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Aims: Work-family conflict is a kind of controversial roles that simultaneously engages people 
in different and incompatible demands, which is due to family and work responsibilities. The 
aim of this study was to investigate the effectiveness of solution-focused brief therapy on 
work-family conflict in personnel of NAJA 
Materials & Methods: This semi-experimental study with pre-test and post-test design was 
conducted among all NAJA police personnel of prevention in Markazi province in 2017 and 24 
people were selected by available sampling method. The data collection tool was Netmeyer 
family-work conflict questionnaire. The experimental group recieved solution-focused brief 
therapy. Data were analyzed by SPSS 21 software using multivariate analysis of covariance.
Findings: The post-test mean scores of the experimental group in both types of conflicts 
reduced rather to pre-test. The difference of post-test scores of both groups was significant in 
work-family conflict (p=0.006) and family-work conflict (p=0.007).
Conclusion: Solution-focused brief therapy is effective on work-family conflict and family-
work conflict in personnel of NAJA.
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 تعارض بر محورحلراه مدتکوتاه درمان اثربخشی
  ناجا کارکنان خانواده- کار
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  دهیچک
 طورهب را فرد که است نقشی بین تعارض از نوعی خانواده با کار عارضت :فاهدا

 خانوادگی و کاری هایمسئولیت از ناشی ناسازگار و متفاوت تقاضای با همزمان
مدت درمان کوتاه یاثربخش یپژوهش حاضر با هدف بررس سازد.می درگیر
  انواده کارکنان ناجا انجام شد.خ-محور بر تعارض کارحلراه
 در آزمونپس و آزمونپیش طرح با آزمایشینیمه پژوهش این ها:روش و مواد
 اب نفر ٢٤ و شد انجام ١٣٩٦ سال در مرکزی استان پيشگيری لیسپ کارکنان کلیه
 نامهپرسش هاداده آوریجمع ابزار شدند. انتخاب دردسترس گیرینمونه روش
 مدتکوتاه رماند تحت آزمایش گروه بود. یرمهنت خانواده-کار تعارض
 کوواریانس تحلیل آزمون از هاداده تحلیل و تجزیه برای گرفتند. قرار محورحلراه

  شد. استفاده SPSS 21 افزارنرم قالب در چندمتغیره
آزمون گروه آزمايش در هر دو نوع تعارض نسبت به نمرات پس ها:یافته
- آزمون دو گروه در تعارض کارآزمون کاهش داشت. اختالف نمرات پسپيش

   دار بود.) معنیp=۰۰۷/۰کار (-) و خانوادهp=۰۰۶/۰خانواده (
انواده و خ-محور بر کاهش تعارض کارحلمدت راهدرمان کوتاه گیری:نتیجه
  ن ناجا موثر است.کار کارکنا-خانواده
  خانواده-کار تعارض، محور،حلراه مدتکوتاه درمان ها:کلیدواژه

  
  ۲۸/۰۷/۱۳۹۷ افت:یدر خیتار
  ۲۷/۱۱/۱۳۹۷ رش:یپذ خیتار

  ۲۵/۰۳/۱۳۹۸تاريخ انتشار الکترونيک: 
  hazalzandi@yahoo.comg مسئول: سندهینو*

  
  مقدمه
 جامعه افراد اکثر زندگی الینفک جزء دو خانوادگی و شغلی زندگی
 اهدافشان پیشبرد در افراد موفقیت رمز که طوری به آیدمی شماربه
 ثیراتات توانندمی حوزه دو این .است زندگی از حیطه دو این در

 انتظار چند هر رابطه این در .]1 ,2[باشند داشته یکدیگر بر متقابل
 تعادل خود خانوادگی و کاری زندگی بین بتوانند افراد که رودمی
 که معتقدند سازمانی رفتار متخصصان از بسیاری اما ،]3[کنند ایجاد
 افراد شخصی زندگی و کار بین مناسب تعادل عدم و زیاد کار اثرات
 وجودبه را عواملی مجموعه زندگی، کیفیت بر آن نامطلوب اثرات و
 و کنندمی تشدید را یکدیگر چندگانه یا متقابل صورت به که آوردمی

