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Abstract
Introduction: Members of the armed forces have a
high-tension and specifically complex job associated
with physical dangers and being away from the
family, which can affect married life. The purpose of
this study was to predict military men’s taking the
perspective of their wives based on work-family
conflict, flexibility, and emotional labor.
Method: The research design is descriptivecorrelational. The statistical population consisted of
all the official staff of a military organization based
in Ahvaz, Iran. A sample of 200 subjects was
selected from among the married men through the
purposive sampling method. The instruments utilized
in this study included the Carikci Work-Family
Conflict Scale, the Flexibility Subscale of the Bar-On
Emotional Intelligence Scale, the Emotional Labor
Questionnaire (Briët et al.), and the Long
Perspective-Taking Scale. To test the hypotheses,
Pearson correlation coefficient and multiple
regression analysis with simultaneous and step-bystep methods were used.
Results: The results indicated a significant negative
relationship between work-family conflict (r = 0.239) and emotional labor (r = -0.491) and a positive
significant relationship (r = 0.619) between flexibility
and perspective-taking (p < 0.05). Also, the
simultaneous regression analysis revealed that a
combination of the three variables accounted for
about 45 percent of the variance. The stepwise
regression analysis further showed that emotional
labor and flexibility were the best predictors of
perspective-taking.
Discussion: Military people’s marital relationships
are very important and their perspective-taking, as an
important variable, can be predicted based on workfamily conflict, flexibility, and emotional labor.
Keywords: taking the perspective of wives, workfamily conflict, flexibility, emotional labor.
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 مسلم نجفی مفرد،2زهرا دشت بزرگی

چکیده
 نظامیگری از مشاغل دارای تنیدگی باال و پیچیدگی خاص:مقدمه
است که با مخاطرات جسمانی و دوری از خانواده همراه است و میتواند
 هدف پژوهش حاضر پیشبینی.بر زندگی زناشویی افراد تأثیر بگذارد
،دیدگاهفهمی همسر در مردان نظامی از روی تعارض کار ـ خانواده
.انعطافپذیری و کار عاطفی بود
 جامعه آماری. از نوع همبستگی بود، طرح پژوهش توصیفی:روش
پژوهش شامل کلیه کارکنان رسمی یک سازمانهای نظامی مستقر در
 نفر با روش نمونهگیری222 شهر اهواز بود که نمونهای به حجم
 ابزارهای استفادهشده.هدفمند و از میان مردان متأهل انتخاب شد
 خردهمقیاس،شامل پرسشنامه تعارض کار ـ خانواده کاریکسی
 پرسشنامه کار،انعطافپذیری از پرسشنامه هوش هیجانی بار ـ آن
 برای.عاطفی بریت و همکاران و پرسشنامه دیدگاهفهمی النگ میباشد
آزمون فرضیهها از روشهای آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل
.رگرسیون چندگانه با روش همزمان و گامبهگام استفاده شد
 نتایج پژوهش بیانگر وجود رابطه منفی معنیدار بین تعارض کار ـ:نتایج
) و رابطه مثبت معنیدارr=-2/121( ) و کار عاطفیr=-2/232( خانواده
 همچنین.)p>2/20( ) بین انعطافپذیری با دیدگاهفهمی بودr=2/912(
تحلیل رگرسیون با روش همزمان نشان داد که ترکیب سه متغیر حدود
 همچنین تحلیل. درصد واریانس دیدگاهفهمی را تبیین میکنند11
رگرسیون با روش گامبهگام نشان داد که کار عاطفی و انعطافپذیری
.بهترین پیشبینهای دیدگاهفهمی هستند
 روابط زناشویی افراد نظامی بسیار بااهمیت است و دیدگاهفهمی:بحث
،آنان بهعنوان یک متغیر مهم را میتوان از روی تعارض کار ـ خانواده
.انعطافپذیری و کار عاطفی پیشبینی کرد
 دیدگاهفهمی همسر؛ تعارض کار ـ خانواده؛ انعطافپذیری؛:کلیدواژهها
کار عاطفی

 ایران، اهواز، دانشگاه ازاد اسالمی، واحد اهواز، استادیار گروه مشاوره
 ایران، اهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز، ـ استادیار گروه مشاوره1
 ایران، اهواز، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد اهواز، ـ استادیار گروه روانشناسی2
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مقدمه

