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چکیده:
ي تعارض کار ـ خانواده و بحران ، بررسی رابطهي تحقیق حاضرمسئله

گیري از تئوري هویت و تئوري نقش و با که با بهرههویت زنان شاغل است
تأکید بر تئوري فرایند کنترل هویت پیتر بورك و دیدگاه کمیابی استفاده 

تحقیق با روش پیمایشی و با استفاده پرسشنامه انجام شده است. شده است.
گیري نفر از زنان به روش نمونه310ز فرمول کوکران تعداد با استفاده ا

ها تجزیه و تحلیل دادهاند.اي انتخاب شده و مورد پرسش قرار گرفتهخوشه
ها، ي میانگیندر دو سطح آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از مقایسه

هاي پژوهش نشان داد کهیافتهرگرسیون و تحلیل مسیر صورت گرفته است. 
ي تعارض کار ـ هاي شغلی ـ خانوادگی زنان با تجربهبین همزمانی نقش

ي مستقیم و معناداري وجود دارد و عامل خانواده و ي آنان رابطهخانواده
کند. بین انتظارات نقش خانوادگی تغییرات بیشتري از تعارض را تبیین می

خانوادهي تعارض کار ـ حمایت اجتماعی خانواده از فرد شاغل و تجربه
ي معنادار و مستقیمی ي معنادار و معکوسی برقرار بود و نهایتاً رابطهرابطه

ي تعارض کار ـ خانواده و بحران هویت زنان مشاهده شد که این بین تجربه
ها و تعارض نقش بر هویت و بحران هویت زنان است.بیانگر اهمیت نقش

انه، تعارض نقش، تعارض کار ـ خانواده، هاي چندگهویت، بحران هویت، نقشمفاهیم کلیدي:
حمایت اجتماعی
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مسألهیانبومقدمه
هاي متنوعی را در بر بسیار وسیعی از مقوالت و سرفصليموضوع زنان، گستره

اي که در ها بسیار است. یکی از مسائل عمدهیک از آنگیرد که سخن در مورد هرمی
باشد. بحران هویت میيمطرح شده است مسئلههاي اخیر در ارتباط با موضوع زنان سال

هویت مسأله یا معضلی اجتماعی نبود. تبار، جنس، پایگاه يهماقبل مدرن مقوليهدر جامع
گذر از مراحل مختلف طور نسبی ثابت بودند و اجتماعی و دیگر صفات منتسب به هویت به

انفعالی داشت. اما از آغاز زندگی تابع فرایندهاي نهادینه شده بود و فرد نقشی نسبتاً
در « اي اجتماعی تبدیل شده است. از آنجایی که، مدرنیته، هویت در اغلب جوامع به مسأله

خویشاوندي تعیین يهاي مربوط به شبکههاي محول و نقشجوامع سنتی، اغلب نقش
هاي اکتسابی به خصوص نقش هویت فردي هستند اما در جوامع معاصر، نقشيکننده

). وقوع این تحوالت به 1375:276،(چلبی» دهندی جزء هویت فردي را تشکیل میشغل
هاي ناشی از بایست به وظایف و مسئولیتاین معناست که هم فرد و هم جامعه می

هاي خانوادگی گیري هویت در مقایسه با نقشعنوان منبعی در شکلهاي شغلی بهنقش
توجه کنند.
اخیر با پیامدهاي مدرنیته مواجه بوده است و زنان نیز يههما نیز در چند ديجامعه

ها و جدایی محل اند. با تقسیم کار پیچیده، تخصصی شدن نقشاز اثرات آن برخوردار شده
د و اني گوناگون اجتماعی حضور یافتههاکار از خانه، زنان نیز همچون مردان در عرصه

شدند. اما در چنین شرایطی، تصور جامعه دار هاي اجتماعی گوناگونی را عهدهمسئولیت
هاي چنان بر این بود که تقسیم کار خانگی شکل سنتی خود را حفظ کند و نقشهم

به روال سابق ادامه یابد. ریشه و بروز چنین وضعیتی براي زنان در جامعه در 1جنسیتی
ق و میزان بایست در نوعی عدم موازنه و یا تأخر فرهنگی در عمحال گذار ایران را می

تغییرات به وقوع پیوسته در دو سطح ساختار عینی و ذهنی جامعه جستجو کرد. به این 
شود (روابط اجتماعی، افزایش سطح اشتغال وترتیب که در ساختار عینی تحوالتی واقع می

ها و ...) به ها، هنجارها، تگرشارزشمتناسب آن در سطح ساختار ذهنی (...) که تغییرات
یعنی در » بیرون«تضادها نه فقط در يافتد. ریشهپیوندد یا با تأخیر اتفاق میوقوع نمی

هاي گوناگونی براي خود یعنی در خود فرد قرار داشته و فرد هویت» درون«جامعه، بلکه در 
). بنابراین، 39- 44: 1377اند (احمدي،ها با یکدیگر در تعارضقائل شده، که برخی از آن

1 gender roles
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هاي خانوادگی و اجتماعی رخ هاي ناشی از تعارض نقشنان بر اثر تنشبحران هویت براي ز
هایشان با این دهد و در اثر تجارب گوناگونِ ناسازگار و گاهی متضاد، از خود و نقشمی

مورد مطالعه این پژوهش، یعنی زنان شهر يشوند. بنابراین، در جامعهمسأله مواجه می
آمارها و تحقیقات در يهه قوت خود باقی است. مقایسچنان بنیز، این مسأله همآبادخرم

يدهندهاین شهر نشانگر افزایش تعداد و نسبت زنان شاغل و داراي تحصیالت عالی و نشان
تغییرات پدید آمده در نهادهاي خانواده، اشتغال و آموزش زنان این شهر است (میزان 

درصد 3/8زنان فعال آن درصد و میزان اشتغال جمعیت80باسوادي زنان این شهر 
هاي فرهنگی حاکم و فرهنگ باشد (سایت آمار ایران). اما با وجود این تغییرات، ارزشمی

سنجد. بنابراین، نگاه نابرابر هاي سنتی او میچنان ارزش زن را بر اساس نقشمردساالر هم
بحران يمینهها وجود دارد، زخانوادگی آنـهاي شغلیها و نقشی که بین هویتو تعارض

زاي اجتماعی ها را فراهم کرده است؛ که نه تنها خود یکی از عوامل آسیبدر هویت آن
است، بلکه پیامدهاي منفی همچون: اضطراب روانی و اجتماعی، افسردگی، نارضایتی از 

... را فراهم زندگی زناشویی و انواع انحرافات اجتماعی، مانند طالق، خودکشی، خودسوزي و
کنند یید میأغیر مستقیم وجود بحران هویت را تطور . از آمار این پیامدها که بهکندمی
توان به موارد زیر اشاره کرد: معاونت اجتماعی نیروي انتظامی، با لحاظ کردن وضعیت می

آباد، ترتیب چهار شهر خرمبه«هاي کشور، خودکشی استان لرستان در کنار دیگر استان
معرفی کرده است (بیات و » هاي اول تا چهارمو کوهدشت را در رتبهنورآباد دلفان، مهران 

13). میزان طالق در این استان نسبت به مورد مشابه سال قبل 328: 1385بهرامی، 
درصد افزایش داشته، و بیشترین آمار طالق ثبت شده در این استان مربوط به شهر 

اساسی این يران). بنابراین مسئلهفقره طالق بوده است (سایت آمار ای633آباد با خرم
ثیر آن بر بحران هویت در زنان شاغل أتعارض نقش و تيتحقیق بررسی میزان تجربه

باشد.می

پژوهشضرورتاهمیت و 
عنوان نیمی از افراد جامعه، به ویژه با توجه به نقش اهمیت جایگاه و نقش زنان، به

یري و انتقال فرهنگ و همچنین مشارکت آنان پذتربیتی و آموزشی آنان در فرایند جامعه
هاي مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، امري غیر قابل انکار است. اکنون چند در عرصه

