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چکیده
این پژوهش با هدف بررسی رابطۀ بين تعارض کارـ خانواده و شفافيت نقش منجيان غریق ـ مربيان شنای زن استان
اصفهان در سال ( )1393انجام گرفت .این پژوهش ،توصيفی بوده و از نوع مطالعات همبستگی است .جامعۀ آماری آن را
 400نفر از منجيان غریق و مربيان شنای زن استان اصفهان تشکيل دادند که با استفاده از جدول مورگان و کرجسی،
حجم نمونه  196نفر برآورد گردید نتایج نشان می دهد که رابطۀ منفی و معناداری بين تعارض کارـ خانواده و شفافيت
نقش وجو د دارد و تعارض کار خانوادۀ منجيان غریق ـ مربيان شنا ،کمتر از حد متوسط است ،اما شفافيت نقش آنها -
بيشتر از حد متوسط می باشد .همچنين ،بين تعارض کار ـ خانواده و شفافيت هدف رابطۀ منفی و معناداری مشاهده
میشود .بين تعارض کار ـ خانواده و شفافيت فرایند نيز رابطۀ منفی و معناداری وجود دارد .عالوه براین ،مشخص شد که
شفافيت نقش ،بهترین پيشبينیکنندۀ تعارض کارـ خانواده میباشد و مدل ارائهشده ،اثرشفافيت هدف و شفافيت
فرایند بر تعارض کار ـ خانواده را تأیيد مینماید .با توجه به یافتهها میتوان اینگونه استنباط کرد که شفافيت نقش از
عوامل مرتبط با تعارض کار ـ خانوادۀ منجيان غریق ـ مربيان شنا میباشد.
واژگان کلیدی :تعارض کار ـ خانواده ،شفافيت نقش ،منجيان غریق ،مربيان شنا
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مقدمه
جهان در آغاز هزارۀ سوم با شتابی تصاعدی شاهد شکلگیری تحوالت و دگرگونی عمیق در بسیاری
از ابعاد است .این تحول نه تنها در ابزار ،روش و برنامه ،بلکه در اندیشه و نگرش انسان به خود و
جهان اطراف نیز ایجاد میشودو سبب پیدایش تحوالت عمیق در نظام جامعه و خانواده میگردد .در
زندگی اجتماعی امروزی ،دغدغۀ اصلی اکثر افراد ،دو حوزۀ کار و خانواده است .بیشتر مردم قسمت
زیادی از وقت و انرژی خود را صرف کار میکنند و یا به امور خانه و خانواده میپردازند؛ لذا ،بهندرت
می توان کسی را یافت که در محدودۀ یکی از این دو حوزه نگنجد .دانشمندان ،سیاستگذاران و
پژوهشگران نیز از قرنها پیش متوجه این مسأله بودهاند و به بررسی حوزۀ کار و حوزۀ خانواده و
مسائل مربوط به آنها پرداختهاند ،اما چیزی که مدتها به آن بیتوجه بودهاند ،رابطه و فصل
مشترک کار و خانواده است .اگر کار و خانواده را در دو حوزۀ مجزا در نظر بگیریم ،درک ما از هر دو
نهاد ناقص خواهد بود (پیت،کاتسوفر و اسویت.)1-12 ،2005 ،1
کار وخانواده ،دو نهاد اجتماعی برای فرد و جامعه میباشند؛ بهگونهایکه حفظ نظم و ثبات اجتماعی
و سالمت عمومی فرد ،با عملکرد موزون و کارآمد این دو نهاد مرتبط است .هرگونه تضادی بین این
دو نهاد میتواند فرد را هم در کار و هم در مسائل خانوادگی دچار سردرگمی کند .هنگامیکه شغل
فرد برای او تعریف و روشن شود و مسائل خانوادگی نیز تداخل چندانی با کار نداشته باشند ،رضایت
او از شغل ،میل و دلدادگی به اهداف و رسالتهای سازمان و پاسخگویی او به سازمان و خانواده در -
قبال خواستههایی که از او دارند ،بیشتر میشود .همچنین ،درصورت بروز تضاد میان کار و خانواده،
نظام خانواده و روابط بین اعضای آن و نیز بهرهوری کارکنان در محل کار از آن تأثیر میپذیرد.
مطالعات نشان دادهاند که تعارض کارـ خانواده ،بهعنوان ناسازگاری بین نقش کاری و خانوادگی
مطرح است و از فشارهای ناسازگارانۀ نقشهای خانوادگی و شغلی بهوجود میآید .به عبارت دیگر،
هنگامیکه شخص مشاهده کند که ایفای دو و یا چند نقش را همزمان برعهده دارد و این نقشها
انتظاراتی ناسازگارانه با هم دارند ،دچار تعارض میشود .به نظر میرسد مشکالتی که افراد در ادارۀ
زندگی فردی و کاری خود با آن مواجه هستند میتواند سبب ایجاد تعارض ،استرس و عملکردهای
ناقص در کار و خانواده شود.
با توجه به اهمیتی که تعارض کارـ خانواده در بین افراد و سازمانها دارد ،تصور بر آن است که
تعارض برای افراد شاغل ،عدم انجام وظایف والدینی و همسری ،بداخالقی و کاهش خشنودی
اززندگی را در پی خواهد داشت و برای سازمانها با کاهش بهرهوری ،افزایش غیبت ،تأخیر و کناره-