 قرار جدی خطر معرض در را جوامع و انسان سالمت و زندگی شرایط
 از یکی به زندگی و کار بین تعادل عدم که طوریبه  ،دهندمی
 عالیتف  .]4 ,5[است شده تبدیل حاضر قرن هایچالش ترینبزرگ

 متعدد هاینقش ایفای و خانواده و کار حیطه دو در افراد همزمان
 از نوعی بروز به والدی، نقش و شغلی نقش همسری، نقش قبیل از

 نامیده خانواده-کار تعارض که شودمی منجر فردی درون تعارض
 است، دوطرفه ذاتاً  خانواده و کار بین تعارض جهت .]3 ,6[شودمی
 این در که بگذارد اثر خانواده حوزه روی است ممکن کار هم یعنی
 ممکن خانواده هم و گویندمی خانواده با کار تعارض آن به صورت
 تعارض آن به صورت این در که بگذارد اثر کاری حوزه روی است

 و مشاغل از بعضی دیگر سویی زا .]7[شودمی اطالق کار با خانواده
 شود.می کارمندان در تنش و استرس ایجاد باعث بالقوه کار، محیط

 کرد. اشاره پلیسی استرس رپُ  شغل به توانمی هاحرفه این جمله از
 برابر در را آن کارکنان که است هاییحرفه جمله از پلیس کار

  .]8[دهدمی قرار متقابل و گوناگون تقاضاهای
 است. پلیس افسران بین انکارناپذیر حقیقتی خانواده،-کار تعارض
 نامنظم، طوالنی کاری هایساعت جمله از دالیلی به پلیسی حرفه
 از یکی عنوان به امنیتی هاینگرانی و مراتبی سلسله ساختار
 خانواده روی تواندمی که شودمی گرفته نظر در استرس رپُ  مشاغل
 %٧٨ تا ٤٠ بین که دهدمی نشان مطالعات .]8[باشد ثیرگذارات آنان
 کیدتا .]9[کنندمی تجربه را خانواده-کار تعارض ،شاغل افراد

 نهایت، در و خانواده در کار دخالت به خود کار، نقش بر نامتناسب
 مشارکت سویی، از شود.می منجر خانواده اجتماعی حمایت کاهش
 سوی از اجتماعی حمایت از باالتری سطوح به تواندمی خانواده
 و مشارکت از باالیی سطح از که کارکنانی زیرا شود؛ منجر خانواده
 انرژی و زمان زیاد، احتمال به برند،می لذت خانواده همراهی
 انگیزه و فرصت نتیجه در اند،داده تخصیص خانواده به بیشتری
 با .]10[دهندمی افزایش اجتماعی حمایت هارای برای را خانواده
 انوادهخ-کار تعارضات ،زمینه این در شده انجام مطالعات به توجه
 مداوم گرفتاری یک عنوان به نظامی هایخانواده زوجین در

 از زیادی حجم با عام طور به نظامیان د.شومی تلقی هاخانواده
 سایر همچون باش، آماده زمان در حتی کنند،می زندگی تعارضات
 .]11[ندهست مواجه زیاد کاری زمانمدت و کار اضافی بار با مشاغل
 یا هاخواسته که افتدمی اتفاق کارکنان بین زمانی اتتعارض این

 با مرتبط انتظارات و هاخواسته با حوزه کی با مرتبط انتظارات
 انواع حققانم خصوص این در .]12[باشد ناسازگار دیگر هایحوزه

 تنش مقدار و زمان رفتار، به توجه با را تعارض از متفاوتی
 مدت طول به محور-زمان تعارض .]13[اندکرده توصیف ایجادشده
 است مرتبط بپردازد، شغلش به مربوط وظایف به باید فرد که زمانی
 پروژه کی اتمام برای تعطیل روزهای در دیروقت تا کارکردن (مثالً 
 تداخل کند سپری خانواده با تواندمی فرد که زمانی با احتماالً  که
 روانی فشار که شودمی ایجاد زمانی محور-تنش تعارض ).دارد
 مربوط وظایف  ثروم انجام برای فرد توانایی با هانقش از یكی انجام
 کی که زمانی مثال برای( کندمی پیدا تداخل فرد دیگر نقش به