منفی میگذارد .بههمیندلیل ،برخی از اعضا تحمل

امروزه اکثر سازمانها ،اهمیت زندگی خانوادگی

این شرایط را ندارند و درنهایت راضی به ترک شغل

کارکنان در بهرهوری آنان در محیط کار و ارتقای

میشوند یا شرایط خانوادگی آنها به سمت طالق و
0

سازمان را درنظر میگیرند .کارکنانی که از یک زندگی

جدایی میرود (گوسانا  .)2212 ،از ویژگیهای مهمی

شاد و سالم لذت میبرند ،نسبت به کسانی که

که در افراد متأهل نظامی ،باید مورد بررسی قرار گیرد،

نگرانیهای روزمره آنها حول زندگی خانوادگی

دیدگاهفهمی 9همسر است .زوجین در ازدواجهای

پراضطرابشان است ،احتماالً در کار ،بیشتر متعهد،

سازگار وابستگی متقابل کمتری را نسبت به

متمرکز و کارآمد هستند (ماژور و همکاران.)2222 ،1

ازدواجهای عاشقانه نشان میدهند .در سطح

شاید بیش از هر نوع سازمان دیگر ،ارتش نفوذ فراوانی

بینفردی ،میزان وابستگی متقابل عاطفی با عواملی

را بر شیوه زندگی کارکنان و خانوادهاش دارد .برخالف

مانند ناامنی بینفردی و دیدگاهفهمی مرتبط است
7

سایر سازمانها ،خانوادۀ کارکنان بیشتر درگیر فرهنگ

(شوئبی  .)2222 ،پژوهشها در زمینه بحث و مذاکره

و سازمان ارتش میشوند (وایزکارور و همکاران،2

نشان میدهد که استفاده از دیدگاهفهمی در شرایط

 .)2229همچنین زندگی اعضای نظامی و خانواده آنها

تنگنا و مشکالت میتواند برای زوجین یاریرسان باشد

ابعاد منحصربهفرد و دشواری مانند جدایی و پیوندهای

و افراد بتوانند منافع شخصی خود را نیز حفظ کنند

مکرر ،جابهجایی و نقلمکان ،خطر جراحت یا مرگ،

(گیلین 2و همکاران .)2213 ،دیدگاهفهمی بهعنوان

ساعات کار طوالنی ،تغییر برنامههای کاری ،انزوا از

توانایی درک جایگاه و موقعیت فرد دیگر (کورین 2و

جامعه مدنی و فرهنگ عمومی و فضای بهشدت مردانه

همکاران )2212 ،و تمایل فرد برای پذیرش نقطهنظر،
12

و احساسات همراه آن (بهعنوانمثال ،ارزیابی

افکار ،احساسات و نگرانیهای دیگری (اپلی

سلسلهمراتب ،سلطه ،قدرت و کنترل هیجانات) را

همکاران ،)2229 ،جنبۀ شناختی همدلی و یکی از

شامل میشود (سگال و هریس.)1223 ،3

ویژگیهای مثبت افراد است که تعامل در روابط
11

و

و همکاران،

نیازهای منحصربهفرد واحدها و خدمات نظامی

زوجین را تسهیل میکند (مارتین

میتواند زندگی خانوادگی کارکنان آن را بهطور

.)2222

قابلتوجهی مختل کند (کاسترو 1و همکاران.)2221 ،

دیدگاهفهمی بهعنوان جنبۀ شناختی همدلی ـ توانایی

سربازان و نظامیان ،درواقع اعضای خانوادهها هستند و

گذاشتن خود بهجای شخص دیگر است ،به این صورت

نقش مهمی در نظام خانواده ایفا میکنند و اعزام این

که فرد موقعیت و شرایط دیگری را درک میکند و

افراد ،آنها را از اعضای خانواده جدا میکند .این تأثیر

بهاصطالح با کفش او راه میرود و تدبر و تأملش مانند

در مورد اعضای متأهل بیشتر نمایان میشود،

او میشود (کورین و همکاران .)2212 ،دیدگاهفهمی و

بهصورتیکه نبود آنها باعث ایجاد اختالل در خانواده

همدلی ویژگیهایی هستند که درابتدا در زمینه

بهویژه هنگام اعزامها و مأموریتهای نظامی میشود.

اجتماعیشدن ،بهویژه در بافت تعامالت خانوادگی،
12

دورههای نامنظم و اغلب طوالنی غیبت در خانواده که

ایجاد میشود (داهلی  .)2219 ،همچنین تأیید شده

مشخصه افراد نظامی است ،بالقوه ایجادکننده عدم

است که زنان مهارت بیشتری در دیدگاهفهمی دارند

تعادل در خانواده است ،بنابراین ،بر ثبات خانواده تأثیر

(هوکر 13و همکاران.)2222 ،
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تعارض کار ـ خانواده ،11یک متغیر مهم اثرگذار بر

(بریت و داوسون .)2220 ،22بهطور سنتی ،انتظار

زندگی زناشویی افراد نظامی و دیدگاهفهمی آنان است.

میرود که خانوادههای کارکنان ارتش با هنجارها و

سازمانهای نظامی میتوانند آزادی اعضای خانواده را

ارزشهای نظامی سازگار شوند .امروزه ،الزامات شغلی

با اشکالی ازقبیل ،استقالل و انعطافپذیری پایین یا

نظامیان ،بعضی اوقات با عدم تحمل و نارضایتی
21

تعیین پیامدهای منفی درصورتیکه فرد زمان

خانوادههای آنان مواجه بوده است (درامیت

مشخصی را در محیط نظامی سپری نکند ،محدود کند

همکاران .)2223 ،بههمینترتیب ،تعارض میان زندگی

(کالرک .)2222 ،10زندگی نظامی ،نیازمند کارکنانی

کاری و شخصی افراد با پیامدهای منفی نهتنها برای

برای کار در دامنه وسیعی از محیط است که انجام

فرد ،بلکه برای سازمان نیز همراه است.
22

و

نیز بر کیفیت زندگی زناشویی افراد

وظایف معمول در تأسیسات نظامی بزرگ یا کوچک و

انعطافپذیری

یا درصورتنیاز ،کار در محیطهای دشوار را

ـ نظامی و غیرنظامی ـ اثرگذار است .انعطافپذیری

دربرمیگیرد و این موضوع بر کیفیت روابط خانواده

بهعنوان توانایی بهدستآوردن نیرو بعد از مواجهشدن

نظامیان اثرگذار است (فدرمن 19و همکاران.)2222 ،

با شرایط ناگوار و غلبه بر شرایط دشوار است (مک

این وضعیت در برخی فرهنگها نیز بهطور مداوم

آلیستر و مککینن .)2222 ،23نظریههای اولیه در

تشدید میشود که فرماندهان و رهبران نظامی را

انعطافپذیری بیشتر بر فهم ویژگیهای افراد

تشویق میکند که بدون احساس گناه و سختگیرانه

انعطافپذیر متمرکز بود که به واسطۀ آن افراد

عمل کنند (ایلوی .)2222 ،17فرماندهان با ایجاد

میتوانستند در مواجهه با شرایط ناگوار به سازگاری و

مجموعهای از خواستهها که ناگزیر با زمان خانوادگی

پیامدهای مثبت دست یابند .اما بعدها تحقیقات در

افراد همزمان میشود ،باعث ایجاد اختالف و تعارض

این زمینه باتوجهبه شناسایی عوامل بیرونی مانند:

در خانوادههای کارکنان میشوند (هاوارد 12و همکاران،

شرایط نامساعد اجتماعی ،اقتصادی ،بیمارهای روانی

.)2221

والدین ،بدرفتاری ،فقر شهری ،خشونت در جامعه،

ارتش ،سازمانی با عملکرد باالست و انتظارات خود را

بیماریهای مزمن و حوادث مصیبتبار زندگی که

نسبت به زمان ،انرژی و تعهد کاری افزایش میدهد.

میتواند به کاهش انعطافپذیری منجر شود ،گسترش
21

و همکاران .)2222 ،انعطافپذیری

این شرایط ،نوعی محیط کاری را ایجاد میکند که

پیدا کرد (لوتار

ممکن است باعث ایجاد تعارض در کار و خانواده

در خانواده باعث تسهیل ارتباط بین اعضای خانواده،

کارکنان شود (بورک .)2222 ،12هاوارد و همکاران

افزایش کارکرد خانواده و همچنین تقویت مفهوم خود

( )2221تعارض کار و خانواده را بهعنوان تعارض

در خانواده میشود (گوندیا و اردون .)2211 ،20در

دروننقشی تعریف کردند که در آن مسئولیتهای

محیطهای خانوادگی و مقوله ارتباط زناشویی ،اگر

حوزههای کار و خانواده با هم سازگار نیستند.

انعطافپذیری کنشی در سطح پایینی باشد ،باعث بروز

نظامیان ،اغلب بهطور مداوم و مدتزمان طوالنی از

کشمکش در زوجین میشود .در تحقیقات متعدد

خانوادههایشان جدا میشوند و حتی زمانیکه در

مشخص شده که انعطافپذیری کنشی در زندگی

واحدهای خود هستند ،انتظارات کاری باال از آنها،

زوجین با شادکامی زوجین مرتبط است ،زیرا

حتی برای سالمترین خانوادهها چالش ایجاد میکند.

انعطافپذیری کنشی یکی از سازههای اصلی شخصیت
J. Military Psychology, Vol. 8, No. 31, Autumn 2017
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است که برای فهم انگیزش ،هیجان و رفتارها

و تحریکپذیری ،شرم و ترس مهارشده و مهارنشده،

مفهومسازی شده است (بالک.)2212 ،29

نمایشدادهشده ،سرکوبشده یا استفادهشده و

27

نیز یک سازه جدید است که اخیراً

تجربهشده ،از روز اول زندگی ما آموخته شده است .ما

کار عاطفی

روانشناسان و پژوهشگران آن را بهعنوان یک متغیر

بهطور روزمره از احساسات در زندگی و در کار استفاده

اثرگذار در زندگی شغلی و خانوادگی افراد مورد مطالعه

میکنیم ،بهنحویکه فعالیت ما تاحدزیادی تحت تأثیر

قرار دادهاند .مفهوم کار عاطفی توسط هاچهلد

آن چیزی که هستیم (تحصیالت ،جنسیت ،قومیت

گسترش یافت .وی بیان کرد این کار ،فرد را به تهییج

و )...و آنچه ما انجام میدهیم (فعالیت در خانواده،

یا سرکوب احساسات بهمنظور حفظ ظاهر و ایجاد یک

فعالیت شغلی و )...قرار میگیرد (ژین.)2212 ،31

جایگاه مناسب و شایسته از خودش درنظر دیگران

عادات و رفتارهای احساسی بسیاری از حرفهها عمدتاً

وامیدارد و این بدان معناست که کار عاطفی ،مدیریت

بهدالیل دیگری غیر از سود ،مانند کمک (مددکاران

احساسات را برای منطبقبودن با قوانین سازمان

اجتماعی) ،سالمتی (پزشکان و پرستاران) و یا امنیت

22

کشور (نظامیان) هدایت میشود .گروههای نظامی و

( )1229دریافتند که کار عاطفی تنها شامل آگاهی از

سربازان قادر به مدیریت عواطف خود برای پیروی از

قوانین ابراز احساسی قابلانتظار برای سازمان نیست،

دستورات در شرایط دشوار هستند و حتی اگر ضروری

بلکه چگونگی برنامهریزی برای آن ،کنترل و توسعه

باشد ،زندگی خود را فدا میکنند .بنابراین ،سربازان در

مهارتها برای ابراز احساسات متناسب با قوانین

مهار ،سرکوب و هدایت احساسات مانند درماندگی،

سازمان را نیز دربرمیگیرد .فهم ما از کار عاطفی ،از

اضطراب و خشم بهنحوی عمل میکنند که برای

مطالعات تجربی در مشاغل خدماتی نشئت میگیرد.

مأموریت آموزش دیدهاند (بورک.)1222 ،

برعهده دارد (هاچهلد .)1222 ،22موریس و فلدمن

32

و همکاران ( )2212میزان باالیی از

در مشاغل خدماتی (پرستاری ،نظامیان ،سرپرست

منسفیلد

پرواز ،مشاغل بیمارستانی و )...یک کارمند در ابتدا باید

افسردگی ،مشکالت خواب ،اختالالت اضطرابی،

اهداف شغلیاش را برای رفتارهای قابلانتظار و

واکنشهای استرس حاد و اختالالت سازگاری و اقدام

متناسب ،در تعامل با مشتریان ،مسافران ،بیماران و...