گیری از کار همراه خواهد بود (ایراندوست.)63 ،1390 ،
1. Pitte, Catsoupher &Sweet
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عالوهبراین ،شفافنبودن نقش1برای هر وظیفه ،انجام وظایف مختلف در یک زمان و شرایط محیط
کاری ،شاید عواملی باشند که اثر آنها کمکم از محیط کار به محیط خانواده وارد میشود.
همچنین ،عنوان شده است که تعارض بین نقشهای شغلی ـ خانوادگی میتواند نشانگر وجود تنش
در زندگی افراد باشد که درنهایت ،موجب تضعیف سازگاری ازدواج ،عملکرد ناکافی نقش ،نارضایتی
از شغل ،زندگی و فشارهای روانی میگردد (کوک و روسو .)252-260 ،1984 ،2مسلم است که
محیطهای شغلی از مهمترین بخشهای زندگی افراد تلقی میشوند ،اما به نظر میرسد که شفافیت
نقش از مهمترین عوامل محیط شغلی است که عدم وجود آن میتواند تعادل کارـ خانواده را بر هم
بزند .ارین و همکاران )2014(3در پژوهشی با عنوان "تغییر کار و تعارض کارـ خانواده در شبکۀ
بهداشت آمریکا" به این نتیجه رسیدند که کنترل برنامه و حمایت سرپرست برای خانواده و زندگی
شخصی ممکن است به کارکنان کمک کند و حمایت از زندگی شخصی کارکنان باعث میشود که
آن ها روابط کار و خانواده را مدیریت نمایند و کمتر دچار تعارض کار و خانواده شوند (ارین ،کلی و
فیلیس .)485-518 ،2014 ،محمدی و همکاران ( )2014نیز در پژوهشی با عنوان "بررسی رابطۀ
بین تعارض کارـ خانواده با تعهد سازمانی" که در بین کارکنان بانک تجارت کرمان صورت گرفت
نشان دادند که ارتباط معناداری بین تعارض کارـ خانواده و تعهد سازمانی وجود دارد؛ بدینشکل که
با افزایش تعارض کارـ خانواده ،نمرات تعهد سازمانی کارکنان کاهش مییابد و ارتباط آن با تعارض
کارـ خانواده معکوس میباشد.
همچنین ،زائو )2012( 4در پژوهشی با عنوان"رابطۀ تضادکارـ خانواده و رضایت شغلی" که بر روی
کارکنان هتل انجام داد به این نتیجه رسید که وقتی کار در تعهدات خانوادگی کارکنان دخالت
کمتری دارد ،افراد از شغل خود راضی هستند .برخالف انتظار ،زمانیکه نقش خانواده را با وظایف
کاری دخالت میدهند ،از شغل خود راضی نمیباشند .کاسپر 5و همکاران ( )2011نیز در پژوهش
دیگری که درمورد تعارض کارـ خانواده ،درک و حمایت سرپرست و تعهد سازمانی در میان حرفه-
ایهای برزیل انجام دادند گزارش کردند که روابط دو جهت کارـ خانواده ،درک و حمایت سرپرست،
رابطۀ جنسی عاطفی و تداوم تعهد سازمانی باعث عدم تداخل کارـ خانواده میشود.
عالوه براین ،هاشمی شیخ شبانی و همکاران ( )1390در پژوهشی با عنوان "تحلیل ساختاری
تعارض کارـ خانواده با خشنودی شغلی و سالمت روانی"بیان کردند که تعارض کارـ خانواده ،با
1. Role Clarity
2. Coke & Rousseau
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واسطهگری کامل فشار شغلی ،بر رضایت شغلی و سالمت روانی کارکنان تأثیر میگذارد .قربانی و
همکاران ( )1391نیز در پژوهش خود با عنوان "رابطۀ میان شفافیت نقش و تعهد شغلی مسئوالن
گروه شعب بانک کشاورزی تهران"به این نتیجه رسیدند که نبود تعارض کارـ خانواده و وجود
شفافیت نقش میتواند احساس رضایت از انجام کار را بهدنبال داشته باشد و منجر به کاهش نگرش
منفی فرد نسبت به کار واثرات بازدارندۀ آن شود و درنهایت ،دید مثبت و تفکر خوشبینانۀ فرد را
افزایش دهد و میل به ماندن در سازمان را تقویت نماید.
در شرایطی که در اصطالح " همهچیز سر جای خود قرار دارد و مرتب است " ،ما کمتر با مسألهای
به نام تعارض ،درگیری فکری و استرس روبهرو میشویم و در این شرایط ،آرامش افراد طوالنیتر و
باثبات تر خواهد بود .حال ،سؤال این است که برای یک منجی غریق که در یک استخر با شرایط
کاری استرسزا و تحتفشار درحال انجام کار میباشد ،شرایط کاری چگونه مورد تحلیل قرار گرفته
است؟ نداشتن شفافیت نقش ،فشار کاری باال ،نداشتن تعادل در روابط کارـ خانواده ،عدم وجود یک
سرپرست کاردان و عملنکردن صاحب استخر به تعهدات خود باعث تشدید تعارض کارـ خانواده در
افراد میشود؛ لذا ،میبایست کاهش این شرایط و موقتی بودن آن را دقیقاً مانند تقسیم کار مدیریت