هاي جا افتاده و سنتی خود را مورد سؤال قرار دهه است که زنان در سراسر جهان هویت
تر و جویانههایی برتريراهاند و براي بنیان نهادن اند و با آن به رویارویی برخاستهداده
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خواهند هویتی بیش از زندگی خانگی و خانوادگی داشته کنند و میتر مبارزه میآزادانه
ها هاي زنان و نقش آنباشند. این مهم با در نظر گرفتن افزایش سطح تحصیالت و آگاهی

ي، مانند هاي جدیدصرف، به سوي هویت» مادر بودنِ«و » همسر«در اجتماع، که از هویت 
کند. به تخصصی، در حرکت است، اهمیت بیشتري پیدا میـهاي شغلی و علمیهویت
محققان اجتماعی، انسان نوین در میان انبوه ارتباطات، بخشی از حقیقت وجودي يعقیده

خویش را از دست داده است و احساس تعلق به یک زمان و مکان مشخص و محدود 
هر چه زنان بیشتر از خانه «چار بحران هویت شده است. بیند و دنداشته و در خود نمی

با این حال شوند، بیشتر در فرآیندهاي رهایی بخش مشارکت خواهند جست،خارج می
سنتی، مسائل هویتی بیش از پیش يبراي زن و دختر رهایی یافته از چارچوب خانواده

د را در جامعه باز تعریف یابد. زیرا باید بتواند موقعیت و هویت اجتماعی خواهمیت می
.)1378(گیدنز، » کند

هاي مختلف اجتماعی نمود بارزي ما نیز این مسأله با ورود زنان به عرصهيدر جامعه
اي که پرداختن به بحث هویت اجتماعی آنان و بحرانی که از پیدا کرده است؛ به گونه

جود آمده، یکی از وهاي اجتماعی و خانوادگی برایشان بهناسازگاري و تعارض نقش
هیچ اجتماع انسانی یا تمدن «رود، زیرا شمار میشناسی ایران بهترین مسائلِ جامعهضروري

بشري، بدون داشتن تصویري از خود جمعی و هیچ انسان یا فرد بشري، بدون داشتن 
گیري ندارد؛ چه رسد به اینکه بتواند در جهان عمل کند یا به درکی از خود، امکان شکل

رشد و تطور برسد و زندگی اجتماعیِ انسان، بدون وجود چارچوبی مشخص از يحلهمر
آن بداند دیگران کیستند و خود کیست، غیر قابل يهویت فردي و اجتماعی، که به وسیله

).16: 1381و جینکینز، 74: 1378(گیدنز، » تصور است

پژوهشپیشینه 
تحقیقات داخلی الف) 

ـهاي شغلیبررسی تعارض نقش"دکتري خود يرسالهدر،)1381رستگار خالد (
ترین متغیرهاي مؤثر بر نشان داده است که مهم"خانوادگی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن

و کنترل کار و تعارض نقش مردان عبارتند از انتظارات نقش کاري، حمایت اجتماعی از کار 
ت بودند از: حمایت اجتماعی خانواده، خانواده عبارـثر بر تعارض کارؤبراي زنان عوامل م

).381: 1381(رستگار خالد، خانوادگی و حمایت اجتماعی از کارانتظارات نقش 
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ثر بر باز ؤعوامل اجتماعی م":دکتري خود تحت عنوانيدر رساله،)1383جاه (رفعت
سویی ، نشان داده است که افزایش میزان تحصیالت و اشتغال زنان، از "تعریف هویت زنان

سنتی شده و از سوي دیگر، يهاي زنان در خانوادهموجب تضعیف مشروعیت نقش
ه بحران هویت زنان منتهی شده هاي جدید، بهاي سنتی با نقشدشواري هماهنگی نقش

).71: 1383جاه، (رفعتاست
احساس ":کارشناسی خود تحت عنوانينامهدر پایان،)1385زارع (سفیري و 
نشان داده است که زنان "هاي اجتماعی و خانوادگی در زناننقشناسازگاري میان

بررسی شده: تحصیل، کار، مدیریت مالی، کار خانگی، يهناسازگاري نقش را در هشت زمین
ات و فراغت، پیوندهاي عاطفی و جنسی، پیوندهاي خانوادگی و دوستی، گذران اوق

).47: 1385زارع، سفیري و (کنندتجربه میدان ننگهداري و پرورش فرز
هاي اجتماعی پیرامون پذیرش نقش،)1388فام و غفاري (هاي پژوهش زلفعلییافته

مورد يدهد که دختران جامعهگیري هویت اجتماعی مستقل نشان میجدید و شکل
ساز غیر سنتی خود، چون تحصیالت، شغل، کوشند با اتکاء به مراجع هویتمطالعه می

ها پدرساالر براي آنيیت اجتماعی سنتی، که توسط خانوادهکسب استقالل مالی و هو
سنتی تعریف شده است، گذار کنند و خودشان به صورت بازاندیشانه، هویت اجتماعی غیر

).121-140: 1388فام و غفاري، (زلفعلیرا براي خود در جامعه تعریف نمایند
مؤثر بر هویت در پژوهشی به بررسی عوامل ،)1388زاده و همکاران (حسین

اند. نتایج پژوهش آنها حاکی از این است که دانشجویان دختر دانشگاه اهواز پرداخته
پدرساالر يهاي جدید فرایند اجتماعی شدن را بیرون از الگوهاي سنتی خانوادهنسل
ها و هاي متعارض و با وضعیتگذرانند و با قرار گرفتن در برابر دو طیف از ارزشمی

کنند از طریق افزایش میزان اوت روبرو هستند. دختران جامعه تالش میهاي متفنقش
چون دانشگاه و ادامه سازِ غیر سنتی، همآگاهی خود، با حرکت به سمت مراجع هویت

تحصیل و به دنبال آن با به دست آوردن یک شغل و کسب استقالل مالی، از چارچوب 
ساز، هویت اجتماعی این مراجع هویتساختار سنتی جامعه فاصله بگیرند و با اتکاء به

).1- 22: 1388زاده و همکاران، (حسینمدرن و غیر سنتی از خود در جامعه ارائه نمایند
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تحقیقات خارجی ب) 
هـاي کـاري و   استرس و فشار ناشـی از انتظـارات نقـش   "در ،)1984(1کوك و روسو

تواننـد بـه   ي شغلی و خانوادگی مـی هااند که تقاضاهاي ناشی از نقشنشان داده"خانوادگی
دو شیوه به فشار روانی (ناخشنودي از شغل و ناخشنودي از زندگی) و فشار فیزیکی منجـر  

تواند به تعارض بین نقشی (کـار ها میشوند، اول اینکه انتظارات مجاور هر یک از این نقش
به افزایش در اضافه بار تواندهاي دو گانه میخانواده) منجر شوند و دوم اینکه ایفاي نقشـ

هـاي کـاري و غیـر کـاري منجـر      بار نقش در هر یک از دو قلمروي نقشو اضافهکلی نقش
تواند سـالمت جسـمی و   شوند. در این شرایط اضافه بار نقش کاري و تعارض بین نقشی می

ها شود.  ها را به خطر اندازد و منجر به نارضایتی شغلی و خانوادگی آنروانی آن
هاي هر دو خانواده در خانوادهـتضاد کار"به بررسی ،)1992نز و همکارانش (هیگی

ها حاکی از این است که این تعارض بر کیفیت زندگی اند. نتایج پژوهش آنپرداخته"شاغل
ود میزان خيثیر منفی داشته و به نوبهأکاري و زندگی خانوادگی افراد مورد مطالعه ت

دهند.هش میرضایت فرد از زندگی را کا
هـاي  در پژوهش خود، بر روابط میـان جنسـیت، نقـش   ،)1995(2رابین دبلیو سیمون

هاي جنسـتی در  اجتماعی، بهداشت روانی و فرایندهاي هویت شخصی نهفته در پس تفاوت
اختالالت روانی متمرکز است. نتایج پژوهش حاکی از این است که زن یا مرد بودن و تمـایز  

خانوادگی و هم بر چگونگی ارزیـابی  ـهاي شغلیمیزان و ماهیت تعارضها، هم بر میان آن
گـذارد و از  و شاغل بودن، اثر مـی یک والد بودن، همسر بودن يشخص از خودش به منزله

نجا که نقش خانوادگی زنان کمتر از مردان با اشتغال مرتبط اسـت، زنـان شـاغل بـیش از     آ
مردان شاغل دچار تعارض نقش هستند.