برای درمان این اختالالت را در نظامیان گزارش

بشناسد .در برخی سازمانها بیاناتی با این مضامین

کردند .باتوجهبه عوامل استرسزایی که همسران

وجود دارد (خدمت با لبخند) و یا (همیشه حق با

نظامی در بافت رزمی و نظامی با آن روبهرو هستند،
33

مشتری است) که پژوهشگران معتقدند این قوانین

وجود چنین یافتههایی تعجبآور نیست .سایر

صریح و ضمنی ،استانداردهای سازمانی هستند برای

همکاران ( )2212میزان باالی مشکالت طالق و

ابراز احساسات مناسب حین کار و این استانداردها

مشکالت کنترل خشم را در نمونهای از  701سرباز

برگرفته از اهداف سازمانی هستند (گوسرند و

جنگی که درحال درمان هستند ،گزارش دادند.

دیفندورف.)2220 ،32

خانوادههای نظامی نیازمند حمایت اجتماعی برای

مدیریت احساسات برای همه اقشار بهویژه ،معلمان،

مقابله با عوامل استرسزا هستند .نظامهای حمایت

آتشنشانان ،مهمانداران هواپیما ،پزشکان و سربازان،

اجتماعی ،ازجمله دوستان ،فرزندان ،بستگان،

بخشی از موفقیت در کار است .احساسات ازقبیل :شور

همکاران ،نهادهای مذهبی و گروههای حمایتی دیگر،
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با سازگاری خانوادههای نظامی ارتباط مثبت دارد

پرسش اساسی است که آیا ،دیدگاهفهمی همسر در

(درامیت و همکاران.)2223 ،

مردان نظامی را میتوان از روی تعارض کار  -خانواده،

31

کیالس و همکاران

( )2217در پژوهش خود که

میان مردان متأهل انجام شد ،نشان دادند که
دیدگاهفهمی ارتباطی شوهران ،پیشبینکننده رضایت
زناشویی همسرانشان است و برعکس؛ دیدگاهفهمی
ارتباطی همسران پیشبینکننده رضایت زناشویی
30

شوهرانشان نیست .واتر و شرودر

( )2210در

پژوهش خود نشان دادند که افرادی که در ویژگی
شخصیتی بازبودن نسبت به تجربه ،نمره باالتری کسب
کردند ،بهنظر میرسد بیشتر مایل به تفکر در مورد
دیدگاههای مختلف ،تجربهکردن روشهای مختلف و
انعطافپذیرتر هستند .این افراد سرکوب ابرازشده کمتر
و دیدگاهفهمی باالتری نسبت به همسر خود را نشان
دادند.
ازیکطرف ،بهنظر میرسد دیدگاهفهمی فقط تحت
شرایط خاصی و تا حدودی ،میتواند بهعنوان یک
متغیر اثرگذار ،تعدیلکننده رابطه زناشویی باشد؛
درحالیکه در جوامع نظامی و با همه سختیهایی که
این افراد بهدلیل ماهیت شغل خود تجربه میکنند،
مشخص نیست که آیا باز هم دیدگاهفهمی میتواند
همانند نقش مفیدش در جوامع عادی ،در رابطه
زناشویی افراد نظامی نیز اثر سازگارانه داشته باشد؟
ازطرفدیگر ،یافتههای قبلی بیشتر بر نقش و ضرورت
دیدگاهفهمی بهعنوان یک پیشبین در رضایت
زناشویی تأکید داشتهاند و پژوهشی یافت نشد که
پیشبینهای دیدگاهفهمی را در جامعه نظامی نشان
دهد .اگر دیدگاهفهمی میتواند این اثر مثبت را در
رابطه زناشویی داشته باشد ،پیشبینهای قوی آن
کدامند ،آیا پیشبینهای روانشناختی مهمتر هستند
یا متغیرهای سازمانی ،و هر کدام چه وزنی دارند؟
برایناساس ،پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این

انعطافپذیری و کار عاطفی آنان ،پیشبینی نمود یا
خیر؟
روش
پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی
است .جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان
رسمی یکی از سازمانهای نظامی مستقر در شهر اهواز
بود که نمونهای به حجم  222نفر با روش نمونهگیری
هدفمند و از میان افراد متأهل انتخاب شد .میانگین
(انحراف استاندارد) سن این نظامیان و همسرانشان
بهترتیب  )1/97( 39/32و  ،)0/21( 32/22میانگین
(انحراف استاندارد) مدت ازدواج و سابقه کار اعضای
نمونه نیز بهترتیب  )1/17( 2/1و )3/01( 13/17
میباشد .ابزارهای مورداستفاده برای جمعآوری دادهها
شامل پرسشنامههای زیر است:
پرسشنامه تعارض کار ـ خانواده :63این پرسشنامه توسط
کاریکسی ( )2223ساخته شده است و دارای  12ماده
است و از سه خردهمقیاس تعارض کار ـ خانواده،
تعارض خانواده ـ کار و رفتارهای مبتنیبر تعارض
تشکیل یافته که در پژوهش حاضر از  1ماده مربوط به
خردهمقیاس تعارض کار ـ خانواده استفاده شده است.
پاسخدهندگان پاسخهای خود را روی مقیاس
پنجدرجهای از نوع لیکرت از کامالً موافقم ( )0تا کامالً
مخالفم ( )1انتخاب میکنند .شولی ( )1322در
پژوهش خود پایایی خردهمقیاس تعارض کار ـ خانواده
را به روش آلفای کرونباخ برابر  2/72و به روش
تنصیف برابر  2/97و روایی مالکی این پرسشنامه را
مناسب گزارش کرده است .در پژوهش حاضر پایایی
این پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ برابر 2/27
بهدست آمد.
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خردهمقیاس انعطافپذیری پرسشنامه هوش هیجانی بار ـ