کرد .همچنین ،باید از همکاران ،مدیران استخرها و سرناجیان برای تحمل این شرایط کمک گرفت
تا شرایطی فراهم گردد که منجیان غریق ـ مربیان شنا با آرامش بیشتری به تعهدات خود بپردازند تا
دیگر شاهد اتفاقاتی که در محیطهای آبی بر اثر غفلت منجیان و مربیان شنا میافتد نباشیم.
عالوهبراین ،زنان بهعنوان یک پناهگاه در خانواده ،دارای نقشهای متفاوتی هستند .هماهنگکردن
این نقشها با یکدیگر و منظمکردن برنامههای هر نقش ،نیازمند یک برنامهریزی مقتدرانه است.
گاهیاوقات این هماهنگی از بین میرود و نقشها در هم تداخل پیدا میکنند و سرانجام آن،
ناپایداری برای یک زندگی خواهد بود که اگر مدیریت نگردد ،بهسرعت بر زندگی و کار افراد تأثیر
میگذارد و کمکم افراد را دچار نوعی تزلزل میکند؛ بنابراین ،شفافیت نقش بهدلیل تأثیر مثبت بر
عملکرد ،یک عامل مؤثر بر تضاد کارـ خانواده محسوب میشود و میتواند عالوهبر سازگاری،
انگیزۀکارکنان را افزایش دهد و موجب بروز استعدادهای آنها در شغل و سازمان گردد (محمدی و
قیصر.)83-63 ،2009 ،
اگرچه ،ارتباط عوامل سازمانی با تعارض کارـ خانواده مورد بررسی قرار گرفته است ،اما نحوۀ ارتباط
تعارض کارـ خانواده با شفافیت نقش بررسی نگردیده و نیازمند توجه و بررسی دقیقتر میباشد؛ از-
این رو ،در این پژوهش ،رابطۀ تعارض کارـ خانواده با شفافیت نقش در بین منجیان غریق و مربیان
شنای زن استان اصفهان مورد بررسی قرار گرفته است؛ زیرا ،شناخت میزان تعارض کارـ خانواده از
اهمیت خاصی برخوردار میباشد .این پژوهش با رویکرد کمک به شناسایی این روابط و کشف رابطۀ
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احتمالی بین تعارض کارـ خانواده و شفافیت نقش صورت گرفته است و اگر این رابطه معنادار باشد،
هیأتهای نجات غریق و شنا میتوانند از دستاوردهای آن استفاده نمایند.
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر ،توصیفی بوده و از نوع مطالعات همبستگی میباشد که بهصورت پیمایشی انجام شده
است .جامعۀ آماری آن را کلیۀ ناجیان غریق زن استان اصفهان که مربی شنا هستند و در سال
( )1393در کالسهای آمادگی نجاتغریق و بازآموزی مربیگری شرکت کردهاند ،تشکیل دادند که
براساس گزارش اخذ شده از هیأتهای نجاتغریق و شنای استان اصفهان ،تعداد آنها 400نفر بود.
ذکر این نکته ضرورت دارد که با توجه به جدول کرجسی و مورگان ،تعداد نمونهها  196نفر برآورد
شد .روش نمونهگیری در این پژوهش ،نمونهگیری هدفمند و دردسترس بود .عالوه براین ،جهت
انجام پژوهش ،از تعداد  196پرسشنامه 194 ،مورد به صورت صحیح جمعآوری گردید و مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
در این پژوهش سه پرسشنامۀویژگیهای جمعیتشناختی ،تعارض کارـ خانواده در نگرش زنان
(مکی و مکینا ))2002( 1و شفافیت نقش (ساویر ))1992( 2به عنوان ابزار پژوهش مورد استفاده
قرار گرفت که پرسشنامۀ ویژگیهای جمعیتشناختی به بررسی متغیرهای جمعیتشناختی
(وضعیت تأهل ،سابقۀ کار ،سن ،مدرک تحصیلی ،تعداد فرزند ،درجۀ کارت نجاتغریق ،درجۀ کارت
مربیگری و محل استخر) میپرداخت ،پرسشنامۀ تعارض کارـ خانواده ،تضاد بین فعالیتهای کار و
خانه در نگرش زنان را بررسی میکرد و دارای  12سؤال بود و درنهایت ،پرسشنامۀ شفافیت نقش
که براساس پرسشنامۀ ساویر ( )1992تهیه شده و دارای 16سؤال بود ،شفافیت نقش را در دو
حیطۀ شفافیت هدف و شفافیت فرایند مورد سنجش قرارمیداد .عالوهبراین ،روایی صوری پرسش-
نامۀ شفافیت نقش و تعارض کارـ خانواده با استفاده از نظر متخصصان مدیریت ورزش تأیید گردید.
پایایی پرسشنامۀ تعارض کارـ خانواده ( )0/91و شفافیت نقش ( )0/88نیز توسط آلفای کرونباخ به
دست آمد.
همچنین ،تجزیه و تحلیل حاصل از این پژوهش با استفاده از بستۀ نرمافزاری در علوم انسانی
نسخۀ 19و نرمافزار لیزرل در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی با سطح خطای ( )0/01انجام شد
که در بخش آمار توصیفی از مشخصههای آماری مانند فراوانی ،درصد ،میانگین و انحراف معیار بهره