کارشناسی ارشد خود در دانشـگاه ماریلنـد بـه    ينامهدر پایان،)2005(3هنسیکیلی
خـانواده مـادران شـاغل پرداخـت. نتـایج      ـفرد در تعارض کـار يثیر خود پندارهأبررسی ت

ثیر قابـل تـوجهی   أتوانند تهاي شغلی و خانوادگی میدهد که نقشپژوهش مذکور نشان می
بـین  يتوانـد رابطـه  فرد نیز میيشته باشند، خود پندارهدر سالمت روانی و رضایت فرد دا

خـانوادگی و اسـترس ناشـی از    ـخانواده و پیامدهاي آن مانند رضایت شغلیـتعارض کار
کار را تعدیل کند.

1 Cooke & Roussea
2 Robin W. Simon
3 Kelly D. Hennessy
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ثیر انتظارات نقش کـاري و  أدر پژوهش خود به بررسی ت،)2008(1اسکات و همکاران
ها را مورد آزمـون  خانواده در شاغلین دانشگاهـکارهاي خانوادگی بر تعارضانتظارات نقش

اند. نتایج این پژوهش حاکی از این است که هم انتظارات نقش شـغلی و  و مطالعه قرار داده
وخـانواده ـطور مستقیم و قابل توجهی بـر دو شـکل تضـاد کـار    هم انتظارات خانوادگی به

.گذارندمیثیرأتکارـ خانوادهتضاد
ي وظایف مشکالتی است که زنان به واسطهيدهندههاي پیشین نشانهشبررسی پژو

ها نیز پیامدهاي تعارض ها دست به گریبانند. برخی از پژوهششان با آنشغلی و خانوادگی
ها چگونه بر کیفیت اشتغال و اند که این تعارضهاي شغلی خانوادگی را نشان دادهنقش

رد. گذاثیر میأزندگی خانوادگی زنان ت
هویت دختران و زنان انجام شده است که يهاي دیگري دربارهاز سوي دیگر، پژوهش

ها و نقشينشانگر افزایش آگاهی آنان نسبت به حقوق خود و تغییر نگرش آنان درباره
گیري هویت لی را در شکلهاي شغها اهمیت نقشهمچنین این پژوهش؛شان استهویت

اند. با این وجود جاي این نکته در یید کردهأیف آنان از خود تثیر نقش آن در تعرأزنان و ت
ها چه تأثیري بر بحران هویت دارد و از ها هنوز خالی است که تعارض نقشاین پژوهش

ثیر أطور مستقیم به ارتباط این دو متغیر یعنی تآنجایی که تاکنون در هیچ پژوهشی به
شده است. این امر، انجام چنین ها بر بحران هویت زنان پرداخته نتعارض نقش

سازد و پژوهنده در این پژوهش به دنبال تبیین این مسأله هایی را الزامی میپژوهش
خواهد بود.

پژوهشچارچوب نظري 
/ خانواده و بحران هاي شغلی یا تعارض کاردر این تحقیق براي تبیین تعارض نقش

ه است.نقش و هویت استفاده شديهویت از ترکیب دو نظریه
هویت، بیش از همه به مکتب کنش متقابل نمادین يشناسی نظریهسنت جامعه

هویت است. مید يدار نظریهثیر نظریات جورج هربرت مید پرچمأخورد و تحت تپیوند می
اي غیر عینی و د. لذا خود پدیدهآیمعتقد است خود هر فرد از روابط با دیگران به وجود می

شود. این فراگرد که ابعاد مختلفی دارد و از طریق جامعه ایجاد میفراگردي آگاهانه است
آید هاي مورد نیاز آن از طریق اجتماعی به دست مییک فراگرد ناب ذهنی نیست و توانایی

1 Scott, Carlp and Donaldc
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کند تا از طریق ارتباطات و زبان به ها کمک مینوعی توانایی است که به انسان"خود"و 
).1384:279دازد (ریتزر، تفکر و کنش در دنیاي اجتماعی بپر

عنوان یک به"خود"بندي هویت عبارت است از مقولهيهویت، هستهيدر نظریه
ها. این نقش و ترکیب معانی و انتظارات تداعی شده با نقش و اجراي آنياجرا کننده

کند. زمانی که فردي نقش خاصی را بر عهده کید میأدیدگاه بیشتر بر هویت نقشی ت
کند و این هویت از وظایف نقشی و د، همراه نقش، نوعی هویت نیز کسب میگیرمی

پذیري افراد در دیدگاه چون هویت را ناشی از نقششود. اینانتظارات دیگران ناشی می
پردازد (بورك و هاي اعضا میداند، بیشتر به روابط درون گروه با نقشها میدرون گروه

).2000:224استیتز، 
تواند محرك هاي شغلی و خانوادگی مین تئوري، تعارض بین نقشبر اساس ای

بنابراین بر مبناي ؛مایانگر وجود اختالل در هویت استزاي نیرومندي باشد، زیرا نتنش
يدهد که فرد در میان چرخهدیدگاه تئوري هویت، زمانی احساس پریشانی و فشار رخ می

مده است. در واقع این آشفتگی و پریشانی اختالل یک هویت و حفظ هویت دیگر گرفتار آ
). 1991:838ناشی از اثرات اختالل چندین هویت است (بورك، 

دین و تئوري هویت نقش است که پردازان کنش متقابل نمایکی از نظریه1پیتر بورك
طور جدي به بررسی هویت پرداخته است. تئوري پردازان هویت نقش روي پیوند بین به

ایی که شخص با اشغال یک نقش خاص از خود دارد و رفتارهایی که شخص درك و معناه
کنند (بورك و استیتز، کند، تمرکز میدر آن نقش به صورت متقابل با دیگران ایفا می

هاي هویت را فراتر از چهارچوب کنش ). تالش بورك بر آن است که تئوري2000:227
فرایند کنترل هویت بورك، هویت عبارت متقابل نمادین سنتی قرار دهد. بر طبق تئوري 

وقعیت اجتماعی که یک است از یک مجموعه معانی که در تعریف یک نقش اجتماعی یا م
شود. این مجموعه از معانی جداگانه مانند یک معیار یا مرجع کار برده میشخص کیست به

د تثبیت شود که یک پیوند با خواست. وقتی یک هویت فعال می"چه کسی بودن"براي 
).1989:9شود (اسکوینگتن و بیکر، 

اصلی يهدف این تئوري نشان دادن مدلی از روابط بین فشار و هویت است و هسته
گیري هویت جدید است که اگر دچار انقطاع شود، فرد دچار احساس آن، فرایند شکل

تئوري، فرایند د. بر طبق این شوهویتی یا به عبارت دیگر دچار چالش و بحران هویت میبی
اي است متشکل از چهار جزء اصلی:گیري هویت، چرخهشکل

1 P. Burke
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محیط یا موقعیت اجتماعی: یک سیستم کنش متقابل اجتماعی است که شامل .1
باشد (انتظارات نقش).منابع در دسترس و رفتارهاي دیگران می

کاس داده هایی که از محیط و موقعیت اجتماعی فرد بر روي را انعداده: ارزیابی.2
شود.می

کار گرفته شده توسط افراد براي خودشان استاندارد هویت: معانی و معیارهاي به.3
کنند.در نقشی که ایفا می

هاي جدیدي به نظام بازده: بازتاب داده روي نظام تعامل اجتماعی که منجر به داده.4
شود.شخصیتی یا هویت می

مدل فرایند هویت:1شکل 
)1991:838ر بورك، منبع: پیت(

اي از معانی است که فرد در موقعیت اجتماعی براي تعریف به این ترتیب هویت رشته
گیري برد که بر اساس مدل نظام کنترل فرایند هویت بورك، فرایند شکلخود به کار می

هویت به شرح زیر است:
روي فرد انعکاس "داده"عنوان هایی بهثیر موقعیت اجتماعی و محیط، ارزیابیأتحت ت

کند. این درك فرد از ها خودش را معنی میبعد، فرد با این دادهيکند و در مرحلهپیدا می
شود و خودش در ارتباط با جامعه، با استانداردهاي هویت خویش، مقایسه و سنجش می