بیشتر در این مقیاس نشاندهندۀ دیدگاهفهمی بیشتر

آن :63این پرسشنامه توسط بار ـ آن ( )1227ساخته

خود و همسر است .در پژوهش حاضر فقط از سؤاالت

شد و یک ابزار  133سؤالی برای سنجش هوش

مربوط به دیدگاهفهمی خود استفاده شد .النگ

هیجانی است که یکی از خردهمقیاسهای آن

( ،)1222پایایی خردهمقیاس دیدگاهفهمی خود را با

انعطافپذیری است .در پژوهش حاضر از  9سؤال

روش آلفای کرونباخ  2/22محاسبه کرد .در پژوهش

مربوط به این خردهمقیاس استفاده شد .نمرهگذاری

سبحانیجو ( )1322پایایی این مقیاس با روش آلفای

این پرسشنامه بهصورت پنجدرجهای از هرگز ( )1تا

کرونباخ برابر  2/22بهدست آمد .در پژوهش حاضر

همیشه ( )0صورت میپذیرد .ثمری و طهماسبی

پایایی این مقیاس با روش آلفای کرونباخ برابر 2/23

( )1329در پژوهش خود میزان پایایی آزمون را به

بهدست آمد.

روش تنصیف  2/22و با روش آلفای کرونباخ 2/23

پس از طی مراحل اداری و مکاتبات الزم با سازمان

بهدست آوردهاند .در پژوهش حاضر پایایی این

نظامی موردنظر ،براساس فهرست اسامی کارکنان

پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ برابر  2/71بهدست

متأهل شاغل ،تعداد  222نفر بهعنوان نمونه انتخاب و

آمد.

پرسشنامه بین آنها توزیع شد که پژوهشگر پس از ارائه

پرسشنامه کار عاطفی :63این پرسشنامه توسط بریت و

توضیحاتی برای آنها و با حفظ اصول محرمانهبودن ،از

همکاران ( )2220ساخته شده و شامل  13سؤال است

آنها خواست که بدون ذکر نامشان ،به پرسشنامهها

و پاسخها در یک مقیاس پنجدرجهای از ( 1هرگز) تا 0

پاسخ دهند که درنهایت تعداد  222پرسشنامه بهطور

(همیشه) قرار میگیرند .بریت و همکاران ()2220

کامل جمعآوری شد .در این پژوهش ،برای تحلیل

پایایی این پرسشنامه را  2/21گزارش داده است .در

مقدماتی دادهها از آمار توصیفی (میانگین ،انحراف

پژوهش حاضر ،ضریب پایایی این پرسشنامه با روش

معیار ،کمترین و بیشترین نمرهها) و برای آزمون

آلفای کرونباخ  2/77بهدست آمد.

فرضیههای پژوهش از روشهای ضریب همبستگی

مقیاس دیدگاهفهمی :63مقیاس دیدگاهفهمی النگ

پیرسون و رگرسیون چندگانه بار روش همزمان و

( )1222یک ابزار  33مادهای است که شامل دو

گامبهگام استفاده شد .تحلیل دادهها با استفاده از

خردهمقیاس دیدگاهفهمی خود ( 13ماده) و

نرمافزار  SPSSویراست  23انجام شد .ضمناً سطح

دیدگاهفهمی همسر ( 22ماده) میباشد .دیدگاهفهمی

معنیداری در این پژوهش  p>2/20درنظر گرفته شد.

خود ،شامل مادههای است که دیدگاه افراد را در روابط
زوجی اندازهگیری میکند و دیدگاهفهمی همسر شامل
مادههایی است که ادراک افراد را از دیدگاهفهمی
همسرشان میسنجد .نمرهگذاری این پرسشنامه در
یک درجهبندی براساس روش لیکرت در دامنهای از
کامالً موافقم ( )1تا کامالً مخالفم ( )2میباشد .نمرۀ
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یافتهها
جدول  ،1یافتههای توصیفی مربوط به متغیرهای
پژوهش را نشان میدهد.

دیدگاه فهمی همسر در مردان نظامی :نقش پیشبین تعارض کار ـ خانواده ،انعطافپذیری و کار عاطفی 01

جدول  .6یافتههای توصیفی متغیرهای پژوهش در نمونۀ مردان نظامی
میانگین

انحراف استاندارد

کمترین

بیشترین

شاخصهای توصیفی
تعارض کار ـ خانواده

2/210

3/222

3

10

انعطافپذیری

12/120

1/122

12

32

کار عاطفی

32/30

7/97

23

02

دیدگاهفهمی همسر

17/910

2/719

21

90

در جدول  2نمایش داده شده است.

نتایج آزمون کولموگروف ـ اسمیرنف برای آزمودن
بهنجاربودن (نرمال) توزیع نمرات متغیرهای پژوهش

جدول  .5نتایج آزمون کولموگروف ـ اسمیرنف برای آزمودن فرض بهنجاری توزیع
آزمون کولموگروف ـ اسمیرنف

شاخصهای آماری
متغیر

معنیداری

تعارض کار  -خانواده

Z-KS
1/23

2/23

انعطافپذیری

1/272

2/120

کار عاطفی

1/22

2/29

دیدگاهفهمی

2/772

2/01

همانگونهکه در جدول  2نشان داده شده است،

ارتباط ساده متغیرهای پیشبین تعارض کار ـ خانواده،

باتوجهبه سطح معنیداری آزمون کولموگروف ـ

انعطافپذیری و کار عاطفی) با دیدگاهفهمی اشاره

اسمیرنف ( ،)p<2/20فرض بهنجاری توزیع نمرات

دارد .جدول  ،3ضرایب همبستگی پیرسون را نشان

متغیرها در جامعه موردپژوهش برای کلیۀ متغیرها

میدهد.