1. Maki & Makina
2. Sawer
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گرفته شد و در بخش آمار استنباطی نیز آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون ،رگرسیون چندگانه
(گامبهگام) و تی تکنمونهای مورداستفاده قرار گرفت.
نتایج
یافتههای توصیفی پژوهش نشان میدهدکه سن  73/2درصد از شرکتکنندگان در پژوهش 25
سال و کمتر بود .همچنین 46/4 ،درصد از شرکتکنندگان مجرد و  53/6درصد از آنها متأهل
بودند .عالوه براین ،سابقۀ خدمت  42/8درصد از شرکتکنندگان بین شش تا  10سال بود47/4 ،
درصد از شرکتکنندگان دارای مدرک لیسانس بودند 49 ،درصد فرزندی نداشتند 23/7 ،درصد از
آنها دارای کارت غریق درجۀیک بودند 75/3 ،درصد کارت غریق درجۀ دو داشتند و  54/6درصد
دارای کارت مربیگری درجۀ سه بودند 51 .درصد نیز در استخرهای خصوصی مشغول به کار بودند.
عالوه براین ،میانگین و انحراف معیار نمرات تعارض کارـ خانواده و شفافیت نقش منجیان غریق ـ
مربیان شنای زن بهترتیب برابر با ( )33/01±8/04و ( )79/70±9/58بود و میانگین و انحراف معیار
نمرات شفافیت هدف و شفافیت فرایند نیز بهترتیب برابر با ( )30/52±4و ( )49/18±6/32بهدست
آمد.
براساس یافتههای جدول شماره یک مشخص میشود که میانگین میزان تعارض کارـ خانوادۀ
منجیان غریق ـ مربیان شنای زن اصفهان معادل ( )2/75میباشد .همچنین ،ازآنجایی که قدرمطلق
تی محاسبهشده از تی جدول بزرگتر است؛ لذا ،میزان تعارض کارـ خانوادۀ منجیان غریق ـ مربیان
شنای زن اصفهان کمتر از سطح متوسط سه میباشد و میانگین میزان شفافیت نقشآنها معادل (-
 )4/98است .عالوهبراین ،با توجه به اینکه تی محاسبهشده بزرگتر از تی جدول است ،میزان
شفافیت نقش منجیان غریق ـ مربیان شنای زن اصفهان ،بیشتر از سطح متوسط چهار میباشد.
جدول 1ـ مقایسۀ ميانگين ميزان تعارض کار ـ خانواده و شفافيت نقش منجيان غریق ـمربيان شنای زن
اصفهان با ميانگين فرضی
مؤلفه
تعارض کار ـ خانواده
شفافیت نقش

