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بررسی رابطۀ تعارض کار ـ خانواده و شفافیت نقش منجیان غریق ـ مربیان 

 شنای زن استان اصفهان
 

 2، مینا مستحفظیان1سیده نسیبه کاظمی شیخ شبانی

 
 وراسگانکارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد واحد اصفهان خ. 1

 *واحد نجف آباد آزاد اسالمیدانشگاه گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، . 2

 
 11/06/1394: تاریخ پذیرش                     22/06/1393: تاریخ دریافت

 چکیده
این پژوهش با هدف بررسی رابطۀ بين تعارض کارـ خانواده و شفافيت نقش منجيان غریق ـ مربيان شنای زن استان 

بستگی است. جامعۀ آماری آن را بوده و از نوع مطالعات هم ( انجام گرفت. این پژوهش، توصيفی1393اصفهان در سال )

نفر از منجيان غریق و مربيان شنای زن استان اصفهان تشکيل دادند که با استفاده از جدول مورگان و کرجسی،  400

شفافيت  دهد که رابطۀ منفی و معناداری بين تعارض کارـ خانواده ونفر برآورد گردید نتایج نشان می 196حجم نمونه 

-ها نقش وجود دارد و تعارض کار خانوادۀ منجيان غریق ـ مربيان شنا، کمتر از حد متوسط است، اما شفافيت نقش آن

داری مشاهده باشد. همچنين، بين تعارض کار ـ خانواده و شفافيت هدف رابطۀ منفی و معنامیبيشتر از حد متوسط 
براین، مشخص شد که فرایند نيز رابطۀ منفی و معناداری وجود دارد. عالوه شود. بين تعارض کار ـ خانواده و شفافيت می

شده، اثرشفافيت هدف و شفافيت باشد و مدل ارائهکنندۀ تعارض کارـ خانواده میبينیشفافيت نقش، بهترین پيش

استنباط کرد که شفافيت نقش از گونه توان اینها مینماید. با توجه به یافتهفرایند بر تعارض کار ـ خانواده را تأیيد می

 باشد. می عوامل مرتبط با تعارض کار ـ خانوادۀ منجيان غریق ـ مربيان شنا

 

 شنا تعارض کار ـ خانواده، شفافيت نقش، منجيان غریق، مربيانکلیدی:  واژگان

 
 

 

 

 

                                                           
            Email: dr.mostahfezian@gmail.com                   نویسندۀ مسئول*
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 مقدمه
عمیق در بسیاری گیری تحوالت و دگرگونی جهان در آغاز هزارۀ سوم با شتابی تصاعدی شاهد شکل

تنها در ابزار، روش و برنامه، بلکه در اندیشه و نگرش انسان به خود و از ابعاد است. این تحول نه

گردد. در سبب پیدایش تحوالت عمیق در نظام جامعه و خانواده می وشودجهان اطراف نیز ایجاد می

انواده است. بیشتر مردم قسمت زندگی اجتماعی امروزی، دغدغۀ اصلی اکثر افراد، دو حوزۀ کار و خ

ندرت پردازند؛ لذا، بهکنند و یا به امور خانه و خانواده میزیادی از وقت و انرژی خود را صرف کار می

گذاران و توان کسی را یافت که در محدودۀ یکی از این دو حوزه نگنجد. دانشمندان، سیاستمی

ند و به بررسی حوزۀ کار و حوزۀ خانواده و اودهها پیش متوجه این مسأله بقرنپژوهشگران نیز از 

ند، رابطه و فصل اتوجه بودهها به آن بیاند، اما چیزی که مدتپرداختهها مسائل مربوط به آن

مشترک کار و خانواده است. اگر کار و خانواده را در دو حوزۀ مجزا در نظر بگیریم، درک ما از هر دو 

 (.1-12 ،2005، 1اتسوفر و اسویتنهاد ناقص خواهد بود )پیت،ک

که حفظ نظم و ثبات اجتماعی ایگونهبه باشند؛میدو نهاد اجتماعی برای فرد و جامعه  ،کار وخانواده

گونه تضادی بین این هر. آمد این دو نهاد مرتبط استو سالمت عمومی فرد، با عملکرد موزون و کار

که شغل گمی کند. هنگامیدرمسائل خانوادگی دچار سرتواند فرد را هم در کار و هم در دو نهاد می

رضایت  و مسائل خانوادگی نیز تداخل چندانی با کار نداشته باشند، فرد برای او تعریف و روشن شود

- گویی او به سازمان و خانواده درو پاسخ های سازمانمیل و دلدادگی به اهداف و رسالت او از شغل،

 ،کار و خانواده میان صورت بروز تضاددرهمچنین،  شود.بیشتر می ،و دارندهایی که از اقبال خواسته

 پذیرد.ثیر میأت از آنوری کارکنان در محل کار هبهر نیزنظام خانواده و روابط بین اعضای آن و 

 بین نقش کاری و خانوادگی عنوان ناسازگاریبه ،خانوادهرـ تعارض کااند که مطالعات نشان داده

دیگر،  عبارت به آید.وجود میهای خانوادگی و شغلی بهنقش ۀاز فشارهای ناسازگاران واست  مطرح