 بیمارش ککود  نگران چون کند تمرکز کارش روی تواندنمی کارمند
 که نقش هر رفتاری هاینیازمندی به محور-رفتار تعارض و است)
 کی از مثال (برای دارد اشاره شود،می تلقی ناسازگار دیگر نقش برای
 خشن و سخت کار در رودمی انتظار بانكی باالی سطح اجرایی مقام
 همین در .]14[)باشد بامالحظه و مهربان همسرش با ولی باشد
 با را دهخانوا-کار تعارض برجسته پژوهشگران از بسیاری راستا،

 از سازمانی و خانوادگی فردی، هایزمینه در زیادی بسیار مشکالت
 کاهش ،]16[زناشویی نارضایتی ،]15[خانوادگی خشونت قبیل

 ،]19[وریبهره کاهش ،]18[رنجوریروان ،]17[شناختیروان بهزیستی
 و والدینی  وظایف ناکارآمد انجام و ]20[شغلی رضایت کاهش
 انوادهخ-کار تعارض که هاییحوزه از .انددانسته مرتبط ]21[همسری
 به کارمندان زندگی از رضایت باشد، ثیرگذارتا آن بر است ممکن
 ]23[کارمندان شغلی اشتیاق و ]22[خانواده با مرتبط پیامد یک عنوان
  است. کار با مرتبط پیامد یک عنوان به
 وجود مستلزم سازمان، هر بنیه تقویت و اثربخشی ارتقای رو این از

 راهبردی مزیت تریناصلی عنوانبه انگیزه با و ثروم متعهد، کارکنان
 امروز روزافزون و سریع تحوالت و تغییر دارای و متالطم محیط در

 حل برای مختلفی درمانی ویکردهایر خصوص این در .]24[است
 از یکی اند.شده گرفته کاربه افراد خانوادگی هایتعارض و مشکالت
 )SFBT( محور حل راه مدتکوتاه درمان درمانی، هایمدل انواع
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 درمانی رویکردهای از یکی محور حل راه مدتکوتاه درمان .است
 و خانوادگی هایاسترس با که است افرادی به کمک برای ثرمو

 این ،]26[همکاران و ولمه نظر طبق .]25[هستند مواجه شغلی
 شنیده آنها که بدهد مراجعان به را احساس این دارد گرایش رویکرد

 که کسی هستند، فردی به منحصر انسان آنها اینکه و شوندیم
 درمان اساساً  دارد. رشد قابلیت خودش سهم به و دارد توانایی
 مراجعان که است استوار فرض این بر محور حل راه مدتکوتاه
 را زندگیشان ممکن یهاحل راه و مشکالتشان درک با توانندمی
 هایدرمان سایر به نسبت درمان این برتری .]27[دهند تغییر
 از بیش ،حورم حل راه رمانگراند که است این شناختیروان

 به که دهندمی اطمینان مراجعان به دیگر هایدرمان درمانگران
 هاییمهارت قبل، از افراد آنها، زعم به رسند.می خاصشان اهداف

 چنان آنها نظر از مشکالت این اما دارند؛ خود مشکالت حل یراب
 یهاتوانایی و کنندمی فراموش را خود قوت نقاط که است بزرگ
   .]28[گیرندمی نادیده را خود
 )١ .است مرحله پنج شامل معموالً  محور حل راه درمان فرآیند
 ؛استثنائات افزایش و شناسایی )٢ ؛هدف و مشکل کردنمشخص

 افزایش و شناسایی برای شدهطراحی وظایف یا مداخالت )٣
 و مشکل دوباره ارزیابی )٥  و مداخالت ثیرات ارزیابی )٤ ؛استثنائات

 نشان ایمطالعه در ]30[همکاران و داودی رابطه این در .]29[هدف
 تعارضات کاهش در محور حل راه مدتکوتاه رویکرد که دادند

 برابر در که دهدمی را قابلیت این افراد به و بوده ثرمو زناشویی
 همچنین کنند. انتخاب را منطقی هایحل راه موجود مشکالت
 افزایش بر درمان این اثربخشی دهندهنشان هاپژوهش نتایج

 بهبود ،]34[زناشویی تعارضات کاهش ،]31-33[زوجین سازگاری
 تعارضات کاهش و زناشویی استرس کاهش ،]35[زندگی وضعیت
  است. بوده ]36[زوجین بین
 چنانچه ،ناجا مخدر مواد با مبارزه پلیس استرس رپُ  شغل به توجه با