دهد. این نظام کنترل دار فرد را تشکیل میاین سنجش، اعمال و رفتارهاي معنايبازده
ها کند تا دادهبراي موقعیت اجتماعی کار میرفتارـ اصالح بازدهيوسیلهایند هویت، بهفر

هاي انعکاس یافته از بیرون روي فرد را براي سازگاري با استانداردهاي داخلی یعنی ارزیابی
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آید با معانی شخصی (استاندارد که می"ايداده"اصالح کند. بر طبق این تئوري اگر 
کند ها یک احساس فشار ایجاد میخوانی نداشته باشد، براي آنیت افراد همهویت) و هو

چنین با ورود این فشارها، نظام بازده یابد. همکه با افزایش آن، ناسازگاري نیز افزایش می
).1991:837شود (بورك، کند و هویت دچار چالش و بحران میهویتی تغییر می

1تئوري نقش

هاي مختلف زندگی اجتماعی نظیر دهد که حوزهتوضیح مینقش به وضوحينظریه
کنند و این جریان نهایتاًکار و خانواده چگونه تقاضاهاي نقشی متعددي از فرد را مطرح می

). 2010:92تواند به ایجاد تعارض در زندگی انسان منجر شود (میشل و همکاران، می
و رویکرد نظري گسترده در این زمینه نقش، دينظریهيکند که در حوزهبیان می2هاید

).1998:335رشد کرده است: رویکرد کمیابی نقش و رویکرد انباشتگی نقش (هاید، 

رویکرد کمیابی نقش
هاي چندگانه تجارب افراد از اشتغال نقشيثر از رهیافت کمیابی، تحقیقات دربارهأمت

تضادها و فشارهاي روانی ناشی از هاي شغلی و خانوادگی بر مشکالت، و به ویژه ایفاي نقش
ها و کند. در این رهیافت، تعدد نقش برابر است با افزایش تقاضاهاي نقشکید میأها تآن

ها با یکدیگر و در نتیجه فشار و تعارض بیشتر. بدین اعتبار چنانچه هاي نقشناسازگاري
هاي ر دو از نقشهاي خانوادگی افزوده شوند با توجه به آنکه ههاي شغلی بر نقشنقش

ها منبع قابل توجهی از شوند، هر یک از این نقشاجتماعی عمده و اصلی افراد محسوب می
کنند و تقاضاهاي متعدد از قلمروهاي کار و خانواده بر هم زمان و انرژي فرد را تقاضا می

د به تواند تقاضاها و انتظارات هر دو نقش را برآورده کنشوند و چون فرد نمیافزوده می
). رویکرد 1998:238شود (اسوانسون و همکاران، اضافه بار و تعارض نقش دچار می

طور مشخص به هاي متعددي استوار است که در این راستا بهنظریهيکمیابی نقش بر پایه
شود.فشار نقش ویلیام گود استناد میينظریه

ت. بنابراین فشار هاي فرد پرخواست اسکند که تعهدات کل نقشگود استدالل می
هاي نقش عادي است، به این ترتیب مشکل نقش یا دشواري در برآورده کردن خواست

هاي خود را چگونه تقسیم کنند تا فشار نقش را به اشخاص این است که انرژي و مهارت

1 role theory
2 Hyde
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مقادیر قابل تحملی تقلیل دهند. به نظر گود این همان مشکلی است که فرد در زندگی 
آن روبروست، فرد منابع محدودي براي تقسیم در میان مقاصد جایگزین اقتصادي نیز با

کند و یا با ایجاد هاي خاص حل میدارد و او این مشکل را با پرهیز از برخی نقش
تواند تقاضا که منفعت وي در آن است که تا جایی که می» معامالت نقش«اي از مجموعه

). 1960:489ود، کند و تا حد امکان کار کمتري انجام دهد (گ

رویکرد انباشتگی نقش
شناسانی میالدي و پس از آنکه جامعه70يرویکرد انباشتگی نقش در طول دهه
مثبت بررسی کردند، گسترش يها را از جنبهچون سایبر، توئیتس و مارکز ترکیب نقش

هاي کنشگر به ها، پیامدها و منافع مثبتی براي نظام نقشیافت. به اعتقاد آنان انباشت نقش
ها را توئیتس شناختی مبتنی بر انباشتگی نقشهاي جامعههمراه دارند. یکی از نظریه

کنش متقابل نمادین و يتوئیتس بر رهیافت استرایکر از نظریهيمطرح کرده است. نظریه
دیگري "از طریق اتخاذ نقش "خود"فرایند توسعه يمید دربارهيویژه نظریهبه

انباشت يهاي نظري دیدگاه او دربارهاستوار است. برخی از پیش فرض"فتهیاتعمیم
هاي چندگانه مربوط است. پیش تعارض و فشار نقش و هویتيها به مسئلههویت
هاي اتخاذ هاي نظري دیدگاه توئیتس بر این داللت دارند که هر قدر تعداد هویتفرض

ت معنادار و هدایت شده خواهد داشت. اما شده بیشتر باشد، فرد بیشتر احساس موجودی
هاي چندگانه براي افراد، منافع چند اشغال نقشدهد که هرها نشان مینتایج پژوهش

روانی و اجتماعی مهمی از قبیل منزلت اجتماعی و افزایش احترام بر خود را در پی دارد اما 
فشار و يکه در بر گیرندهايهاي بالقوهثابت شده است که مالزم با انباشگی نقش، هزینه

هاي جسمی، نارضایتی از زندگی و نارضایتی از هاي روانی، بیماريتعارض نقش، پریشانی
).1383:34کار و اختالل در روابط اجتماعی است نیز وجود دارد (رستگار خالد، 

خانواده ـمتقابل کاريهاي مربوط به رابطهنقش، در بررسیيگذشته از نظریه
تی به وقوع پیوست که یکی از تبعات آن توجه به نقش حمایت اجتماعی در تعدیل و تحوال

هاي نظري و تجربی هاي بین نقشی است. مفهوم حمایت اجتماعی از دیدگاهکنترل تنش
هاي مفهومی و متعددي مورد مطالعه قرار گرفته است. این در حالی است که آشفتگی

محققان از حمایت اجتماعی و ابزار هاي ضمنی مختلفی در خصوص برداشتفرض
گیري آن وجود دارد و توافق اندکی در خصوص تعاریف نظري و علمی این مفهوم بین اندازه
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1تواند به تئوري سیستمشود. مطالعات حمایت اجتماعی کار و خانواده میمحققان دیده می

لک کار درون و بیرون پي). بر اساس نظریه2010:535مربوط شوند (نماینده و دیگران، 
دهد و کار و خانواده دو خرده مرکزي براي زندگی زنان را شکل میيخانه، دو حوزه

ها بر سیستم وابسته به هم براي زندگی زنان دو شغله بودن است که هر کدام از سیستم
خانواده ـ). غالب الگوهاي تعارض کار1996:417گذارند (پلک، ثیر بسزایی میأیکدیگر ت

طور عمده، یا به شکل حمایت عاطفی یا حمایت کنند که حمایت اجتماعی که بهمیطرحم
عنوان یک متغیر ثیر بگذارد و بهأخانواده تـتواند بر تعارض کارکند، میابزاري تجلی می

خانواده قرار بگیرد. ـ زا و تعارض کارهاي تنشعلی بین محركيگر در مسیر رابطهمداخله
اي بر نقش کید ویژهأهاي تجربی در این دیدگاه، تها و بررسیب، در مدلبه این ترتی

حمایت اجتماعی در کاهش میزان تعارض تجربه شده فرد وجود دارد.
خانواده و ـمتقابل کاريهاي رابطهبندي کلی مطرح شده در تئوريبنا بر جمع

روابط تشخیص ر بورك و کید بر تئوري نظام کنترل فرایند هویت پیتأتئوري هویت و با ت
هاي شغلیبین تعارض نقشيها و مدل زیر براي بررسی رابطهفرضیهها داده شده بین آن

خانوادگی و بحران هویت زنان طراحی شده است.ـ

پژوهشهاي فرضیه
هاي شغلی و خانوادگی خود را در تضاد و ناسازگاري با هم زنان انتظارات نقش-1

دانند.می
یابد.در زنان افزایش میتعارض نقشيیش انتظارات ناسازگار، تجربهبا افزا-2
معکوسی يهزنان رابطيخانوادهـبین حمایت اجتماعی خانواده و تعارض کار-3

وجود دارد.
شغلی زنان با بحران هویت در آنان ـهاي خانوادگیمیزان تعارض نقش-4

همبستگی مثبتی دارد.