ها عهده دارد و این نقشزمان برنقش را هم چندیا و ایفای دو  که کندشخص مشاهده  کههنگامی

در ادارۀ رسد مشکالتی که افراد نظر میشود. به می دچار تعارض ،انتظاراتی ناسازگارانه با هم دارند

های استرس و عملکرد ،تواند سبب ایجاد تعارضزندگی فردی و کاری خود با آن مواجه هستند می

 خانواده شود.در کار و  ناقص

ها دارد، تصور بر آن است که با توجه به اهمیتی که تعارض کارـ خانواده در بین افراد و سازمان

اخالقی و کاهش خشنودی بد ،نی و همسریعدم انجام وظایف والدی ،تعارض برای افراد شاغل

-تأخیر و کناره ،افزایش غیبت ،وریها با کاهش بهرهرا در پی خواهد داشت و برای سازماناززندگی 

 (.63 ،1390دوست، )ایران گیری از کار همراه خواهد بود
                                                           
1. Pitte, Catsoupher &Sweet 
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شرایط محیط  و انجام وظایف مختلف در یک زمان ،برای هر وظیفه1نبودن نقششفافبراین، عالوه

شود. کم از محیط کار به محیط خانواده وارد میها کمکاری، شاید عواملی باشند که اثر آن

تواند نشانگر وجود تنش های شغلی ـ خانوادگی میهمچنین، عنوان شده است که تعارض بین نقش

نارضایتی  ،عملکرد ناکافی نقش ،در زندگی افراد باشد که درنهایت، موجب تضعیف سازگاری ازدواج

(. مسلم است که 252-260 ،1984، 2گردد )کوک و روسوزندگی و فشارهای روانی می ،از شغل

رسد که شفافیت نظر میشوند، اما به های زندگی افراد تلقی میترین بخشهای شغلی از مهممحیط

ده را بر هم تواند تعادل کارـ خانواترین عوامل محیط شغلی است که عدم وجود آن مینقش از مهم

تغییر کار و تعارض کارـ خانواده در شبکۀ "( در پژوهشی با عنوان 2014)3ارین و همکاران بزند.

به این نتیجه رسیدند که کنترل برنامه و حمایت سرپرست برای خانواده و زندگی  "بهداشت آمریکا

شود که شخصی ممکن است به کارکنان کمک کند و حمایت از زندگی شخصی کارکنان باعث می

)ارین، کلی و  ها روابط کار و خانواده را مدیریت نمایند و کمتر دچار تعارض کار و خانواده شوندآن

بررسی رابطۀ "( نیز در پژوهشی با عنوان 2014) محمدی و همکاران (.485-518 ،2014فیلیس، 

ن صورت گرفت که در بین کارکنان بانک تجارت کرما "بین تعارض کارـ خانواده با تعهد سازمانی

شکل که نشان دادند که ارتباط معناداری بین تعارض کارـ خانواده و تعهد سازمانی وجود دارد؛ بدین

یابد و ارتباط آن با تعارض می با افزایش تعارض کارـ خانواده، نمرات تعهد سازمانی کارکنان کاهش

 باشد.معکوس می کارـ خانواده

بر روی که  "خانواده و رضایت شغلیرـ تضادکا ۀرابط"با عنوانپژوهشی در  (2012) 4زائوهمچنین، 

دخالت  کارکنانتعهدات خانوادگی  درکه وقتی کار  به این نتیجه رسید کارکنان هتل انجام داد

که نقش خانواده را با وظایف زمانی خالف انتظار،بر .هستندافراد از شغل خود راضی  رد،کمتری دا

در پژوهش نیز  (2011) و همکاران 5کاسپر. باشندنمیشغل خود راضی  از، دهندمی کاری دخالت

-حمایت سرپرست و تعهد سازمانی در میان حرفه درک و خانواده،ـ تعارض کارمورد دیگری که در

 حمایت سرپرست، درک و خانواده،ـ که روابط دو جهت کار انجام دادند گزارش کردند های برزیلای

 .شودخانواده میـ تداوم تعهد سازمانی باعث عدم تداخل کار جنسی عاطفی و ۀرابط

تحلیل ساختاری "( در پژوهشی با عنوان 1390) هاشمی شیخ شبانی و همکاران براین،عالوه 

، با بیان کردند که تعارض کارـ خانواده"تعارض کارـ خانواده با خشنودی شغلی و سالمت روانی

                                                           
1. Role Clarity 

2. Coke & Rousseau 

3. Erin , Kelly & Phyllis 

4. Zhao  

5. Casper 
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قربانی و  گذارد.شغلی و سالمت روانی کارکنان تأثیر می گری کامل فشار شغلی، بر رضایتواسطه

ن میان شفافیت نقش و تعهد شغلی مسئوال ۀرابط" با عنوان نیز در پژوهش خود (1391) همکاران

خانواده و وجود ـ به این نتیجه رسیدند که نبود تعارض کار"گروه شعب بانک کشاورزی تهران

منجر به کاهش نگرش دنبال داشته باشد و جام کار را بهتواند احساس رضایت از انشفافیت نقش می

فرد را  ۀبیناندید مثبت و تفکر خوش ،نهایتدر وود شآن  ۀنسبت به کار واثرات بازدارند منفی فرد