ميانگين

انحراف معيار

2/75
4/98

0/67
0/59

انحراف از
ميانگين
0/050
0/047

تی
-4/903
20/860

درجۀ

سطح

آزادی

معناداری

174
161

0/001
0/001

نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان میدهد که بین شفافیت نقش با تعارض کارـ خانواده
ارتباط معناداری وجود دارد ( )r= -0/286و براساس ضریب تعیین ( 8/2 ،)r2درصد از واریانس
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شفافیت نقش با تعارض کارـ خانواده مشترک میباشد (جدول شماره دو) .همچنین ،بین شفافیت
هدف با تعارض کارـ خانواده نیز ارتباط معنادار وجود دارد ( )r= -0/274و براساس ضریب تعیین
( 7/5 ،)r2درصد از واریانس شفافیت هدف با تعارض کارـ خانواده مشترک میباشد .بین شفافیت
فرایند با تعارض کارـ خانواده نیز رابطۀ معناداری مشاهده میشود ( )r= -0/281و براساس ضریب
تعیین ( 7/9 ،)r2درصد از واریانس شفافیت فرایند با تعارض کار ـ خانواده مشترک میباشد.
جدول 2ـ ضریب همبستگی بين شفافيت نقش ،شفافيت هدف ،شفافيت فرایند و مؤلفههای آن با تعارض
کار ـ خانواده (متغیر مالک :تعارض کار ـ خانواده)
متغير پيشبين
شفافیت نقش
شفافیت هدف
شفافیت فرایند

ضریب همبستگی

مجذور ضریب همبستگی

سطح معناداری

**-0/286
**-0/274
***-0/281

0/082
0/075
0/079

0/001
0/001
0/001
***P>0/05

**P>0/ 01

همانطور که یافتههای جدول شماره سه نشان میدهد ،از بین متغیرهای موردمطالعه در رگرسیون،
بهترین پیشبینیکنندۀ تعارض کارـ خانواده در گام اول ،بعد شفافیت هدف میباشد و براساس
نتایج تحلیل رگرسیون گامبهگام ،ارتباط بین بعد شفافیت هدف با تعارض کارـ خانواده معناداراست.
براین اساس و در گام اول ،ضریب بعد شفافیت هدف ،هشت درصد از واریانس تعارض کارـ خانواده را
تبیین میکند .شایانذکر است که نتایج آزمون تحلیل واریانس مشاهدهشده در سطح ()P>0/01
معنادار است؛ بنابراین ،رگرسیون قابلتعمیم به جامعۀ آماری میباشد.
جدول3ـ جدول ضریب همبستگی چندگانۀ ابعاد شفافيت نقش با تعارض کار ـ خانواده
متغير مالک