1 system theory
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پژوهشمدل نظري :2ل شک

تعاریف نظري و عملیاتی متغیرها
عدم توانایی فرد در قبول «اي است که براي توصیف بحران هویت واژهبحران هویت:

به هم پیوسته روانشناختی کار برده شده و داراي ابعاد به» نقشی که جامعه از او انتظار دارد
نین این مفهوم، مترادف با مفهوم همچ؛)1388:531شناختی است، (مارشال، و جامعه

بیگانگی یا جدایی از اصل و جوهري خاص و پیوستن به اصل و جوهري دیگر است و لذا با 
آن يها و در برگیرندهنوعی سردرگمی همراه است و نیز به معناي تعدد و تعارض هویت

سازد. وبرو میها با مشکل و ابهام رها و پیوستنچیزي است که افراد را در فرایند گسستن
شناسی مبناي اصلی کار، جامعه ز بیگانگی بر حسب اینکه در جامعهمصداق تعریف ما ا

عبارت دیگر، از خانواده، قوم، فرهنگ و عناي گسستن انسان از جامعه یا بهاست به م
). 1375:127دهد (عبدالهی، باالخره آن واحد اجتماعی است که هویت فرد را تشکیل می

کند ها و هنجارها تعریف میها، نقشبحران هویت را تعارض در نظام ارزشمندراس نیز 
هاي ذکر شده و ). به این ترتیب از مجموع تعاریف و دیدگاه1369:151(مندراس، 

خانوادگیـهاي شغلیزمانی نقشهم

انتظارات نقش خانوادگی انتظارات نقش شغلی

انتظارات ناسازگار

حمایت اجتماعی خانوادهخانوادهـتعارض کار

بحران هویت زنان
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هاي زیر در ن شاخصهمچنین با توجه به موضوع پژوهش، براي سنجش بحران هویت زنا
است:نظر گرفته شده

گمی) نقش.درطات، گم گشتگی و تردید (سربیگانگی، اختالل در ارتبا
خانوادگی عبارت است از /انتظارات نقش شغلیخانوادگی:ـانتظارات نقش شغلی

ها، الزامات و تعهدات افزایش یافته فشار آوردن به ادراکات فرد براي قبول ایفاي مسئولیت«
االت مورد ؤسها و). شاخص1991:63(دوکسبري و هیگینز، » خانوادگی/نقش شغلی

استفاده براي سنجش این متغیرها را محقق بر اساس مبانی نظري تحقیق و به ویژه برخی 
هاي انجام شده در این حوزه، طرح کرده است.خانواده و پژوهشـهاي تعارض کاردلاز م

ـهاي شغلیخانواده یا تعارض نقشـمفهوم تعارض کارخانواده:ـتعارض کار
رود. کان و همکارانش طراحی شده و در چارچوب تئوري نقش به کار میخانوادگی توسط 

عنوان شکلی از تضاد درون نقشی تعریف خانواده بهـ استناد به این چارچوب، تعارض کاربا 
شده است که در آن فشارهاي نقش کاري و خانوادگی از هر دو طرف و از برخی جهات با 

ها در درون محیط خانواده و کار انتظاراتی را ین نقشهم نا سازگارند، چرا که هر کدام از ا
).1985:77طلبند که مستلزم زمان، انرژي و تعهد است (گرین هاوس و بیوتل،می

نتماري و همکارانش نیز به دقت به ارزیابی اهمیت تعارض کـار بـا خـانواده و تعـارض     
شکلی از تضاد درون نقشی تعریف « خانواده را ـاند. آنها تعارض کارخانواده با کار پرداخته

هاي مربوط به خـانواده، از  هاي مربوط به کار با مسئولیتاند که در آن انجام مسئولیتکرده
(نتمـاري و  » کنـد طریق تقاضاهاي عمومی از مطالبات زمانی و ایجاد فشار، تداخل پیدا می

).1996:401همکاران، 
کار) و ـل خانواده با کار (تضاد خانوادهاین نوع تعارض حائز دو نوع اصلی شامل: تداخ

باشد. در نوع اول تقاضاها و مسـائل شـغلی   خانواده) میـکارـتداخل کار با خانواده (تضاد
شود و در نوع دوم تقاضاها و مسائل خانوادگی باعـث بـروز   باعث بروز مشکل در خانواده می

).2005:453گردد (آیکان، مشکل در محیط شغلی می
خـانواده انجـام یافتـه    ـتعارض کـار يهایی که در زمینهبا بررسی تعدادي از پژوهش

ها از مقیاس تعـارض  بودند، چند مقیاس شناسایی شد. براي سنجش این متغیر از میان آن
هاي آن هـر دو بعـد   شود، زیرا گویه/ خانواده فران و راسل در تحقیق حاضر استفاده میکار

گویه دیگـر  5گویه تعارض کار با خانواده و 5اند، به این صورت که تهتعارض را در نظر گرف
سنجد.آن تعارض خانواده با کار را می
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ایجاد همدلی، مراقبت، يتواند در بر دارندهحمایت اجتماعی میحمایت اجتماعی:
اطالعات يعشق و اعتماد، کمک عملی از نظر مالی، زمانی یا صرف انرژي و مشورت و ارائه

بنابراین حمایت اجتماعی ؛)2008:365و پیشنهادات باشد (دیویدسون و همکاران، 
هایی که فرد از خانواده براي ایفاي ها و حمایتخانواده نیز عبارت است از مجموع کمک

کند. با هاي شغلی و خانوادگی و کاهش فشار ناشی از آن دریافت میهمزمان و موازي نقش
حمایت اجتماعی و به ویژه با استناد به مقیاسی که يشده دربارهاستناد به تعاریف ارائه 

کینگ و ماتیمور، کینگ و آدامز براي سنجش حمایت اعضاي خانواده از فرد شاغل 
ـدر پژوهشی که در راستاي بررسی تعارض کار،)1381اند و دکتر رستگار خالد (ساخته

گویه از مقیاس مذکور براي 10)، 87/0بر با اند (پایایی به دست آمده براخانواده انجام داده
گیري حمایت خانوادگی، انتخاب گردید. هاي اندازهر یک از ابعاد و شاخصسنجش ه

هااعتبار و پایایی ابزار گردآوري داده
تن از نقطه االت با بهره گرفؤبراي باال بردن اعتبار پرسشنامه، ابتدا اعتبار صوري س

ر گرفت. عالوه بر ران و متخصصان این حوزه مورد بررسی قرانظنظرات و مشاورات صاحب
هاي االت مشابهی که در پرسشنامهؤا از سههاي مقیاساالت یا گویهؤاین در تدوین س

خانواده و بحران هویت مورد استفاده قرار گرفته بود، استفاده شد. براي ـتعارض کار
اي کوچکتر از ک پیش آزمون از نمونههاي پرسشنامه نیز با انجام یتحلیل پایایی مقیاس

1نفر) از ضریب پایایی آلفاي کرونباخ استفاده شد. جدول 50آماري مورد نظر (يجامعه
دهد.ها را نشان مینتایج پایایی متغیرهاي وابسته و مستقل و هر یک از ابعاد آن

نتایج تحلیل پایایی متغیرهاي اصلی تحقیق:1جدول 
ونباخآلفاي کرنام متغیر

72/0انتظارات نقش شغلی
79/0انتظارات نقش خانوادگی

78/0خانوادهـتعارض کار
89/0حمایت اجتماعی خانواده

93/0بحران هویت
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گیري، جامعه آماري و روش نمونهپژوهششناسیروش
این پژوهش، به روش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه صورت گرفته است. 