 نماید.و میل به ماندن در سازمان را تقویت  هدافزایش د

ای مسأله کمتر با ، ما" است و مرتب چیز سر جای خود قرار داردهمه " در شرایطی که در اصطالح

 تر وشویم و در این شرایط، آرامش افراد طوالنیمی رواسترس روبهبه نام تعارض، درگیری فکری و 

تر خواهد بود. حال، سؤال این است که برای یک منجی غریق که در یک استخر با شرایط تثبابا

تحلیل قرار گرفته  شرایط کاری چگونه موردباشد، حال انجام کار میفشار درزا و تحتکاری استرس

است؟ نداشتن شفافیت نقش، فشار کاری باال، نداشتن تعادل در روابط کارـ خانواده، عدم وجود یک 

باعث تشدید تعارض کارـ خانواده در نکردن صاحب استخر به تعهدات خود سرپرست کاردان و عمل

دقیقاً مانند تقسیم کار مدیریت بودن آن را و موقتی بایست کاهش این شرایط شود؛ لذا، میافراد می

برای تحمل این شرایط کمک گرفت ناجیان کرد. همچنین، باید از همکاران، مدیران استخرها و سر

تا شرایطی فراهم گردد که منجیان غریق ـ مربیان شنا با آرامش بیشتری به تعهدات خود بپردازند تا 

 افتد نباشیم.های آبی بر اثر غفلت منجیان و مربیان شنا میمحیطدیگر شاهد اتفاقاتی که در 

کردن های متفاوتی هستند. هماهنگخانواده، دارای نقش عنوان یک پناهگاه دربراین، زنان بهعالوه

ریزی مقتدرانه است. های هر نقش، نیازمند یک برنامهکردن برنامهها با یکدیگر و منظماین نقش

کنند و سرانجام آن، ها در هم تداخل پیدا میرود و نقشهماهنگی از بین می اوقات اینگاهی

سرعت بر زندگی و کار افراد تأثیر ناپایداری برای یک زندگی خواهد بود که اگر مدیریت نگردد، به

دلیل تأثیر مثبت بر کند؛ بنابراین، شفافیت نقش بهکم افراد را دچار نوعی تزلزل میگذارد و کممی

سازگاری،  برتواند عالوهشود و میملکرد، یک عامل مؤثر بر تضاد کارـ خانواده محسوب میع

)محمدی و  گردد ها در شغل و سازمانانگیزۀکارکنان را افزایش دهد و موجب بروز استعدادهای آن

 (. 63-83 ،2009قیصر، 

قرار گرفته است، اما نحوۀ ارتباط بررسی چه، ارتباط عوامل سازمانی با تعارض کارـ خانواده مورد اگر

-باشد؛ ازتر میتعارض کارـ خانواده با شفافیت نقش بررسی نگردیده و نیازمند توجه و بررسی دقیق

رو، در این پژوهش، رابطۀ تعارض کارـ خانواده با شفافیت نقش در بین منجیان غریق و مربیان این

ت؛ زیرا، شناخت میزان تعارض کارـ خانواده از بررسی قرار گرفته اسشنای زن استان اصفهان مورد

باشد. این پژوهش با رویکرد کمک به شناسایی این روابط و کشف رابطۀ اهمیت خاصی برخوردار می
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احتمالی بین تعارض کارـ خانواده و شفافیت نقش صورت گرفته است و اگر این رابطه معنادار باشد، 

 ز دستاوردهای آن استفاده نمایند.توانند اشنا میغریق و های نجات هیأت

 

 پژوهش شناسیروش
صورت پیمایشی انجام شده باشد که بهبستگی میپژوهش حاضر، توصیفی بوده و از نوع مطالعات هم

هستند و در سال است. جامعۀ آماری آن را کلیۀ ناجیان غریق زن استان اصفهان که مربی شنا 

 که ندداداند، تشکیل آموزی مربیگری شرکت کردهو باز غریقهای آمادگی نجات( در کالس1393)

نفر بود.  400هاشنای استان اصفهان، تعداد آنغریق و های نجاتاساس گزارش اخذ شده از هیأتبر

نفر برآورد  196ها ذکر این نکته ضرورت دارد که با توجه به جدول کرجسی و مورگان، تعداد نمونه

دسترس بود. عالوه براین، جهت گیری هدفمند و درنمونه این پژوهش،گیری در شد. روش نمونه

آوری گردید و مورد صورت صحیح جمعمورد به  194نامه، پرسش 196انجام پژوهش، از تعداد 

 تحلیل قرار گرفت.و تجزیه 

در نگرش زنان شناختی، تعارض کارـ خانواده های جمعیتنامۀویژگیدر این پژوهش سه پرسش

استفاده عنوان ابزار پژوهش مورد (( به 1992) 2و شفافیت نقش )ساویر ((2002) 1کی و مکینا)م

شناختی شناختی به بررسی متغیرهای جمعیتهای جمعیتنامۀ ویژگیکه پرسش قرار گرفت

غریق، درجۀ کارت )وضعیت تأهل، سابقۀ کار، سن، مدرک تحصیلی، تعداد فرزند، درجۀ کارت نجات