 ،نشود رفع و شناسایی ،کارکنان زندگی و کار بین موجود تعارضات
 و کارکنان در جسمی و روحی صدمات بروز به منجر تواندمی

 بر منفی ثیرات تواندمی صدمات این نتایج که دشو آنها هایخانواده
 داشته مردم به خدمات هیارا جهت در سازمان در کارکنان عملکرد
 تاریخچه رغمعلی .برسد اهدافش به تواندنمی سازمان و باشد

 وجود این با دارد، محور حل راه مدتکوتاه درمان که کوتاهی
 و مختصر و مدتکوتاه درمان ،کاند  خودافشایی بر کیدات هبواسط

 قدیمی یهاشیوه با متفاوت ،یقو و مثبت یهاجنبه بر کیدات
   .]37[است درمانیروان

 مدتکوتاه درمان اثربخشی بررسی هدف با حاضر پژوهش ،بنابراین
  شد. انجام ناجا کارکنان خانواده-کار تعارض بر محورحلراه
  

  هاروش و مواد
 با همراه آزمونپس-آزمونپیش طرح با آزمایشینیمه پژوهش اين
 سال در مرکزی استان یناجا پیشگیری پلیس مرکز در کنترل گروه
 روش به پیشگیری پلیس کارکنان از نفر ٢٤ شد. انجام ۱۳۹۶
 عدم و امنیتی لمسای خاطره (ب انتخاب دسترس در گیرینمونه

 پاسخگویی از بعد و کارکنان) دقیق اطالعات و اسامی به دسترسی
 و آزمایش گروه دو در تصادفی صورتبه ،پژوهش نامهپرسش به

 اطالعات آوریجمع منظوربه شدند. گمارده یکسان نسبت به کنترل
 استفاده ریمهنت ارک-خانواده/خانواده-کارتعارض  نامهپرسش از

  شد.
 ١٩٩٦ سال در :یرمهنت کار- خانواده/خانواده- کار تعارض نامهپرسش
-کار تعارض الئوس ٥ که است الئوس ١٠ یدارا و شده ساخته

 االتئو(س کار-خانواده تعارض الئوس ٥ و )٥تا  ١ تاالئو(س خانواده
 کند.می یگیراندازه لیکرت یادرجهپنج مقیاس در را )١٠تا  ٦

 تا )صفر( "مخالفم کامالً " صورت به لیکرت طیف در آن یگذارنمره
 وجود بیانگر ١٥ از باالتر نمره .شودمی انجام )٣( "موافقم کامالً "

ی پژوهش رد .]38[است تعارض عدم بیانگر ١٥ از ترپایین و تعارض
 ترتیب به دوم و اول قسمت یبرا کرونباخ یآلفا ریبض،  ]39[گردي
 نامهپرسش واییر همچنین .آمده است دستبه ٨٨/٠ و ٩١/٠ با برابر
 رضایت زندگی، از رضایت یهامقیاس با همبستگی روش با حاضر
 با که شد مشخص و بررسی نقش ابهام و نقش تعارض شغلی،
 و نقش تعارض با و منفی ارتباط زندگی از رضایت و شغلی رضایت
  .]40[دارد مثبت ارتباط نقش ابهام

  
  اهداف، محتوا و تکالیف جلسات درمانی) ١جدول 

  اولجلسه 
  معارفه و بیان قوانین جلساتاهداف: 

  آشنایی و بیان اهداف جلسات و شناسایی اهداف شرکت کنندگانمحتوی: 
ی مورد نظر هابرای جلسه بعد هدف کنندگان خواسته شد تااز شرکتتکاليف: 

این اهداف باید متمرکز به  .به گروه بیاورند نوشته وخود را از شرکت در جلسه 
  تغییراتی باشد که از خود انتظار دارند.