مورد تأیید قرار میگیرد .فرضیههای اول تا سوم به
جدول  .9ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای تعارض کار ـ خانواده ،انعطافپذیری و کار عاطفی با
دیدگاهفهمی
متغیر پیشبین

متغیر مالک (دیدگاه فهمی)
r

N

p

تعارض کار ـ خانواده

-2/232

222

2/221

انعطافپذیری

2/121

222

2/221

کار عاطفی

2/912

222

2/221

مندرجات جدول  3نشان میدهد که بین تعارض کار ـ

دیدگاهفهمی همبستگی معنیداری وجود دارد

خانواده با دیدگاهفهمی همبستگی معنیداری وجود

( .)p = 2 ،r = 2/912بنابراین ،فرضیههای  2 ،1و 3

دارد ( .)p = 2/221 ،r = -2/232همچنین ،بین

تأیید میشوند.

انعطافپذیری با دیدگاهفهمی همبستگی معنیداری

برای بررسی فرضیههای  1از روش تحلیل رگرسیون

وجود دارد ( .)p = 2 ،r = 2/121بین کار عاطفی با

به دو صورت همزمان ( )Enterو گامبهگام
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( )Stepwiseاستفاده شده است .جدول  1و  0نتایج

خانواده ،انعطافپذیری و کار عاطفی با دیدگاهفهمی را

تحلیل رگرسیون چندگانه مربوط به تعارض کار ـ

با روش همزمان ( )Enterنشان میدهد.

جدول  .4نتایج تحلیل رگرسیون خطی چندگانه ترکیب متغیرهای تعارض کار ـ خانواده ،انعطافپذیری و
کار عاطفی با دیدگاهفهمی به روش همزمان ()Enter
مدل

SS

df

MS

رگرسیون

2322/23

3

2721/27

باقیمانده

12022/02

129

03/97

F
P
02/20
2/221

RS

MR

2/113

2/999

جدول  .2خالصهی مدل رگرسیون خطی و ضرایب رگرسیون استاندارد و غیراستاندارد به روش همزمان
متغیر پیشبین (مؤلفههای سهگانه)

B
-2/223

Beta
-2/223

t
-1/92

P
2/221

 - X2انعطافپذیری

2/070

2/212

1/22

2/222

 - X3کار عاطفی

2/910

2/121

7/21

2/222

مقدار ثابت

10/02

-

-

-

 -X1تعارض کار  -خانواده

مطابق اطالعات مندرج در جدول  1ضریب همبستگی

پیشبین انعطافپذیری و کار عاطفی معنیدار هستند.

چندگانه برای ترکیب خطی متغیرهای پیشبین

برای تعیین یک معادله پیشبینی مناسب با استفاده از

تعارض کار ـ خانواده ،انعطافپذیری و کار عاطفی با

کوچکترین مجموعهی احتمالی از قویترین ترکیب

دیدگاهفهمی برابر با  MR=2/999است و تقریباً %11

متغیرهای پیشبین از روش رگرسیون گامبهگام

واریانس مربوط به دیدگاه فهمی همسران بهوسیلۀ

( )Stepwiseاستفاده شد که نتایج در جدول  9آمده

متغیرهای پیشبین تبیین میشود .باتوجهبه آمارههای

است.

 ،tنشان میدهد که مقدار بتای مربوط به دو متغیر
جدول  .1نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه تغییرهای پیشبین با دیدگاهفهمی همسر با روش گامبهگام
()Stepwise
متغیر پیشبین

همبستگی

ضریب

چندگانه  MRتعیین RS

نسبت F
احتمال p

ضرایب رگرسیون ( )و )(B
6

5

مقدار ثابت
()a

B= 2/727
کار عاطفی

2/912

2/323

F=123/13
p<2/222

انعطافپذیری

2/992

2/130

F=70/22
p<2/222
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همانطورکه در جدول  9نشان داده شده است ،طبق

ادراک فرد از روابط زناشوییاش تأثیر داشته باشد.

نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون با روش گامبهگام ،از

برقراری تعادل بین نقشهای خانوادگی و شغلی،

میان متغیرهای پیشبین ،کار عاطفی و انعطافپذیری

چالشی بزرگ برای نظامیان محسوب میشود .آنـان از

بهعنوان بهترین پیشبین دیدگاهفهمی همسران

یکسو موظف به انجام وظایف کاری خود در چارچوب

هستند و میتوان به یک معادله پیشبینی با ترکیب

قوانین و مقررات کاری و ازسویدیگر میباید به

فقط  2متغیر پیشبین دست یافت که برایناساس

وظایف خانوادگی خود عمل نمایند که در این عرصه

ضریب همبستـگی چندگانه برای ترکیب خطی

بروز تعارض میان نقشهای خانوادگی و کاری

متغیرهای پیشبین برابر با  MR=2/992و

اجتنابناپذیر است .تعارض کار ـ خانواده بهویژه در

 RS=2/130میباشد که در سطح  P<2/222معنیدار

نظامیان ،عامل فشار بر احساسات مثبت مانند احساس

است.