 های کار وفعالیت بین تضاد ،نامۀ تعارض کارـ خانوادهپرداخت، پرسشو محل استخر( می مربیگری

نامۀ شفافیت نقش پرسشسؤال بود و درنهایت،  12کرد و دارای را بررسی میزنان  خانه در نگرش

سؤال بود، شفافیت نقش را در دو 16( تهیه شده و دارای 1992نامۀ ساویر )پرسش اساسکه بر

-روایی صوری پرسشبراین، داد. عالوهسنجش قرارمی حیطۀ شفافیت هدف و شفافیت فرایند مورد

 تأیید گردید.استفاده از نظر متخصصان مدیریت ورزش نامۀ شفافیت نقش و تعارض کارـ خانواده با 

به  خ( نیز توسط آلفای کرونبا88/0( و شفافیت نقش )91/0نامۀ تعارض کارـ خانواده )پایایی پرسش

 دست آمد.

افزاری در علوم انسانی بستۀ نرمتحلیل حاصل از این پژوهش با استفاده از  و تجزیههمچنین، 

 انجام شد( 01/0با سطح خطای ) در دو سطح آمار توصیفی و استنباطیافزار لیزرل و نرم 19نسخۀ

بهره های آماری مانند فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار مشخصه از در بخش آمار توصیفی که

                                                           
1. Maki & Makina 

2. Sawer 
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 گانهرگرسیون چند، بستگی پیرسونضریب همهای آزموننیز و در بخش آمار استنباطی گرفته شد 

 استفاده قرار گرفت.ای موردنمونهگام( و تی تکبه)گام

 

 نتایج

 25کنندگان در پژوهش از شرکتدرصد  2/73دهدکه سن های توصیفی پژوهش نشان مییافته

ها متأهل درصد از آن 6/53مجرد و کنندگان درصد از شرکت 4/46سال و کمتر بود. همچنین، 

 4/47 سال بود، 10تا  ششبین کنندگان درصد از شرکت 8/42عالوه براین، سابقۀ خدمت بودند. 

درصد از  7/23فرزندی نداشتند، درصد  49 دارای مدرک لیسانس بودند،کنندگان درصد از شرکت

درصد  6/54کارت غریق درجۀ دو داشتند و  درصد 3/75ها دارای کارت غریق درجۀیک بودند، آن

 درصد نیز در استخرهای خصوصی مشغول به کار بودند. 51دارای کارت مربیگری درجۀ سه بودند. 

غریق ـ  خانواده و شفافیت نقش منجیانبراین، میانگین و انحراف معیار نمرات تعارض کارـ عالوه

میانگین و انحراف معیار  بود و (70/79±58/9)و ( 01/33±04/8)ترتیب برابر با مربیان شنای زن به

دست به( 18/49±32/6( و )52/30±4) ترتیب برابر بانمرات شفافیت هدف و شفافیت فرایند نیز به

 آمد.

 ۀخانوادـ تعارض کارشود که میانگین میزان شخص میم شماره یک های جدولاساس یافتهبر

 مطلقجایی که قدرنآباشد. همچنین، از( می75/2معادل ) اصفهان ـ مربیان شنای زن منجیان غریق

ـ مربیان  منجیان غریق ۀخانوادـ تعارض کارتر است؛ لذا، میزان شده از تی جدول بزرگتی محاسبه

-) ها معادلباشد و میانگین میزان شفافیت نقشآنکمتر از سطح متوسط سه می اصفهان شنای زن

میزان  تر از تی جدول است،شده بزرگکه تی محاسبهبراین، با توجه به ایناست. عالوه( 98/4

 باشد.، بیشتر از سطح متوسط چهار میاصفهان ـ مربیان شنای زن منجیان غریق شفافیت نقش

 

 ـمربيان شنای زن منجيان غریق و شفافيت نقش خانوادهر ـ تعارض کاـ مقایسۀ ميانگين ميزان 1جدول 

 با ميانگين فرضیاصفهان 

 انحراف معيار ميانگين مؤلفه
انحراف از 

 ميانگين
 تی

درجۀ 

 آزادی

سطح 

 معناداری

خانوادهـ  تعارض کار  75/2  67/0  050/0  903/4-  174 001/0  

98/4 شفافیت نقش  59/0  047/0  860/20  161 001/0  
 

 

دهد که بین شفافیت نقش با تعارض کارـ خانواده نشان می بستگی پیرسونضریب هم نتایج آزمون

درصد از واریانس  2/8(، 2rاساس ضریب تعیین )( و برr= -286/0ارتباط معناداری وجود دارد )
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(. همچنین، بین شفافیت شماره دو باشد )جدولشفافیت نقش با تعارض کارـ خانواده مشترک می

اساس ضریب تعیین ( و برr= -274/0)هدف با تعارض کارـ خانواده نیز ارتباط معنادار وجود دارد 

(2r ،)5/7 بین شفافیت باشد. درصد از واریانس شفافیت هدف با تعارض کارـ خانواده مشترک می

اساس ضریب ( و برr= -281/0شود )مشاهده میفرایند با تعارض کارـ خانواده نیز رابطۀ معناداری 

 باشد.درصد از واریانس شفافیت فرایند با تعارض کار ـ خانواده مشترک می 9/7(، 2rتعیین )
 