  دوم جلسه
  )ارک-خانواده/انوادهخ-تعارض کارپدیده تعارض کار و خانواده (آشنایی با اهداف: 

تعریف، تشخیص و بررسی و سپس به  در آغاز تکلیف جلسه قبلمحتوی: 
  پرداخته شد.توصیف مشکل به صورت عینی 

هایی که برای هدف برای جلسه بعد انتظارات و شدخواسته  از اعضاتکاليف: 
همچنین ثبت مواردی ه و دقیق نوشت صورت مثبت وهشان دارند بزندگی خود و

  ارائه کنند. بعداز گذشته که قادر به کنترل مشکل بوده را در جلسه 
  سومجلسه 

  لهئمستعیین اهداف دست یافتنی برای حل و هاتمرکز بر تواناییاهداف: 
تا دریابند  کمک شد کنندگانپس از بررسی تکلیف جلسه قبل به شرکتمحتوی: 

حل به توانمندی خود در یافتن راه که از یک واقعه تعابیر متفاوتی وجود دارد و
اگر یک قدم کوچک برای حل به این سؤال پاسخ دهند که  مشکالت پی ببرند و

  مشکل خود بردارند چه کار خواهند کرد؟
ایی یا هتا هفته آینده فکر کنند در چه موقعیت شداز اعضا خواسته  تکاليف:

همچنین یک داستان مثبت از ؛ اندیا کمتر داشتهشرایطی مشکالت را نداشته 
  ارائه کنند.برای جلسه بعد  خود در این رابطه را بنویسند و

  چهارم جلسه
  گذاریهدف حل وکشف راهاهداف: 

افزایش سطح امیدواری  بردن به وجود استثنائات مثبت در زندگی وپیمحتوی: 
  کاهش حوزه مشکالت آنان و

افرادی که با مشکلی شبیه مشکل خودتان، مواجه "پاسخ به این سوال  تکاليف:
  "یابید؟حلی برای آنان میراهاند؟ و شما چه شان را حل کردهبودند چگونه مشکل

  پنجم جلسه
  حلارزیابی وانتخاب راهاهداف: 

 آسا وزدن الگوهای رفتاری مختل با استفاده از پرسش معجزهبرهممحتوی: 
  های جدیدحل به موقعیتتعمیم راه ها وشناخت توانایی

 در شده در جلسه،کنندگان درخواست شد درباره سوال مطرحاز شرکت تکاليف:
  ارائه کنند.را برای جلسه بعد  شانیهاپاسخ کنند و منزل فکر
  ششم جلسه

  "به جای"های ترجیحی استفاده از واژه مهم حلانجام راهاهداف: 
های دیگری بررسی تکلیف جلسه قبل، کمک به اعضا برای اینکه راهمحتوی: 

 و را پیدا کردهدهند به جای آنچه االن انجام می احساس خود برای رفتار، تفکر و
االتی ؤس . مثأل"به جای"بردن واژه مهم کاربا به ؛احساسات جدیدی را تجربه کنند
  توانید انجام دهید؟مثل به جای رفتار ...چه کاری می

شان یابی به اهدافدر مورد میزان دستکنندگان خواسته شد تا از شرکت تکاليف:
  دهند.نمره  ١٠تا صفر شده از بندیبه صورت درجه

  هفتم جلسه
  آزمونبندی و اجرای پسجمعاهداف: 

دادن به ای مجدد ابزار، تقدیر و تشکر و پایانبندی نهایی، اجرجمعمحتوی: 
  درمان

  های مؤثرتمرین تمام تکنیک تکاليف:
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   ۱۳۹۸ تابستان، ۳، شماره ۸دوره                   پژوهشی طب انتظامی- نامه علمیفصل

 اهداف درباره توضیحاتی کنندگانمشارکت برای جلسات آغاز از قبل
 پاسخ نیز آنان االتسئو به و شد داده آن برگزاری روند و جلسات
 جلسات که شد داده توضیح کنندگانشرکت برای همچنین شد. داده

 است. پژوهش یک انجام و خانواده-کار تعارض کاهش برای درمانی
 تمامی و دش مطرح آگاهانه رضایت اخذ موضوع ترتیب بدین
 فرآیند وارد آگاهانه و کامل رضایت با که کردند اعالم کنندگانشرکت
 دو هر کنندگانشرکت ها،گروه تشکیل از پس شد. خواهند پژوهش
 انواده وخ-(کار تعارض نامهپرسش به آزمونپیش مرحله در گروه

 جلسه ٧ یط آزمایش گروه افراد دادند. پاسخ کار)-خانواده
 درمانی رویکرد هفته) ٧ مدتبه و جلسهیک هفته (هر ایدقیقه٩٠
 ،]33[کلی و نلسون توسط شدههارای پروتکل با مطابق را محور حل راه
 گروه افراد که حالی در ؛)١(جدول  نمودند دریافت گروهی صورت به