آرامش ،احساس رضایت و ...است؛ زیرا بسیاری از
نظامیان نمیتوانند مسائل و مشکالت مربوط به کار را

بحث و نتیجهگیری
همانگونهکه در بخش نتایج مالحظه شد ،نتایج ضریب
همبستگی پیرسون ،نشان داد که همبستگی بین
تعارض کار ـ خانواده با دیدگاهفهمی همسران معنیدار
است؛ بهعبارتدیگر ،بین تعارض کار ـ خانواده با
دیدگاهفهمی همسران رابطۀ منفی و معنیدار وجود
دارد .نتایج بهدستآمده از آزمون این فرضیه با نتایج
پژوهش کیالس و همکاران ( )2217همخوانی دارد .در
نظامیان نیز همانند سایر حرف و مشاغل ،تعارض کار ـ
خانواده در ارتباط با مسئولیتهای خانوادگی و کاری
12

گزارش شده است (سیمون

و همکاران.)2221 ،

همچنین مشخص شده است که تعارض کار ـ خانواده
با نتایج روانشناختی و پیامدهای منفی خانوادگی و
سازمانی ازقبیل :تشدید عالئم افسردگی ،کاهش
رضایت از زندگی ،رضایت شغلی و رضایت از ازدواج و
افزایش تمایل به ترکخدمت بین نظامیان در ارتباط
بوده است (ابی 11و همکاران .)2220 ،در تبیین این
یافته میتوان گفت که تعارض کار ـ خانواده شکلی از
تعارض بیننقشی است که در آن فشار نقشها در
حوزههای مختلف کار ـ زندگی به تعارض دوطرفه بین
کار و زندگی منجر میشود ،بنابراین ،میتواند بر فهم و

در محیط کاری حل کنند و احساسات ناخوشایند
شغلی میتواند بر تمام جنبههای زندگی آنان تأثیرگذار
باشد .درنتیجه ،هر عامل فشارآور بهصورت بالقوه
میتواند انرژی و نیروی افراد را بهتدریج تحلیل برد و
از این طریق از سطح عواطف مثبت مانند راحتی،
آسودگی ،نشاط ،آرامش و ...بکاهد .درنتیجه خواستهها
یا انتظارات مرتبط با یک حوزه با خواستهها و انتظارات
مرتبط با حوزههای دیگر را دچار مشکل نماید.
برایناساس این مسئله میتواند دیدگاهفهمی همسر را
تحت تأثیر قرار دهد.
همچنین ،همانگونهکه در بخش نتایج مالحظه شد،
نتایج ضریب همبستگی پیرسون ،نشان داد که
همبستگی بین انعطافپذیری با دیدگاهفهمی همسران
معنیدار است؛ بهعبارتدیگر بین انعطافپذیری با
دیدگاهفهمی همسران رابطۀ مثبت و معنیدار وجود
دارد .نتایج بهدستآمده از آزمون این فرضیه با نتایج
پژوهشهای واتر و شرودر ( )2210و گوندیا و اردون
( )2211همخوانی دارد.
نظامیان باتوجهبه شرایط سخت شغلی که دارند ،باید
از انعطافپذیری باالیی برخوردار باشند .اسمورفسکی و
12

استیونز

( )2213بر نقش پراهمیت انعطافپذیری
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برای مواجهه با استرس و افزایش بهزیستی افراد

افزایش دیدگاهفهمی در همسران نظامیان بیشتر کمک

نظامی تأیید کردهاند که ویژگیهای شخصتی از جمله

میکند.

انعطافپذیری کارکنان نظامی میتواند آنها را در مقابل

همچنین ،همانگونهکه در بخش نتایج مالحظه شد،

پریشانیهای روانشناختی محافظت کند .افراد دارای

نتایج ضریب همبستگی پیرسون ،نشان داد که

ویژگی انعطافپذیری کنشی در مواجهه با تجارب

همبستگی بین کار عاطفی با دیدگاهفهمی همسران

هیجانی نامعلوم تمایل بیشتری به نشاندادن هیجانات

معنیدار است؛ بهعبارتدیگر بین کار عاطفی با

مثبت دارند و این ممکن است مربوط به توانایی این

دیدگاهفهمی همسران رابطۀ مثبت و معنیدار وجود

افراد برای از عهدهبرآمدن بهتر در برابر انواع معینی از

دارد .نتایج بهدستآمده از آزمون این فرضیه با نتایج

موقعیتهای دشوار بهویژه گویای موقعیتهایی باشد

پژوهش ژین ( )2212همخوانی دارد .نظامیان بهدلیل

که دارای ماهیتی بینفردی هستند .بنابراین ،شرایط

تنوع و وسعت حوزۀ کاری خود ،مجبورند طیف

شغلی در نظامیان ،موجب میشود که هیجانها

گستردهای از احساسات ،اعم از احساسات دوستانه و

احساسات ،انگیختگی ،با هدف هماهنگ شود و افراد

مثبت ،دلسوزی ،همدردی ،همفکری ،همراهی و

نظامی را به پاسخهای اختصاصی و کارآمد مجهز سازد.