های آن با تعارض ، شفافيت فرایند و مؤلفهبستگی بين شفافيت نقش، شفافيت هدفـ ضریب هم2جدول 

 (خانوادهتعارض کار ـ : متغیر مالک) کار ـ خانواده

 سطح معناداری بستگیمجذور ضریب هم بستگیضریب هم بينمتغير پيش

 001/0 082/0 -286/0** شفافیت نقش

-274/0** شفافیت هدف  075/0  001/0  

-281/0*** شفافیت فرایند  079/0  001/0  

05/0>P***    01 /0>P**    

 

مطالعه در رگرسیون، متغیرهای مورد دهد، از بیننشان می شماره سههای جدول طور که یافتههمان

اساس باشد و برکنندۀ تعارض کارـ خانواده در گام اول، بعد شفافیت هدف میبینیبهترین پیش

است. گام، ارتباط بین بعد شفافیت هدف با تعارض کارـ خانواده معناداربهنتایج تحلیل رگرسیون گام

هدف، هشت درصد از واریانس تعارض کارـ خانواده را اساس و در گام اول، ضریب بعد شفافیت اینبر

( P<01/0شده در سطح )مشاهده تحلیل واریانسنتایج آزمون ذکر است که کند. شایانتبیین می

 باشد.تعمیم به جامعۀ آماری میمعنادار است؛ بنابراین، رگرسیون قابل

 
 ض کار ـ خانوادهبستگی چندگانۀ ابعاد شفافيت نقش با تعارـ جدول ضریب هم3جدول

 بينمتغير پيش متغير مالک
-ضریب هم

 بستگی چندگانه

-مجذور ضریب هم

 بستگی چندگانه

بستگی مجذور ضریب هم

 شدهچندگانۀ تعدیل

ضریب 

 آنوا

سطح 

 معناداری

 -تعارض کار

 خانواده
گام 

 اول

شفافیت 

 هدف
282/0 080/0 073/0 551/12 001/0 

 01/0>P 

 

سازی معادالت ساختاری آزمون مدل تأثیر شفافیت نقش بر تعارض کار، از مدلمنظور براین، بهعالوه

 گردد.ائه میارافزار لیزرل ادامه، خروجی نرماستفاده شد که در
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ـ خانواده تأثيرشفافيت نقش بر تعارض کارـ مدل اصلی 1شکل   

 

 

باشد؟ برای پاسخ به این میشده این است که آیا این مدل، مدل مناسبی حال، سؤال اساسی مطرح

بررسی قرار گیرد. بودن برازش مدل مورددو و سایر معیارهای مناسببایست آمارۀ کایپرسش می

دهندۀ ها که نشانهای ارزیابی تناسب برازش مدل همراه با مقادیر آنکلیۀ شاخص راستا،ایندر

 گردد.در جدول زیر ارائه می باشدبرازش مناسب مدل می

 
 

بودن مدلهای مناسبـ بررسی شاخص4جدول  

 نام شاخص
مقدار استاندارد 

 شاخص

مقدار شاخص در 

نظرمدل مورد  
گيرینتيجه  

68/2 - کای اسکوئرنسبی1  برازش مدل مناسب است 

داریسطح معنا 05/0بیشتر از    001/0  برازش مدل نامناسب است 
9/0بیشتر از  شاخص نیکویی برازش2  92/0 مناسب استبرازش مدل    

9/0بیشتر از  شاخص نیکویی برازش اصالحشده3  84/0  برازش مدل مناسب است 
9/0بیشتر از  شاخص برازندگی هنجارشده4  90/0  برازش مدل مناسب است 

1/0کمتر از  ریشۀ میانگین مربعات خطای برآورد5  098/0  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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 قبولاسکوئر نسبی مدل از مقدار قابلشاخص کایدهد که اطالعات موجود در جدول نشان می

تر از نیز کوچک باشد. سطح معنی داریدهندۀ برازش خوب مدل می( برخوردار است که نشان68/2)

توان نتیجه باشد؛ لذا، میقبول میاسکوئر برای الگو قابلدلیل، مقدار کایهمین( است و به05/0)

-تولیدشده با ماتریس واریانس و کواریانس بازکواریانس مشاهدهگرفت که بین ماتریس واریانس و 

برای الگو معادل  شدهشاخص برازندگی هنجارداری وجود ندارد. همچنین، مقدار شده تفاوت معنا

باشد. شاخص ریشۀ دوم میانگین مربعات خطای برآورد برازش بسیار خوب میبوده و حاکی از(90/0)

تر از آن ( و یا کوچک05/0قبول با مقدار )نیز دارای الگوی قابل طای برآوردریشۀ میانگین مربعات خ

باشد که این ( می098/0ذکر است که مقدار این شاخص برای الگو )برای این شاخص است. شایان

 ها دارد. شاخص نیز نشان از برازش خوب الگوها توسط داده

بیانگر آن است که شفافیت هدف و شفافیت  شماره پنجشده در جدول براین، ضرایب تأثیر ارائهعالوه

نتایج حکایت از ذکر این نکته ضرورت دارد که داری بر تعارض کارـ خانواده دارد. فرایند، تأثیر معنا