 جلسات، پایان از پس گرفتند. قرار انتظار لیست در کنترل
 برای دادند. پاسخ پژوهش زاراب به مجدد گروه دو هر کنندگانشرکت
 از جلسات طول در درمانی، جلسات روایی کنترل و سنجش
 از شفاهی ایخالصه تا شد خواسته آزمایش گروه هایآزمودنی
 بودنمنطبق تا دهند هارای را شدهاجرا درمانی هایمداخله و مطالب
   د.شو مشخص درمانی، جلسات پروتکل ساختار با آن
 تعارض بر محور حل راه مدتکوتاه درمان اثربخشی بررسی منظوربه
 چندمتغیره کوواریانس تحلیل آزمون از کار-خانواده و خانواده-کار
   شد. استفاده SPSS 21 افزارنرم قالب در آماری هایفرضپیش محاسبه و تاييد با
  

  هایافته
 ،سال ۳۱-۴۰ سنی بازه در کنندگان در پژوهشاز مشارکت ۵/۳۷%
 سال ۵۱-۶۰ سنی بازه در %۴/۱۷ و سال ۴۱-۵۰ سنی بازه در ۷/۴۱%
 %۵/۳۷ دیپلم، تحصیالت دارای هااز نمونه %۳/۳۳ .داشتند قرار
 کارشناسی التتحصی دارای %۲/۲۹ و دیپلم فوق تحصیالت دارای
  بودند.

به  در هر دو نوع تعارض نسبت شآزمون گروه آزماينمرات پس
آزمون دو گروه در اختالف نمرات پس .آزمون کاهش داشتپيش

دار ) معنیp=۰۰۷/۰(کار -) و خانوادهp=۰۰۶/۰خانواده (-تعارض کار
  ).۲بود (جدول 

  
  کنترل و آزمایش گروه آزمون دوآزمون و پسميانگين نمره پيش) ٢جدول 

  داریسطح معنی  آزمونپس  آزمونپيش  شاخص
  کار- تعارض خانواده

  p=۰۰۷/۰  ٨٣/٢٢±٠٦/٤  ١٦/٢٢±۷۲/۲  کنترل
۰۹۷/۵۱=F ٠٨/١٦±٠٣/٣  ٢٥/٢٤±١٩/٥  آزمايش  

  خانواده- تعارض کار
  p=٠٠٦/٠  ٥٠/٢٤±٤٧/٢  ٦٦/٢٤±٠٣/٤  کنترل

۹۳/۸=F ٢٥/١٧±٩١/٣  ٨٣/٢٢±٢٨/٤  آزمايش  
  تعارض کل
  ٦٦/٤٦±٤٢/٥  ٥٠/٤٦±٣٥/٥  کنترل

۰۰۱/۰p< ٣٣/٣٨±٧٠/٤  ٠٨/٤٦±٢٦/٣  آزمايش  
  

   بحث
 راه مدتکوتاه درمان اثربخشی بررسی پژوهش این انجام از هدف
 این نتایج بود. اناج پلیس کارکنان خانواده–کار تعارض بر محور حل

 کاهش بر محور حل راه مدتکوتاه درمان که داد نشان پژوهش
 بوده ثرمو ،پژوهش نمونه افراد کار–خانواده و خانواده-کار تعارض
 و داودی مطالعات نتایج با پژوهش این هاییافته است.

 و زیمرمان ،]33[همکاران و نلسون ،]31[موسویان ،]30[همکاران
   است. راستا هم ]35[همکاران و شاکرمی و ]34[همکاران

 داده آموزش فنون که افرادی گفت توانمی هایافته این تبیین در
 در و گیرندمی فرا را محور حل راه مدتکوتاه درمانی جلسات در شده