متغير پيشبين

تعارض کار-
خانواده

شفافیت
هدف

گام
اول

ضریب هم-

مجذور ضریب هم-

مجذور ضریب همبستگی

ضریب

سطح

بستگی چندگانه

بستگی چندگانه

چندگانۀ تعدیلشده

آنوا

معناداری

0/282

0/080

0/073

12/551

0/001

P>0/01

عالوهبراین ،بهمنظور آزمون مدل تأثیر شفافیت نقش بر تعارض کار ،از مدلسازی معادالت ساختاری
استفاده شد که درادامه ،خروجی نرمافزار لیزرل ارائه میگردد.
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شکل 1ـ مدل اصلی تأثيرشفافيت نقش بر تعارض کار ـ خانواده

حال ،سؤال اساسی مطرحشده این است که آیا این مدل ،مدل مناسبی میباشد؟ برای پاسخ به این
پرسش میبایست آمارۀ کایدو و سایر معیارهای مناسببودن برازش مدل موردبررسی قرار گیرد.
دراینراستا ،کلیۀ شاخصهای ارزیابی تناسب برازش مدل همراه با مقادیر آنها که نشاندهندۀ
برازش مناسب مدل میباشد در جدول زیر ارائه میگردد.
جدول4ـ بررسی شاخصهای مناسببودن مدل
نام شاخص

مقدار استاندارد

مقدار شاخص در

شاخص

مدل موردنظر

نتيجهگيری

اسکوئرنسبی1

-

2/68

برازش مدل مناسب است

سطح معناداری
شاخص نیکویی برازش2

بیشتر از 0/05
بیشتر از 0/9

0/001
0/92

برازش مدل نامناسب است
برازش مدل مناسب است

بیشتر از 0/9

0/84

برازش مدل مناسب است

کای

شاخص نیکویی برازش

اصالحشده3

هنجارشده4

شاخص برازندگی
ریشۀ میانگین مربعات خطای

برآورد5

بیشتر از 0/9
کمتر از 0/1

0/90
0/098

برازش مدل مناسب است
برازش مدل مناسب است

)1. Chi- Square/df (CMIN/df
)2. Goodness of Fit Index (GFI
)3. Adjusted Goodness of Fit Index (AFGI
)4. Normed Fit Index (NFI
)5. Ndardized Root Mean Square Residual (RMSEA
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اطالعات موجود در جدول نشان میدهد که شاخص کایاسکوئر نسبی مدل از مقدار قابلقبول
( )2/68برخوردار است که نشاندهندۀ برازش خوب مدل میباشد .سطح معنی داری نیز کوچکتر از
( )0/05است و بههمیندلیل ،مقدار کایاسکوئر برای الگو قابلقبول میباشد؛ لذا ،میتوان نتیجه
گرفت که بین ماتریس واریانس و کواریانس مشاهدهشده با ماتریس واریانس و کواریانس بازتولید-
شده تفاوت معناداری وجود ندارد .همچنین ،مقدار شاخص برازندگی هنجارشده برای الگو معادل
()0/90بوده و حاکی ازبرازش بسیار خوب میباشد .شاخص ریشۀ دوم میانگین مربعات خطای برآورد
ریشۀ میانگین مربعات خطای برآورد نیز دارای الگوی قابلقبول با مقدار ( )0/05و یا کوچکتر از آن
برای این شاخص است .شایان ذکر است که مقدار این شاخص برای الگو ( )0/098میباشد که این
شاخص نیز نشان از برازش خوب الگوها توسط دادهها دارد.
عالوهبراین ،ضرایب تأثیر ارائهشده در جدول شماره پنج بیانگر آن است که شفافیت هدف و شفافیت
فرایند ،تأثیر معناداری بر تعارض کارـ خانواده دارد .ذکر این نکته ضرورت دارد که نتایج حکایت از
تأثیر منفی دو متغیر شفافیت هدف و فرایند بر تعارض کارـ خانواده دارد و تأییدکنندۀ این مطلب
است که با افزایش شفافیت هدف و فرایند ،تعارض کارـ خانوادۀ افراد کاهش مییابد.
جدول5ـ اثر مستقيم شفافيت نقش بر تعارض کار ـ خانواده
ضریب تأثير

آمارۀ تی

نتيجه

بررسی اثر
شفافیت هدف و
تعارض کار ـ خانواده

-0/28

-2/30

شفافیت هدف بر تعارض کار ـ خانواده تأثیردارد.

شفافیت فرایند و
تعارض کار ـ خانواده

-0/58

-4/07

شفافیت فرایند بر تعارض کار ـ خانواده تأثیردارد.