دارد و تأییدکنندۀ این مطلب  تأثیر منفی دو متغیر شفافیت هدف و فرایند بر تعارض کارـ خانواده

 یابد.ت هدف و فرایند، تعارض کارـ خانوادۀ افراد کاهش میاست که با افزایش شفافی

 
 ـ اثر مستقيم شفافيت نقش بر تعارض کار ـ خانواده5جدول

 

 

کدام از پارامترهای مدل از آمارۀ تی استفاده گردید. این دادن معناداری هرنشان منظوردرادامه و به

در  بایستمیآید که دست میانحراف معیار آن پارامتر بهآماره از نسبت ضریب هر پارامتر به خطای 

باشد تا این  -96/1 تر ازو یا کوچک 96/1تر از ، بزرگتر از دو و در آزمون ضدآزمون تی، بزرگ

شود که میزان تی می مشخص لیزرللحاظ آماری معنادار شوند. با توجه به خروجی ها بهتخمین

های بنابراین، کلیۀ تخمینباشد؛ می -2تر از تر از دو و یا کوچکشده در کلیۀ متغیرها بزرگمحاسبه

تنها برازش مناسبی دارد، بلکه تمامی ضرایب نه و مدل باشندلحاظ آماری معنادار میشده بهارائه

 حاصل از آن نیز معنادار هستند.

 
 

 نتيجه آمارۀ تی ضریب تأثير بررسی اثر

 شفافیت هدف و

 تعارض کار ـ خانواده
28/0-  30/2- تأثیردارد.شفافیت هدف بر تعارض کار ـ خانواده    

وشفافیت فرایند   

 تعارض کار ـ خانواده
58/0- 07/4- تأثیردارد. کار ـ خانوادهشفافیت فرایند بر تعارض    
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 گیریحث و نتیجهب
نشان داد که  شماره یکهای پژوهش مندرج در جدول تحلیل استنباطی دادهونتایج مربوط به تجزیه

      P <01/0رتباط منفی و معناداری وجود دارد )ا بین شفافیت نقش و تعارض کار ـ خانواده،

،286/0-=rیابد که این معنا که با افزایش شفافیت نقش، تعارض کارـ خانواده کاهش می(؛ بدین

( و 1391همکاران)قربانی و (، 1389) (، بیگی و همکاران1383رستگار خالد )هاینتایج با یافته

نظر قرار دهیم که شفافیت نقش ( همخوانی داشت. باید این مسأله را مد2009) 1میشل و همکاران

چه نمرۀ فرد باالتر باشد، تعارض کارـ خانوادۀ او کمتر این امر باشد که هرهایتواند یکی از مؤلفهمی

کارـ خانواده و وجود شفافیت نقش باال، بگوییم که عدم تعارض گونه خواهد بود. شاید بهتر باشد این

منجر به کاهش نگرش منفی فرد نسبت به دنبال خواهد داشت و احساس رضایت از انجام کار را به

بینانۀ فرد را نهایت، دید مثبت و تفکر خوشاین امر درکار و اثرات بازدارندۀ آن خواهد شد که

-گونه استنباط میها اینکند. با توجه به یافتهت میافزایش داده و میل به ماندن در سازمان را تقوی

 باشد. گردد که شفافیت نقش از عوامل مرتبط با تعارض کارـ خانوادۀ منجیان غریق ـ مربیان شنا می

نتایج آزمون تی نشان داد که میانگین نمرات تعارض کارـ خانوادۀ منجیان غریق ـ براین، عالوه

های باشد. این نتایج با یافتهکه از میانگین فرضی سه کمتر می( است 75/2مربیان شنا معادل )

 3کیو و زائو و (2011کاسپر و همکاران ) (،2005) 2(، ییلدریم1390هاشمی شیخ شبانی و همکاران)

( که نشان دادندارتباط معناداری بین تعارض کارـ خانواده و رضایت شغلی، سالمت روانی، 2012)

کاری، حمایت همکاران، حمایت سرپرست و منظم، کاهش اضافه های کاریفشار شغلی، ساعت

خود نشان داد که وقتی کار با در پژوهش ( 2012) زائوباشد. می پریشانی روانی وجود دارد، همخوان

براین، نتایج عالوه تعهدات خانوادگی دخالت کمتری داشته باشد، افراد از شغل خود راضی هستند.

که از  است 98/4حاکی از این بود که میانگین نمرات شفافیت نقش معادل  شماره یک جدول

(، حاجیان و 1389پیرا )های آذرباشد. این نتایج با یافتهمیانگین فرضی چهار بیشتر می

گونه توان اینمورد شفافیت نقش میدر. ( همخوانی دارد2006) 4( و سارگنت و تری1391همکاران)

کنند. افراد عنوان حد و مرز بین فرد و سازمان عمل میها بهکرد که نقشاین مؤلفه را تعریف 

ها در آن روشن باشد و از انتظارات های آنهای شفافی کار کنند که نقشدر محیطدهند ترجیح می

های کاری را بهتر شود افراد استرسآگاه باشند. شفافیت نقش موجب می مافوق نسبت به خود

نیز نشان داد که ارتباط منفی و  بستگی پیرسونضریب هم نتایج آزمونها را حل کنند. بپذیرند و آن