ها و با استفاده از هاي چندگانه، با توجه به سطح سنجش آنهاي مورد نیاز با تکنیکداده
مورد تحلیل قرار گرفته است؛ به این ترتیب که پس از توصیف متغیرها، با SPSSافزار نرم

استفاده از تحلیل چند متغیري از جمله آزمون رگرسیون و تحلیل مسیر، سهم هر یک از 
بینی تغییرات متغیر وابسته تعیین و مشخص شده است. ن و پیشمتعیرها را در تبیی

آباد در نظر گرفته شده است. در این آماري پژوهش حاضر زنان شاغل شهر خرميجامعه
نفر بوده که بر اساس 7904آباد ، زنان شاغل شهر خرم1385پژوهش طبق سرشماري 

اي گیري خوشهنمونهيوهنفر به دست آمد که به شی310فرمول کوکران، حجم نمونه 
اند.اي انتخاب شدهچند مرحله

هاي پژوهشیافته
هاي جمعیتی پاسخگویانویژگی

دهد که به لحاظ آباد تشکیل میاین پژوهش را زنان شاغل شهر خرميجمعیت نمونه
53تا 22مورد بررسی، به لحاظ سن، جمعیت نمونه بین يقومیتی لر هستند. در نمونه

طور متوسط، پاسخگویان بین دهد بهقرار دارند که نشان می22/35یانگین سنی سال با م
30درصد دیپلم، 1/6هاي سنی جوان و میانسال قرار دارند. از نظر میزان تحصیالت گروه

درصد نیز دکتري 5/3درصد فوق لیسانس و 7/9درصد لیسانس، 6/50درصد فوق دیپلم، 
صیالت زنان شاغل از حد متوسط باالتر و در سطح دهد سطح تحاند که نشان میبوده

هایی که ازدواج سال و میانگین سال71/10کار يتحصیالت عالی است. میانگین سابقه
سال بوده است.21/12اند کرده

توصیف آماري متغیرهاي تحقیق
اطالعات تفصیلی، توزیع فراوانی و میانگین متغیرهاي تحقیق منعکس 2در جدول 

دهد که میانگین محاسبه شده براي مقیاس دست آمده نشان می. نتایج بهشده است
3است با که در مقایسه با میانگین نظري مقیاس که برابر با 2انتظارات نقش شغلی برابر 

تحقیق از يطور متوسط میزان انتظارات نقش کاري در نمونهدهد که بهاست، نشان می
است که بر مبناي 31/22رات نقش خانوادگی حد متوسط کمتر است. میانگین انتظا

باشد، بیشتر از حد متوسط و نزدیک به زیاد است. می21میانگین نظري شاخص که برابر 
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میانگین تعارض کار با خانواده يدهد که با مقایسهنتایج جدول مذکور، همچنین نشان می
تعارض خانواده با کار يتجربهو تعارض خانواده با کار، زنان بیشتر از تعارض کار با خانواده

). متغیر حمایت اجتماعی خانواده نیز شامل دو بعد 98/14با 27/13يرا دارند (مقایسه
باشد. میانگین محاسبه شده براي این مقیاس مطابق با اصلی حمایت عاطفی و ابزاري می

30برا با است که در مقایسه با میانگین نظري مقیاس که برا02/27نتایج جدول مذکور 
طور متوسط حمایت اجتماعی دریافت شده از خانواده کمتر از که بهدهد است، نشان می

حد متوسط است. 

توزیع و میانگین متغیرهاي تحقیق و هر یک از ابعاد آن:2جدول 
ت طیفمقوال

میانگینزیادمتوسطکمهاشاخص

7/172/7392انتظارات نقش شغلی
6/23/312/6231/22گیانتظارات نقش خانواد

3/464/484/979/29خانوادهـ تعارض کار
8/489/433/1127/13تعارض کار با خانواده
5/57/298/6498/14تعارض خانواده با کار

7/9213/6927حمایت اجتماعی خانواده
218/352/4317حمایت عاطفی
2/133/205/6641/14حمایت ابزاري

26329/4110ن هویتبحرا
5/69/117/1811/4بیگانگی

8/279/393297/2سردرگمی نقش
217/373/4115/3اياختالل رابطه

مقیاسی که براي سنجش متغیر بحران هویت استفاده شده است، شامل سه بعد یا 
2لهاي آن، نتایج جدوهویت و شاخصاصلی است. صرف نظر از ابعاد بحرانيمؤلفه

است که در مقایسه با 10دهد که میانگین محاسبه شده براي این مقیاس نشان می
طور متوسط بحران هویت در دهد که بهاست، نشان می9میانگین نظري مقیاس که برابر با 

تحقیق بیش از حد متوسط است.يزنان شاغل نمونه
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آمار استنباطی (تحلیل دو متغیره و چند متغیره)
ها مورد آزمون قرار هاي پژوهش با توجه به سطح سنجش آنسمت فرضیهدر این ق

هاي دو متغیره میزان همبستگی بین متغیرهاي مستقل و وابسته نشان اند. در تحلیلگرفته
اي، از آزمون تحلیل چند شود و سپس با توجه به سنجش متغیرها در سطح فاصلهداده می

شده است.متغیري رگرسیون (تحلیل مسیر) استفاده
ـدهد که بین میزان انتظارات نقش شغلی و تعارض کارنشان می3نتایج جدول 

رات نقش شغلی مثبت وجود دارد، به این ترتیب که با افزایش میزان انتظايخانواده رابطه
شود و نتایج جدول مذکور گواهی بر درستی این خانواده افزوده میـبر میزان تعارض کار

رابطه است.

خانواده بر حسب انتظارات نقش شغلیـتوزیع تعارض کار:3دول ج
انتظارات نقش شغلی

بسیار زیادزیادمتوسطکمبسیار کمخانوادهـ تعارض کار

5/82/89/1000بسیار کم
3/47221/292/290کم

9/343/659/505/37100متوسط
3/91/45/53/80زیاد

006/3250خیلی زیاد

001/0 =sig25=Gamm16=d.f45/84=2X

دهد که بین میزان انتظارات نقش خانوادگی و تعارض کارنشان می4هاي جدولداده
مثبت وجود دارد، به این ترتیب که نسبت زنانی که انتظارات نقش يخانواده رابطهـ

بسیار زیادي يخانوادهـرض کارشان در حد زیادي است در بین زنانی که تعاخانوادگی
است.64/0بین دو متغیر با ضریب گاما نیز، يکنند بیشتر است. رابطهتجربه می
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خانواده بر حسب انتظارات نقش خانوادگیـتوزیع تعارض کار:4جدول 
انتظارات نقش خانوادگی

بسیار زیادزیادمتوسطکمبسیار کمخانوادهـتعارض کار

%5/36%11%40%25کمبسیار
%3/536/646/196%75کم

%07/65/196/6376متوسط
%009/44/810زیاد

%0009/42خیلی زیاد

001/0 =sig64/0=Gamm16=d.f21/1=2X

خانوادهـرابطه حمایت اجتماعی خانواده و تعارض کار
زنان يخانوادهـ تعارض کاريماعی و تجربهحمایت اجتينیز رابطه5در جدول 

دهد که با افزایش حمایت زنان از تعارض نشان داده شده است. نتایج این جدول نشان می
يشود و زنانی که حمایت اجتماعی خانواده کمتري دارند تجربهها کم میخانواده آنـ کار

ه زنانی که میزان برخورداري ها افزایش پیدا کرده است، به این ترتیب کتعارض نقش آن
ها متوسط وتعارض آنيها از حمایت اجتماعی خانواده در سطح زیاد است و تجربهآن

درصد، حال آنکه نسبت زنانی که حمایت اجتماعی را در سطح کم دارند و 4/8زیاد است 
درصد است. 63گیرند برابر با مذکور جا میيها در دو مقولهتعارض آنيتجربه

خانوادهـتوزیع حمایت اجتماعی خانواده بر حسب تعارض کار:5جدول 
خانوادهـتعارض کار

خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کمحمایت اجتماعی

203/127/467/6675خیلی کم
24267/476/260کم

242/477/4025متوسط
122/1448/40زیاد

200000خیلی زیاد

000/0 =sig62/0 -=Gamm16=d.f67/1=2X



95پاییز ،1شماره،یازدهمدوره،اجتماعیتوسعهفصلنامه 154

خانوادهـرابطه بحران هویت با تعارض کار
يدهد میزان بحران هویت زنان تابعی از میزان تجربهنیز نشان می6نتایج جدول