درادامه و بهمنظور نشاندادن معناداری هرکدام از پارامترهای مدل از آمارۀ تی استفاده گردید .این
آماره از نسبت ضریب هر پارامتر به خطای انحراف معیار آن پارامتر بهدست میآید که میبایست در
آزمون تی ،بزرگتر از دو و در آزمون ضد ،بزرگتر از  1/96و یا کوچکتر از  -1/96باشد تا این
تخمینها بهلحاظ آماری معنادار شوند .با توجه به خروجی لیزرل مشخص میشود که میزان تی
محاسبهشده در کلیۀ متغیرها بزرگتر از دو و یا کوچکتر از  -2میباشد؛ بنابراین ،کلیۀ تخمینهای
ارائهشده بهلحاظ آماری معنادار میباشند و مدل نهتنها برازش مناسبی دارد ،بلکه تمامی ضرایب
حاصل از آن نیز معنادار هستند.

44

مطالعات مدیریت ورزشی شماره ،38مهر و آبان 1395

بحث و نتیجهگیری
نتایج مربوط به تجزیهوتحلیل استنباطی دادههای پژوهش مندرج در جدول شماره یک نشان داد که
بین شفافیت نقش و تعارض کار ـ خانواده ،ارتباط منفی و معناداری وجود دارد (P>0/01
)r=-0/286،؛ بدینمعنا که با افزایش شفافیت نقش ،تعارض کارـ خانواده کاهش مییابد که این
نتایج با یافتههایرستگار خالد ( ،)1383بیگی و همکاران ( ،)1389قربانی و همکاران( )1391و
میشل و همکاران )2009( 1همخوانی داشت .باید این مسأله را مدنظر قرار دهیم که شفافیت نقش
میتواند یکی از مؤلفههایاین امر باشد که هرچه نمرۀ فرد باالتر باشد ،تعارض کارـ خانوادۀ او کمتر
خواهد بود .شاید بهتر باشد اینگونه بگوییم که عدم تعارض کارـ خانواده و وجود شفافیت نقش باال،
احساس رضایت از انجام کار را بهدنبال خواهد داشت و منجر به کاهش نگرش منفی فرد نسبت به
کار و اثرات بازدارندۀ آن خواهد شد کهاین امر درنهایت ،دید مثبت و تفکر خوشبینانۀ فرد را
افزایش داده و میل به ماندن در سازمان را تقویت میکند .با توجه به یافتهها اینگونه استنباط می-
گردد که شفافیت نقش از عوامل مرتبط با تعارض کارـ خانوادۀ منجیان غریق ـ مربیان شنا میباشد.
عالوهبراین ،نتایج آزمون تی نشان داد که میانگین نمرات تعارض کارـ خانوادۀ منجیان غریق ـ
مربیان شنا معادل ( )2/75است که از میانگین فرضی سه کمتر میباشد .این نتایج با یافتههای
هاشمی شیخ شبانی و همکاران( ،)1390ییلدریم ،)2005( 2کاسپر و همکاران ( )2011و کیو و زائو3
( ) 2012که نشان دادندارتباط معناداری بین تعارض کارـ خانواده و رضایت شغلی ،سالمت روانی،
فشار شغلی ،ساعتهای کاری منظم ،کاهش اضافهکاری ،حمایت همکاران ،حمایت سرپرست و
پریشانی روانی وجود دارد ،همخوان میباشد .زائو ( )2012در پژوهش خود نشان داد که وقتی کار با
تعهدات خانوادگی دخالت کمتری داشته باشد ،افراد از شغل خود راضی هستند .عالوهبراین ،نتایج
جدول شماره یک حاکی از این بود که میانگین نمرات شفافیت نقش معادل  4/98است که از
میانگین فرضی چهار بیشتر میباشد .این نتایج با یافتههای آذرپیرا ( ،)1389حاجیان و
همکاران( )1391و سارگنت و تری )2006( 4همخوانی دارد .درمورد شفافیت نقش میتوان اینگونه
این مؤلفه را تعریف کرد که نقشها بهعنوان حد و مرز بین فرد و سازمان عمل میکنند .افراد
ترجیح میدهند در محیطهای شفافی کار کنند که نقشهای آنها در آن روشن باشد و از انتظارات
مافوق نسبت به خود آگاه باشند .شفافیت نقش موجب میشود افراد استرسهای کاری را بهتر
بپذیرند و آنها را حل کنند .نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون نیز نشان داد که ارتباط منفی و
1. Mitchel & et al
2. Yildirim
3. Quh
4. Sergeant & Terry
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معناداری بین شفافیت هدف و تعارض کارـ خانواده وجود دارد ( )r=-0/274 ،P>0/01که این نتایج
با یافتههای حسنزاده ( )1385و هال )2004( 1همخوانی داشت .همچنین ،نتایج مطالعات نشان
داده است که بین شفافیت هدف با اندازهگیری عملکرد ،احساس شایستگی و احساس استقالل (از
عوامل کاهشدهندۀ تعارض کار ـ خانواده) رابطۀ معناداری وجود دارد و شفافیت هدف تا زمانی
قابلمشاهده میباشد که اهداف عینی و نتایج یک شغل بهصورت واضح مشخص گردند .همچنین،
این اطالعات پایهای میتواند اعتماد فرد در خودکارآمدی در انجام یک شغل را با قادرساختن وی در
ترسیم یک برنامۀ عملی بهسوی تحقق نتایج موردانتظار افزایش دهد .بااینحال ،یافتههای پژوهش
نشان دهندۀ این بود که بین شفافیت فرایند با تعارض کارـ خانواده ،رابطۀ منفی و معناداری وجود
دارد ( )P>0/05که این نتایج با یافتههای حسنزاده ( ،)1387برای و براولی ،)2002( 2بکر3
( )2004و ارین و همکاران ( )2014همسویی داشت .عالوهبراین ،درمورد شفافیت فرایند میتوان
گفت که افراد زمانی از شفافیت فرایند برخوردار هستند که از روند انجامدادن شغل خود آگاهی
داشته باشند .هرچقدر کارکنان نسبت به وظایف ،نقش پذیرفتهشده و عملکرد خود اطالعات
بیشتری داشته باشند ،توانایی آنها برای انجام وظایف و کنترل برنامههای کاری بیشتر خواهد بود و
بهتر میتوانند خود را با شرایط محیطی وفق دهند.
عالوهبراین ،نتایج جدول شماره سه نشان داد که از بین متغییرهای موردمطالعه در رگرسیون،
بهترین پیشبینیکنندۀ تعارض کارـ خانواده در گام اول ،شفافیت هدف است و ارتباط بین شفافیت
هدف با تعارض کارـ خانواده در سطح ( )P>0/01مثبت و معنادار میباشد .همچنین ،نتایج بیانگر
این بود که ضریب بتا در سطح خطای ( ،)P>0/01بهازای یک واحد افزایش در بعد شفافیت هدف،
تعارض کارـ خانواده را  0/282واحد کاهش میدهد .رابطۀ شفافیت فرایند با ضریب بتا در سطح
خطای ( )P>0/05نیز منفی بود که نشان میدهد رابطۀ شفافیت فرایند برای پیشبینی تعارض کارـ
خانواده معنادار نبوده است .این یافتهها بدینمعنا است که متغیرشفافیت هدف توانسته است هشت
درصد از واریانس تغییرات مربوط به تعارض کارـ خانواده را تبیین نماید ،اما در این پژوهش،
شفافیت فرایند ،توانایی پیشبینی تعارض کار ـ خانواده را ندارد.
نتایج کلی درمورد پیشبینی تعارض کار ـ خانواده از طریق شفافیت نقش با یافتههای قربانی و
همکاران ( ،)1391هال ( )2004و محمدی و همکاران ()2014همخوانی داشت .لیو و همکاران4
( )2011نیز چنین عنوان کردند که برنامههای کاری غیراستاندارد مانند کار شیفتی ،با تعارض کارـ
1. Hall
2. Bray & Brawley
3. Becker
4. Liu & et al
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خانواده ارتباط دارد .عالوهبراین ،مورفی و جکسون )1999(1شفافیت هدف را اینگونه تعبیر میکنند