                                                           
1. Mitchel & et al  

2. Yildirim 

3. Quh  

4. Sergeant & Terry  
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( که این نتایج P ،274/0-=r<01/0معناداری بین شفافیت هدف و تعارض کارـ خانواده وجود دارد )

( همخوانی داشت. همچنین، نتایج مطالعات نشان 2004) 1( و هال1385زاده )های حسنبا یافته

گیری عملکرد، احساس شایستگی و احساس استقالل )از ت که بین شفافیت هدف با اندازهداده اس

دهندۀ تعارض کار ـ خانواده( رابطۀ معناداری وجود دارد و شفافیت هدف تا زمانی عوامل کاهش

صورت واضح مشخص گردند. همچنین، باشد که اهداف عینی و نتایج یک شغل بهمشاهده میقابل

ساختن وی در آمدی در انجام یک شغل را با قادرکاردر خودتواند اعتماد فرد ی میاپایهاین اطالعات 

های پژوهش حال، یافتهبااینافزایش دهد.  انتظارسوی تحقق نتایج موردترسیم یک برنامۀ عملی به

معناداری وجود دهندۀ این بود که بین شفافیت فرایند با تعارض کارـ خانواده، رابطۀ منفی و نشان

 3(، بکر2002) 2(، برای و براولی1387زاده )های حسن( که این نتایج با یافتهP<05/0دارد )

توان مورد شفافیت فرایند میبراین، در( همسویی داشت. عالوه2014) ( و ارین و همکاران2004)

ادن شغل خود آگاهی دگفت که افراد زمانی از شفافیت فرایند برخوردار هستند که از روند انجام

شده و عملکرد خود اطالعات چقدر کارکنان نسبت به وظایف، نقش پذیرفتهداشته باشند. هر

های کاری بیشتر خواهد بود و ها برای انجام وظایف و کنترل برنامهبیشتری داشته باشند، توانایی آن

  توانند خود را با شرایط محیطی وفق دهند.بهتر می

مطالعه در رگرسیون، های موردنشان داد که از بین متغییر شماره سهنتایج جدول  براین،وهعال

است و ارتباط بین شفافیت شفافیت هدف  کنندۀ تعارض کارـ خانواده در گام اول،بینیبهترین پیش

باشد. همچنین، نتایج بیانگر ( مثبت و معنادار میP<01/0هدف با تعارض کارـ خانواده در سطح )

، ازای یک واحد افزایش در بعد شفافیت هدف(، بهP<01/0ود که ضریب بتا در سطح خطای )این ب

رابطۀ شفافیت فرایند با ضریب بتا در سطح دهد. واحد کاهش می 282/0تعارض کارـ خانواده را 

بینی تعارض کارـ دهد رابطۀ شفافیت فرایند برای پیشمی ( نیز منفی بود که نشانP<05/0خطای )

معنا است که متغیرشفافیت هدف توانسته است هشت ها بدیندار نبوده است. این یافتهخانواده معنا

درصد از واریانس تغییرات مربوط به تعارض کارـ خانواده را تبیین نماید، اما در این پژوهش، 

 بینی تعارض کار ـ خانواده را ندارد.شفافیت فرایند، توانایی پیش

های قربانی و بینی تعارض کار ـ خانواده از طریق شفافیت نقش با یافتهپیشمورد نتایج کلی در

 4(همخوانی داشت. لیو و همکاران2014محمدی و همکاران ) ( و2004(، هال )1391) همکاران

غیراستاندارد مانند کار شیفتی، با تعارض کارـ  های کاری( نیز چنین عنوان کردند که برنامه2011)

                                                           
1. Hall 

2. Bray & Brawley  

3. Becker 

4. Liu & et al  
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کنند گونه تعبیر می( شفافیت هدف را این1999)1براین، مورفی و جکسوندارد. عالوهخانواده ارتباط 

مؤثر و ناکافی تواند منجر به تالش غیرکه فقدان اطالعات دربارۀ اهداف و رفتارهای شغلی مؤثر می

توان گفت که عملکرد شغلی، طورکلی، میبرای انجام وظایف شود و عملکرد شغلی را کاهش دهد. به

بودن اهداف و رفتارهای شغلی نیز با تعارض مشخص دارد و ارتباط مستقیمی با تعارض کارـ خانواده

 باشد.کارـ خانواده در ارتباط می

-می ( سازگار1985) 2با نظریۀ انواع تعارض کارـ خانوادۀ گرین هاوس و بیوتل همچنین، نتایج کلی

بر رفتار بر فشار و تعارض مبتنیزمان، تعارض مبتنیبر باشد. با توجه به این موضوع، تعارض مبتنی

کند، می که فرد در یک نقش، زمان مشخصی را ایجاداز انواع تعارض کارـ خانواده هستند. زمانی

که فرد های مربوط به نقش دیگر زمانی را قائل شود. در این پژوهش نیز زمانیتواند برای فعالیتنمی

درستی انجام دهد و این تداخل تواند کار مربیگری شنا را بهدهد، نمیغریق را انجام میکار نجات

-گونه گفت که تنها راه جلوگیری از این تداخل، بهتوان اینو میکندمیزمانی، او را دچار تعارض 

