از آنها ترجي ح می دادند؛ درآمد همسرشان
بيشتر شود تا آنها مجبور به شاغل بودن با اين شرايط نباشند ،يا خواستار کاهش ساعات رسمی کار
زنان در محل کار و يا دورکاری بودند تا بتوانند وظايف خانه و فرزندان را که هنوز هم به تنهايی
بر دوششان افتاده است را بدرستی و با تمام وکمال انجام دهند .بنابراين هرچه فرد بتواند بين خانواده
و کار توازن برقرار کند .به گونه ای که انجام وظايف کاری و ايفای نقش ها و مسئوليت های
خانوادگی تداخل نداشته باشند ،آثار روانی و آرامش ناشی از توازن بين کار و خانواده بر شرايط
شغلی اش نيز تأثير مثبت می گذارد و در نتيجه فرد شاغل از رضايت زندگی مطلوب تری بهرهمند
خواهد شد.
با توجه به تأييد تعارضات ايجاد شده بين کار و خانواده زنان در ابعاد فردی و خانوادگی و اجتماعی
زنان در پژوهش حاضر؛ به فعاالن حوزه زنان و خانواده پيشنهاد میشود که عزم جدی در آگاه سازی
تاثيرات مخرب اس ترس بر سالمت زنان و نيز بر بنيان خانواده داشته باشند .همچنين سياستهای
حمايتی دولت برای زنان شاغل و آسان کردن شرايط کاری آنها ،فراهم آوردن امکانات رفاهی
همچون مهدکودک ،وسايل اياب و ذهاب ،پرداخت حق بيمه در زمان بارداری ،زايمان و شيردهی
و پرداخت حق تأهل و او الد ،مشوق آنان به کار و موجب دلگرمی آنان خواهد بود و اين تسهيالت
سالمت جسم و روح زن ،رضايت همسر از کار او ،امکان حضور بيشتر مادر در کنار فرزندان و نگاه
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به بزرگ شدنشان و انجام برنامه های خانوادگی را فراهم میکند  .همچنين با توجه به تقسيم کار در
انجام کارهای خانه بين زن و مرد در برنامه های تلويزيونی نظير فيلمها و سريال های ايرانی و همچنين
همه رسانه ها می توان از اين مشکل زنان تا حدودی کاست .همچنين مشاغل بايد طوری طراحی
شوند و قوانين به نحوی به تصويب برسند که ميزان ساعات کار هفتگی زنان به موازات افزايش
حجم و گستره مسئوليت های خانوادگی زنان کاهش يابد .يا در دوره های خاصی از زندگی شان به
ويژه در چرخه فع اليت زندگی زنان از حجم ساعات کاری آنان کاسته شود .ايجاد تعادل بين نقش -
های شغلی و خانوادگی و تقسيم صحيح زمان و انرژی و تعهد فرد بـين وظايف می تواند از بروز
بسياری از مشکالت که مهمترين آنها کاهش رضايت شغلی و کاهش رضايت از زندگی اسـت،
جلـوگيری کـرد .در نتيجه با تخصيص ساعات کار کمتر و دادن مرخصی به وقت نياز به زنان از
سوی کارفرما ،تا حدودی اين رضايت را ترفيع نمود .همچنين میتوان از طريق پيادهسازی راهکارها
و سياستهای ساده خانواده دوستی در سازمان ،ميزان تعارضی را که کارکنان در حيطههای زندگی
کاری و خانوادگی خود احساس می کنند کاهش داد و به واسطه آن خشنودی آنها از شغل ،خانواده
و درنهايت از کل زندگی شان افزايش میيابد .از اين رو الزم است مسئوالن و برنامه ريزان شرايط و
تسهيالتی را برای حضور فعال زنان در عرصه های مختلف در نظر بگيرند .تأسيس مهدکودک های
خصوصی يا دولتی با کيفيت مطلوب در محل کار زنان ،ساعت کاری شناور و ايجاد دورکاری برای
زنان در موقعيت های خاص از جمله اقدامات ی است که از ميزان تعارض نقش های چندگانه وظايف
شغلی با مسئوليت های خانوادگی آنها می کاهد.
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