خانوادگی آنان است.ـهاي شغلیتعارض نقش

خانوادهـتوزیع بحران هویت بر حسب تعارض کار:6جدول 
خانوادهـتعارض کار

خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کمبحران هویت

364/107/207/7خیلی کم
441/32800کم

202/46261925متوسط
05/7266/2875زیاد

08/33/374/520خیلی زیاد

003/0 =sig70/0=Gamm16=d.f54/1=2X

ـتعارض کاريدهد که بین میزان بحران هویت و تجربهنشان میهاي جدول باال داده
يخانوادهـ تعارض کاريمثبتی برقرار است و با افزایش تجربهيزنان رابطهيخانواده

تعارض کاريو نسبت کسانی که تجربه؛یابدزنان، میزان بحران هویت آنان نیز افزایش می
است، در بین پاسخگویانی که بحران هویت زیادي آنان در حد بسیار زیاد يخانوادهـ 

درصد).75دارند، بیشتر است (

تحلیل رگرسیون چند متغیره و آزمون مدل تحقیق
واتسون استفاده ـدوربینيبراي تبیین بحران هویت زنان، قبل از رگرسیون، از آماره

شدهمحاسبهتسونواـدوربینيدهد که مقدار آمارهنشان می7شده است. نتایج جدول 
فرضکهدهدمینشانمقداراین. داردقرار5/2و5/1يفاصلهدرکهاست83/1بابرابر

وان از رگرسیون استفاده کرد.تمیواستپذیرفتهخطاهابیناستقالل

خالصه مدل رگرسیون:7جدول

ضریب همبستگیمدل
R

ضریب تعیین
R.Square

ضریب همبستگی 
تعدیل شده

ف معیار انحرا
برآورده شده

آماره
واتسونـ دوربین

1554/0307/0305/0023/183/1
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به این ترتیب، براي تبیین بحران هویت، ابتدا رگرسیون آن را بر اساس متغیرهاي 
انتظارات نقش کاري، انتظارات نقش شغلی، تعارض کار با خانواده، تعارض خانواده با کار و 

تحقیق صرف نظر از حمایت اجتماعی خانواده يکل نمونهخانواده برايـتعارض کار
گزارش شده است.ادامهمحاسبه شد. نتایج این تحلیل رگرسیونی در 

رگرسیون بحران هویت بر ؛ اشتباه استاندارد، ضریب تعیین و همبستگی چندگانه:8جدول 
متغیرهاي مستقل تحقیق

اشتباه استاندارد 
رگرسیون

ضریب تعیین تصحیح 
2Rضریب تعیینهشد

ضریب همبستگی 
)R(چندگانه

90/140/041/064/0

و سطح معناداري آن نشان 03/52برابر با Fنسبت کندمشخص می9نتایج جدول 
رگرسیون معنادار است.يدهد که کل معادلهمی

آنالیز واریانس رگرسیون:9جدول 
مجموع مجذوراتمدل

SS

آزادييدرجه
df

میانگین مجذورات
MS

يآماره
F

سطح معناداري
sig

772/208575/4103/52000/0رگرسیون
301/23429280/0باقیمانده

076/443297کل

رگرسیون براي هر یک از متغیرهاي مستقل نیز يضرایب استاندارد شدهيمقایسه
ت در بین متغیرهاي مورد بررسی را ثیر بر بحران هویأدهد که بیشترین میزان تنشان می

انتظاراتو24/0باخانوادگینقشانتظاراتو،59/0باخانوادهـبه ترتیب، تعارض کار
ثیر خالص هر یک از أضرایب همبستگی جزیی که نشانگر تدارند.20/0نقش شغلی با 

ترتیب متغیرهاي مذکور بر میزان بحران در صورت کنترل اثر سایر متغیرهاست نیز به
کنند.یید میأ، این موضوع را ت24/0و 26/0، 54/0عبارتند از 
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بحران هویتيمقدار ثابت ضرایب رگرسیون متغیرهاي مستقل تحقیق در معادله:10جدول 

مدل
ضریب 
رگرسیون

)B(

اشتباه 
استاندارد

)B(ضریب

ضریب استاندارد 
شده رگرسیون

Beta

t

سطح 
معناداري

sig

ضریب 
همبستگی

Partialجزیی

18/394/21/1101/0مقدار ثابت
انتظارات نقش 

03/001/024/0471/201/026/0خانوادگی

000/0248/0- 03/020/0475/4- 16/0انتظارات نقش شغلی
267/0023/0597/0485/11000/0549/0خانوادهـتعارض کار

کننده رد که براي شناخت اثر تعدیلپس از تحلیل رگرسیون بحران هویت، ضرورت دا
متغیر حمایت اجتماعی خانواده، مطابق با آنچه که در چارچوب نظري و مدل تحلیلی 
تحقیق بیان شده است، رگرسیون بحران هویت بر متغیرهاي مستقل تحقیق براي زنان 

ضرایبيشاغلی که از حمایت اجتماعی خانواده برخوردارند محاسبه شود تا با مقایسه
رگرسیون براي هر یک از متغیرهاي مستقل در دو گروهی که از حمایت ياستاندارد شده

ثیر هر أبرند، میزان تاجتماعی برخوردارند و گروهی که از حمایت اجتماعی کمتري بهره می
یک از متغیرهاي مذکور بر بحران تجربه شده مشخص گردد.

و مجذور )R(متغیريکند که ضریب همبستگی چندمشخص می11نتایج جدول 
حمایت اجتماعی خانواده در معادله با يکنندهسه متغیر قبلی و متغیر تعدیل)2R(آن

نشان 2Rيکه مقدار تصیح شده61/0و 78/0تحقیق به ترتیب برابر با يمتغیر وابسته
از تغییرات بحران هویت توسط یک ترکیب خطی چهار متغیر مذکور 61/0دهد که می

داري و سطح معنی7/122برابر با Fنیز، نسبت 12شود. مطابق با نتایج جدول میتبیین 
رگرسیون معنادار است.يدهد که کل معادلهآن نشان می

رگرسیون بحران هویت بر اشتباه استاندارد، ضریب تعیین و همبستگی چندگانه:11جدول 
متغیرهاي مستقل تحقیق

اشتباه استاندارد 
رگرسیون

عیین تصحیح ضریب ت
2Rضریب تعیینشده

ضریب همبستگی 
)R(چندگانه

54/161/061/078/0
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آنالیز واریانس رگرسیون:12جدول 
مجموع مجذوراتمدل

SS

آزادييدرجه
df

میانگین مجذورات
MS

يآماره
F

سطح معناداري
sig

78/1168419/29273/122000/0رگرسیون
13/72630538/2باقیمانده

91/1894309کل

و با استناد به ضرایب رگرسیونی محاسبه شده براي هر یک از 13مطابق نتایج جدول 
رود در صورتی که حاضر در معادله، انتظار میيکنندهمتغیرهاي مستقل و متغیر تعدیل

واحد بر مقدار 35/0خانواده، تعارض افزوده شود به ترتیب ـیک واحد به متغیر تعارض کار
بحران هویت افزوده شود و در صورتی که یک واحد به متغیر حمایت اجتماعی خانواده 

واحد از مقدار بحران هویت کاسته شود.-56/0افزوده شود 
رگرسیون براي هر یک از متغیرهاي مستقل نیز يضرایب استاندارد شدهيمقایسه

بحران هویت در بین متغیرهاي مورد بررسی را ثیر بر أدهد که بیشترین میزان تنشان می
درصد دارند.35/0خانواده با ـو تعارض کار-56/0به ترتیب، حمایت اجتماعی خانواده با 
ثیر خالص هر یک از متغیرهاي مذکور بر میزان أضرایب همبستگی جزیی که نشانگر ت

، این 39/0و - 59/0از بحران در صورت کنترل اثر سایر متغیرهاست نیز به ترتیب عبارتند 
کنند.یید میأموضوع را ت