کردن آوردن یک محیط شفاف کاری، شفافیت در اهداف کاری )شفافیت هدف( و مشخصوجود

های پژوهش موجب کاهش اساس یافته)شفافیت فرایند( است که بر نقش هر فرد در زمان مشخص

 گردد. تعارض کارـ خانواده می

نتیجۀ شدۀ نقش در(، شکل دوم تعارض کارـ خانواده، فشار تولید1985بر پایۀ نظریۀ گرین هاوس )

زای شغلی و خانوادگی است. فشارهای فیزیکی و روانی مانندتنش، اضطراب، های تنشمحرک

-سازد. برخویی، انتظار ناشی از ایفای نقش دیگر را دشوار میحوصلگی و تندتگی، افسردگی، بیخس

فشار استرس و پرشده، محیط کاری منجیان غریق و مربیان شنا، یک محیط پراساس مطالعات انجام

مواقع، ای از حوصلگی است و در پارهتبع آن خستگی، افسردگی و بیهمراه با تنش و اضطراب و به

توانند در گردد. ذکر این نکته ضرورت دارد که تمامی این عوامل میخویی نیز در آن مشاهده میتند

-ها را تامؤثر باشند. حال، اگر ما شفافیت نقش آنافراد  گرفتن تعارض کارـ خانوادۀافزایش و شدت

د کرد و تعارض کارـ تری پیدا خواهها دامنۀ وسیعحدود بیشتری مشخص نماییم، ظرفیت تحمل آن

 گیری کاهش خواهد یافت.ها تا حد چشمخانوادۀ آن

بر رفتار، یکی دیگر از انواع تعارض کارـ خانواده از دیدگاه گرین هاوس و براین، تعارض مبتنیعالوه

دهد رفتار در نقش معین، با انتظارات مربوط به رفتار در نقش که نشان می ( است1985بیوتل )

شود. ممکن است در نقش شغلی، رفتارهایی از فرد خواسته شود که با انتظارات ار میدیگر ناسازگ

بودن و مربیگری شنا نیز از همین مشاغل غریقرفتاری در حوزۀ خانوادگی متفاوت باشد. نجات

                                                           
1. Murphy & Jackson   

2. Green house & Beutell  
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شخصی، منطقی، مقتدر، جدی، بایست در محیط کار، غیرراستا، افراد میشوند. دراینمحسوب می

مورد رفتارهای که درآنمام امور و توانمند باشند و ذهنی متمرکز داشته باشند. حالهوشیار به ت

بایست زنان و مادرانی باشند که رفتارهای عاطفی، احساسی و دختران میانتظار در خانه نیز مورد

و هایی در زندگی کاری ای را از خود نشان دهند و این تداخل در رفتار موجب بروز تعارضصمیمانه

 شود. می هاخانوادگی آن

 گردد: پیشنهادات ذیل ارائه میهای پژوهش با توجه به یافته

شود بستری اساس ارتباط تعارض کارـ خانواده و شفافیت نقش به مدیران استخرها پیشنهاد میبر. 1

اجرایی نامۀ بودن اهداف، آیینوجود آورند که عوامل شفافیت نقش شامل: مشخصها بهرادر استخر

نامۀ داخلی استخرها، روند انجام کار و شرح وظایف محوله در این آیینغریق و شنا، فدراسیون نجات

منظور کاهش تعارض کارـ خانواده مشخص گردند تا بهترین بازدهی کاری را در این ها بهمحیط

تعارض کارـ اساس مقایسۀ میانگین میزان توانند برمحیط داشته باشیم. همچنین، مدیران می

خانواده با میانگین فرضی، عوامل افزایش تعارض کارـ خانواده شامل: کاهش عدم کنترل، ساعات 

پذیری شغلی و افسردگی را پذیری منفی، ثبات عاطفی، انعطافطوالنی کار، استرس شغلی، هیجان

  جهت کاهش این عوامل بکوشند. در محیط کاری استخرها شناسایی کنند و در

دهندۀ توانند براساس مقایسۀ میانگین شفافیت نقش با میانگین فرضی، عوامل کاهشان میمدیر. 2

شفافیت نقش شامل: برنامۀ مشخص کاری، نظم، مسئولیت و بازخورد مثبت را در محیط کاری 

  جهت افزایش این عوامل بکوشند.استخرها شناسایی کنند و در

، به مدیران شماره دو شفافیت هدف مندرج در جدولاساس ارتباط تعارض کارـ خانواده و بر. 3

های حقوقی و مالی را درگیریشود که اهداف، نتایج شغل، پیامدهای شغل و استخرها پیشنهاد می

برای منجیان غریق ـ مربیان شنا واضح و روشن کنند تا بتوانند از توانایی افراد به بهترین شکل 

 ه به ارتباط تعارض کارـ خانواده و شفافیت فرایند در جدولممکن استفاده نمایند. همچنین، با توج

شغل و شرح وظایف را برای منجیان غریق ـ مربیان شنا  بایست روند انجام، مدیران میشماره سه

استرس، کمتر دچار تعارض گردند و روشن کنند تا افراد با دانستن وظایف خویش در محیط پر

 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 Solidarity- 

 descriptive. 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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