که فقدان اطالعات دربارۀ اهداف و رفتارهای شغلی مؤثر میتواند منجر به تالش غیرمؤثر و ناکافی
برای انجام وظایف شود و عملکرد شغلی را کاهش دهد .بهطورکلی ،میتوان گفت که عملکرد شغلی،
ارتباط مستقیمی با تعارض کارـ خانواده دارد و مشخصبودن اهداف و رفتارهای شغلی نیز با تعارض
کارـ خانواده در ارتباط میباشد.
همچنین ،نتایج کلی با نظریۀ انواع تعارض کارـ خانوادۀ گرین هاوس و بیوتل )1985( 2سازگار می-
باشد .با توجه به این موضوع ،تعارض مبتنیبر زمان ،تعارض مبتنیبر فشار و تعارض مبتنیبر رفتار
از انواع تعارض کارـ خانواده هستند .زمانیکه فرد در یک نقش ،زمان مشخصی را ایجاد میکند،
نمیتواند برای فعالیت های مربوط به نقش دیگر زمانی را قائل شود .در این پژوهش نیز زمانیکه فرد
کار نجاتغریق را انجام میدهد ،نمیتواند کار مربیگری شنا را بهدرستی انجام دهد و این تداخل
زمانی ،او را دچار تعارض میکندو میتوان اینگونه گفت که تنها راه جلوگیری از این تداخل ،به-
وجود آوردن یک محیط شفاف کاری ،شفافیت در اهداف کاری (شفافیت هدف) و مشخصکردن
نقش هر فرد در زمان مشخص (شفافیت فرایند) است که براساس یافتههای پژوهش موجب کاهش
تعارض کارـ خانواده میگردد.
بر پایۀ نظریۀ گرین هاوس ( ،)1985شکل دوم تعارض کارـ خانواده ،فشار تولیدشدۀ نقش درنتیجۀ
محرکهای تنش زای شغلی و خانوادگی است .فشارهای فیزیکی و روانی مانندتنش ،اضطراب،
خستگی ،افسردگی ،بیحوصلگی و تند خویی ،انتظار ناشی از ایفای نقش دیگر را دشوار میسازد .بر-
اساس مطالعات انجامشده ،محیط کاری منجیان غریق و مربیان شنا ،یک محیط پراسترس و پرفشار
همراه با تنش و اضطراب و بهتبع آن خستگی ،افسردگی و بیحوصلگی است و در پارهای از مواقع،
تندخویی نیز در آن مشاهده می گردد .ذکر این نکته ضرورت دارد که تمامی این عوامل میتوانند در
افزایش و شدتگرفتن تعارض کارـ خانوادۀ افراد مؤثر باشند .حال ،اگر ما شفافیت نقش آنها را تا-
حدود بیشتری مشخص نماییم ،ظرفیت تحمل آنها دامنۀ وسیعتری پیدا خواهد کرد و تعارض کارـ
خانوادۀ آنها تا حد چشمگیری کاهش خواهد یافت.
عالوهبراین ،تعارض مبتنیبر رفتار ،یکی دیگر از انواع تعارض کارـ خانواده از دیدگاه گرین هاوس و
بیوتل ( )1985است که نشان می دهد رفتار در نقش معین ،با انتظارات مربوط به رفتار در نقش
دیگر ناسازگار می شود .ممکن است در نقش شغلی ،رفتارهایی از فرد خواسته شود که با انتظارات
رفتاری در حوزۀ خانوادگی متفاوت باشد .نجاتغریقبودن و مربیگری شنا نیز از همین مشاغل
1. Murphy & Jackson
2. Green house & Beutell
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محسوب میشوند .دراینراستا ،افراد میبایست در محیط کار ،غیرشخصی ،منطقی ،مقتدر ،جدی،
هوشیار به تمام امور و توانمند باشند و ذهنی متمرکز داشته باشند .حالآنکه درمورد رفتارهای
موردانتظار در خانه نیز دختران میبایست زنان و مادرانی باشند که رفتارهای عاطفی ،احساسی و
صمیمانه ای را از خود نشان دهند و این تداخل در رفتار موجب بروز تعارضهایی در زندگی کاری و
خانوادگی آنها میشود.
با توجه به یافتههای پژوهش پیشنهادات ذیل ارائه میگردد:
 .1براساس ارتباط تعارض کارـ خانواده و شفافیت نقش به مدیران استخرها پیشنهاد میشود بستری
رادر استخرها بهوجود آورند که عوامل شفافیت نقش شامل :مشخصبودن اهداف ،آییننامۀ اجرایی
فدراسیون نجاتغریق و شنا ،آیین نامۀ داخلی استخرها ،روند انجام کار و شرح وظایف محوله در این
محیطها به منظور کاهش تعارض کارـ خانواده مشخص گردند تا بهترین بازدهی کاری را در این
محیط داشته باشیم .همچنین ،مدیران میتوانند براساس مقایسۀ میانگین میزان تعارض کارـ
خانواده با میانگین فرضی ،عوامل افزایش تعارض کارـ خانواده شامل :کاهش عدم کنترل ،ساعات
طوالنی کار ،استرس شغلی ،هیجانپذیری منفی ،ثبات عاطفی ،انعطافپذیری شغلی و افسردگی را
در محیط کاری استخرها شناسایی کنند و درجهت کاهش این عوامل بکوشند.
 .2مدیران می توانند براساس مقایسۀ میانگین شفافیت نقش با میانگین فرضی ،عوامل کاهشدهندۀ
شفافیت نقش شامل :برنامۀ مشخص کاری ،نظم ،مسئولیت و بازخورد مثبت را در محیط کاری
استخرها شناسایی کنند و درجهت افزایش این عوامل بکوشند.
 .3براساس ارتباط تعارض کارـ خانواده و شفافیت هدف مندرج در جدول شماره دو ،به مدیران
استخرها پیشنهاد میشود که اهداف ،نتایج شغل ،پیامدهای شغل و درگیریهای حقوقی و مالی را
برای منجیان غریق ـ مربیان شنا واضح و روشن کنند تا بتوانند از توانایی افراد به بهترین شکل
ممکن استفاده نمایند .همچنین ،با توجه به ارتباط تعارض کارـ خانواده و شفافیت فرایند در جدول
شماره سه ،مدیران میبایست روند انجام شغل و شرح وظایف را برای منجیان غریق ـ مربیان شنا
روشن کنند تا افراد با دانستن وظایف خویش در محیط پراسترس ،کمتر دچار تعارض گردند و
بهترین عملکرد را داشته باشند.
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Abstract
This study relationship between work-family conflict and role clarity of women’s
Lifesaving - swimming coaches in Isfahan in 2014.The research method was Solidaritydescriptive. Statistical population was 400 women’s lifesaving - swimming coaches in
Isfahan, according to Morgan and krejcie table the sample size estimated 196. The
results showed that the significant and negative relationship between work- family
conflict and role clarity, work- family conflict in lifesaving - swimming coaches was less
than average and their role clarity was more than average. There are significant and
negative relationship between work- family conflict and aim clarity. There are
significant and negative relationship between work- family conflict and process clarity.
The role clarity was the best predictor of work- family conflict. The purposed model the
effect of work- family conflict confirms on role clarity. According to the research results
is concluded that role clarity is one of the.
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