بحران هویتيمقدار ثابت ضرایب رگرسیون متغیرهاي مستقل تحقیق در معادله:13جدول 

مدل
ضریب 
رگرسیون

)B(

اشتباه 
استاندارد

)B(ضریب

ضریب 
استاندارد شده 

رگرسیون
Beta

t

سطح 
معناداري

sig

ضریب 
همبستگی 

Partialجزیی

18/1398/075/13000/0ابتمقدار ث
ـتعارض کار
157/0021/0351/060/7000/0399/0خانواده

حمایت اجتماعی 
- 000/0591/0- 79/12-016/0561/0- 209/0خانواده
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يآماري تحقیق بیشتر از تعارض کار با خانواده، تجربهيطور کلی زنان جامعهبه
همچنین انتظارات نقش کاري بر تعارض کار با خانواده و تعارض خانواده با کار را دارند، 

تعارض يثیر بیشتري دارند و تجربهأانتظارات نقش خانوادگی بر تعارض خانواده با کار ت
ثیر حضور همزمان دو متغیر مذکور است.أخانواده نیز تحت تـکار

گیرينتیجهبحث و 
ـهاي شغلیخانواده (نقشـبین تعارض کاريتحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه

اساسی بوده است که ، به دنبال پاسخگویی به این پرسشخانوادگی) و بحران هویت زنان
کند؟خانواده زنان به چه میزان تغییرات در بحران هویت آنان را تبیین میـتعارض کار

خانواده، بحران ـبه این ترتیب در میان جمعیت نمونه تحقیق میزان تعارض کار
خانواده با میزان بحران ـتعارض کاريهویت و ابعاد آنها را مورد بررسی قرار داده و رابطه

هویت مورد آزمون و سنجش قرار دادیم.
اي مورد مطالعه بحران هویت در سه بعد بیگانگی، سردرگمی نقش و اختالل رابطه

زنان و هر یک از ابعاد دست آمده براي بحران هویت گرفت. با توجه به نتایج تجربی بهقرار 
دهد که بیشترین میزان به ترتیب در ابعاد بیگانگی، ها نشان میمیانگینيآن، مقایسه

طور کلی میانگین نظر از ابعاد آن، بهاي و سردرگمی نقش است و صرفابطهاختالل ر
يتحقیق بیش از حد متوسط است. از آنچه که دربارهيبحران هویت در میان زنان نمونه

آید:کلی به دست میيهاي تحقیق گفته شد، دو نتیجهآزمون تجربی فرضیه
ظ بینی شده در بروز بحران هویت زنان، به ویژه از لحاطور کلی سازوکار پیشبه-1

یید شد.أروابط بین متغیرها و جهت آن، ت
ـض کارثیر بیشتري بر تعارأعوامل خانوادگی و حمایت اجتماعی خانواده ت-2

کنند.به دنبال آن بحران هویت را ایفا میخانواد ه و
ثیر این دو بعد أتوان در مورد ماهیت دو سویه تعارض و تبا توجه به این دو نتیجه می

آماري تحقیق بیشتر از تعارض کار يبر بحران هویت این نکته را اشاره کرد که زنان جامعه
چنین انتظارات نقش کاري بر تعارض تعارض خانواده با کار را دارند. هميبا خانواده، تجربه

ثیر بیشتري دارند و أکار با خانواده و انتظارات نقش خانوادگی بر تعارض خانواده با کار ت
ثیر حضور همزمان دو متغیر مذکور و همچنین أخانواده نیز تحت تـتعارض کاريتجربه

هش، تحقیقات از پژوهاي این بخش حمایت اجتماعی خانواده است. این مطلب و یافته
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یید أخانواده انجام شده است را تـ تعارض کاريهایی که در حوزهتجربی و پژوهش
).2008،؛ اسکات و همکاران1381، نماید (رستگارخالدمی

هاي جنسیتی در حال بسط و توسعه نقش«طور که بارنت و هاید معتقدند همان
آورند و اي رو میهاي حرفهبه نقشهستند به طوري که زنان بیش از پیش به صورت فعال

). 2001،(بارنت و هاید» پردازندوادگی میهاي خانمردان هم بیشتر از گذشته به نقش
دهد و حاکی از این است که اي دیگر نشان میهاي تحقیق این جریان را به گونهیافته
هاي نقشمورد مطالعه براي زنان بسط داده شده و به يهاي جنسیتی در جامعهنقش

هاي خانوادگی همچنان در حد بسیار زیادي اند اما نقششغلی و بیرون از خانه روي آورده
آنان است.يبه عهده

توان چنین نتیجه گرفت که بحران هویت زنان و هر یک با توجه به آنچه ذکر شد می
ـرض کارثیر عوامل خانوادگی و حمایت اجتماعی خانواده بر تعاأاز ابعاد آن، بیشتر از ت

پذیرد. این نکته با ثیر میأپذیرد و از انتظارات نقش شغلی کمتر تثیر میأخانواده ت
کند و نیز مطابقت می،)1388) و زلفعلی فام و همکارانش (1383جاه (تحقیقات رفعت

یید کرده و در أتوان گفت که نتایج پژوهش حاضر در واقع نتایج تحقیقات مذکور را تمی
هویت زنان بوده است که معتقد يهاي آنان در حوزهر راستاي پژوهشواقع پژوهشی د

بودند افزایش میزان تحصیالت و اشتغال زنان، از سویی موجب تضعیف مشروعیت 
هاي سنتی شده و از سوي دیگر، دشواري هماهنگی نقشيهاي زنان در خانوادهنقش

).1383، جاهده است (رفعتهاي جدید، به بحران هویت زنان منتهی شسنتی با نقش
هاي دلخواه و مطلوب خود، بر اساس تئوري هویت نیز، افراد براي ایجاد و حفظ هویت

دهند. بر اساس این تئوري، تعارض بین اي را اختصاص میزمان و انرژي قابل مالحظه
باشند، زیرا باعث اختالل در زاي نیرومندي میهاي شغلی و خانوادگی محرك تنشنقش
شود. بر مبناي دیدگاه تئوري هویت و نظریات پیتر بورك، زمانی که تعارض و ت میهوی

اختالل یک هویت و حفظ هویت دیگر گرفتار يدهد و فرد در میان چرخهفشار رخ می
شود. هدف این تئوري شود، این آشفتگی و پریشانی منجر به اختالل چندین هویت میمی

گیري اصلی آن، فرایند شکلير و هویت است و هستهنشان دادن مدلی از روابط بین فشا
شود هویت میهویت جدید است که اگر دچار انقطاع شود، فرد دچار چالش و بحران

یید أدست آمده از رگرسیون، این تئوري و نظریات پیتر بورك را نیز تبنابراین، نتایج به
.کندمی
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ثیر أتتحقیق تحت يعیت نمونهدر نهایت، با توجه به اینکه میزان بحران هویت جم
هاي شغلی و خانوادگی زنان است و این متغیر نیز از میزان برخورداري زنان تعارض نقش

همچنین با توجه به اینکه جامعه در حال ؛ثر استأشاغل از حمایت اجتماعی خانواده مت
و گذار است و زنان با افزایش سطح تحصیالت و آگاهی خود و به دنبال آن کسب شغل

هاي مادري و همسري به سمت هویتهاي صرفاًنقش اجتماعی در بیرون از خانه از هویت
اند و با در نظر داشتن این نکته که بخشی از هویت فرد، به تصور و جدید در حرکت

یید کنند أگردد و باید دیگران اطراف فرد نیز هویت او را بپذیرند و تانتظارات دیگران بر می
هاي برنامهيها، ارتباطات جمعی و ارائهسازي از طریق رسانهتا با فرهنگشودپیشنهاد می

آموزشی بیشتر در سطح مدارس، همچنین با تغییر در فرایند اجتماعی شدن دختران و 
هاي جامعه قدم برداشته شود. به این ترتیب با ها، در تغییر باورها و ارزشپسران در خانواده

ان، هویت جدید زنان را معرفی کرده و سرعت پذیرش این بیشتر به مسائل زنيتوجه
هویت جدید را در میان باورها و عقاید سنتی افزایش دهیم.
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