عصبانیت و جدیت را بهکار گیرند .همچنین باید

بنابراین ،انعطافپذیری باال گرایش به هدفمندی در

توانایی تشخیص اینکه در هر موقعیتی ،کدام احساس
13

زندگی ،احساس کنترل بر رویدادهای آسیبزا ،داشتن

را نشان دهند ،داشته باشند (هامفری

معنای مثبت برای زندگی و نگریستن به عوامل فشارزا

 .)2222کار عاطفی ،استفاده از راهبردهای گوناگون

بهعنوان چالشهایی در زندگی ،کارکنان نظامی را در

برای بیان احساسات در تعامل با همکاران و یا مراجعه

مقابل رویدادهای فشارزا محافظت میکند .برایناساس

کنندگان است؛ یعنی نظامیان باید انواع مختلف

در شرایط شغلی نظامیان ،بنا بر شرایط شغلی سخت و

احساسات خود را مدیریت و مهار کنند .این امر

پراسترس بر انعطافپذیری و تابآوری روانی تأکید

نشاندهندۀ نقش مهم کار عاطفی و تنظیم احساسات

میشود که باعث میشود این افراد در موقعیتهای

در شرایط کاری نظامیاناست .بنابراین ،کارکنان نظامی

مختلف ،عملکرد مناسبی داشته باشند و در برابر و

با بازداری از نشاندادن احساس فشار ناشی از شکایات

ضربات حوادث ترومـا ،مشـکالت و عوامل خطرزا

دیگران بهمنظور دستیابی به اهداف سازمانی

باتکیهبر این عوامل در برابر مشکالت ،انعطافپذیری

موردانتظار ،همچنان با آرامی و متانت با دیگران

نشان دهند .بههمیندلیل این افراد در مواقع تنش و

برخورد میکند .درنتیجه ،این توانایی میتواند بر

تعارض با همسرانشان ،بهطور راحتتری میتوانند

احساسات آنها در روابط نزدیک (زناشویی) اثر مثبت

عقاید و رفتارهای متفاوت همسر خود را بپذیرند و

داشته باشد .برایناساس ،نظامیانی که ناچارند در

درک بیشتری از مشکالت آنها داشته باشند .همچنین

محیط کار خود ،احساسات مختلفی را درک کنند و در

انعطافپذیری در ارتباط و تعامالت در خانواده و

ارتباط با دیگران ازنظر احساسی ،حساس باشند

بهادادن به تصمیمگیری مستقالنه در بعد گفتوشنود

دیدگاهفهمی باالتر در ارتباط با همسر خواهند داشت.

زمینه را برای پذیرش مسئوالنه فراهم میکند و نهایتاً

مطابق نتایج بهدستآمده ،ضریب همبستگی چندگانه

داشتن انعطافپذیری در رفع نیازهای همسر به

برای ترکیب خطی متغیرهای پیشبین (تعارض کار ـ
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خانواده ،انعطافپذیری و کار عاطفی) با ادراک حمایت

میدهند .ازطرفدیگر ،در ارتباط با انعطافپذیری

اجتماعی برابر  2/992است و نشان میدهد  11درصد

ازآنجاکه نظامیان بهگونهای آموزش میبینند که با

میزان دیدگاهفهمی به وسیلۀ این متغیرهای پیشبین

موقعیتهای مختلف و سخت بتوانند سازگار باشند و

تبیین میشود .همچنین ،طبق نتایج حاصل از تحلیل

با انعطافپذیری باال قادر به مدیریت شرایط باشند ،لذا

رگرسیون با روش گامبهگام ،از میان متغیرهای

در ارتباط با همسر نیز این مهارت مورد استفاده قرار

پیشبین ،بهترتیب کار عاطفی و انعطافپذیری

گرفته و میتوانند از انعطاف الزم در ارتباط با همسر

پیشبینیکننده دیدگاهفهمی در همسران است و

برخوردار بوده و بدین وسیله دیدگاهفهمی باالتری را

میتوان به یک معادله پیشبینی با ترکیب فقط 2

شکل دهند.

متغیر پیشبین دست یافت که برایناساس ،ضریب

از محدودیتهای این پژوهش ،عدم امکان تعمیم نتایج

همبستـگی چندگانه برابر با  2/992میباشد .با مقایسه

به افراد غیرنظامی است .همچنین ،از نتایج

مقدار ضریب تعیین بهدستآمده با استفاده از روش

پژوهشهای همبستگی ،نمیتوان استنباط روابط

رگرسیون ورود و روش گامبهگام میتوان دریافت که

علتومعلولی کرد .باتوجهبه اینکه متغیر کار عاطفی،

ترکیب مؤلفههای کار عاطفی و انعطافپذیری

قویترین متغیر پیشبین دیدگاهفهمی همسر در

قویترین ترکیب متغیرهای پیشبین برای تبیین

مردان نظامی بود ،میتوان با آموزشهای مختلف به

واریانس دیدگاهفهمی در همسران است.

نظامیان ،تأثیرات منفی این متغیر را بر روابط زناشویی

دیدگاهفهمی بهعنوان یک فرایند ادراک اجتماعی

کارکنان نظامی کاهش داد .همچنین ،پیشنهاد میشود

استنباط در مورد شرایط دیگران و استنتاجهای

که متغیرهای مرتبط با مشاغل نظامی جهت پیشبینی

دیگران است و در مورد اینکه یک موقعیت برای دیگر

رضایتمندی همسر و خانواده نظامیان اجرا شود.

افراد چطور بهنظر میآید ،تعبیر و استنتاج بهعمل
آورد .نظربهاینکه ،فردی ممکن است واقعاً دیدگاه فرد
دیگری را نپذیرد ولی آن را استنباط کند،
دیدگاهفهمی یک فرایند اسنادی تفسیری است .نیروی
کار عاطفی بهعنوان مدیریت احساسات برای ایجاد یک
حالت احساسی قابلمشاهده و آشکار در قبال دریافت
دستمزد تعریف شده است .یعنی محل کار ،مکانی
است که کارکنان بهعنوان بازیگرانی در مقابل مشتریان
ایفای نقش میکنند .براساس این تجربه در محیط
شغلی افراد توانمند در این زمینه ،این مهارت را
میتوانند در محیط خانه نیز انتقال دهند .بنابراین،
نظامیان که در زمینه مدیریت هیجانی آموزش
میبینند ،در محیط خانه با ایجاد حالتهای احساسی
بهصورت همدلی با همسر دیدگاهفهمی باالیی را نشان
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