 در گیرند،می کاربه مدتی برای زندگی، آفریناسترس هایموقعیت
 و خود زندگی رویدادهای کنترل و گیریتصمیم به قادر که یابندمی
 در ند،هست بهینه و مطلوب نتیجه به یابیدست برای ثرمو اقدام
 گونه این ،نمایی چنین در و کرده درونی رضایت احساس نتیجه
 چون گیرند،می قرار زندگی زایتنش هایموقعیت در وقتی افراد
 چالش به را موجود شرایط ند،هست هامهارت کسب به مجهز
 برخورد مشکالت با مدارانهلهمسا و خالقانه طور به و کشندمی
 کمتر آنها دشومی موجب برخوردها گونه این نتیجه در کنند.می
 بر نیز امر این و گیرند قرار آن عوارض و روانی فشار ثیرتا تحت
 طهراب این در .گذاردمی ثیرتا کار و خانواده بین آنها دوسویه رابطه

 در که است روانی حمایت اثرکنند که می بیان ]40[پژوهشی ديگر
 تاثیر خود به نسبت مراجعان نگرش تغییر بر محور) حل (راه گروه
 مشابهی نگرانی و مشکل همه که گروهی در حضور زیرا گذارد،می
 شود. تشکیل افراد این برای جدیدی ذهنیت تا شودمی باعث دارند،
 فرد به منحصر را شانمشکل و نکرده تنهایی احساس دیگر آنها
 احساسات توانندمی آن در که آورندمی دستبه فضایی و دانندنمی
 و روابط ارتقای باعث که شرایطی کنند؛ مطرح را خود مشکالت و

   شود.می خویش مشکل نسبت افراد پذیریانعطاف
 دارای هاسازمان و افراد برای ،کار-خانواده و خانواده-کار تعارض
 بررسی به هاپژوهش از وسیعی طیف است. فراوانی منفی اثرات

 حوزه در کار-ادهخانو و خانواده-کار تعارض پیامدهای و پیشایندها
 بررسی به پژوهشی کمتر و نداهپرداخت کارکنان خانوادگی و شغلی
 ختصاصا خانواده-کار تعارض مدیریت و آموزش بر ثرمو عوامل
 و مدیریت به توانمی ثرمو هایشیوه کارگیریبه با لذا ند.اهداد

 بین تعادل ایجاد و ار)ک-خانواده خانواده،-(کار تعارض کاهش
 به نسبت تعهد ایجاد با و پرداخت خانوادگی و ایحرفه هاینقش
 نارضایتی مانند مشکالت از بسیاری بروز از توانمی وظایف این

 احساس و نقش از دلسردی زناشویی، رضایت عدم شغلی،
 جریان در گروه با بودن ،رابطه این در کرد. پیشگیری درماندگی،
 مراجع، که آوردمی فراهم فرصتی محور، حل راه مدتکوتاه درمان

 به توجه با و کنند مرور و آوریجمع گوناگون منابع از را اطالعات
 از جدیدی درک به گیرند،می گروه یاعضا از که پسخوراندی
 شیوه مشاهده با افراد گروه در همچنین برسند. خود هایتوانایی
 جدیدی راهکارهای مشابه، موقعیت یک در مختلف افراد برخورد
 کاهش و کنترل احساس به هامهارت این یادگیری و آموزندمی

 نظام دیگر، سوی از شود.می منجر آنها خانوادگی و شغلی تعارضات
 باشد. داشته درمان در بسزایی نقش تواندمی گروه در حمایتی
 در سازمان یک انکارکن قراردادن ثیرتا تحت با خانواده-کار تعارض
 ساخت خواهد نمایان سازمان وریبهره میزان در را خود تاثیر نهایت

 غیرمستقیم و مستقیم هایهزینه تحمل ساززمینه تواندمی و
 و زندگی کیفیت بر مستقیم صورت به و باشد سازمان بر زیادی
 یا عارضه این قربانیان بیشتر حال هر به گذارد. ثیرتا شغلی رضایت
 و کنندمی جوییکناره روانی جهت از یا دهندمی تغییر را خود شغل
 نشان حاضر پژوهش نتیجه شوند. بازنشسته تا نشینندمی انتظار به
 کارکنان به توانمی کارکنان به الزم مداخالت آموزش با که دهدمی
 از و نمود کمک کار-دهخانوا و خانواده-کار تعارض تسهیل منظوربه

  کاست. کارکنان خانوادگی و شغلی زندگی بر تعارض این سوء اثرات
 دقیق آمار به دسترسی عدم حاضر، پژوهش هایمحدودیت جمله از

 بود. دسترس در صورته ب گیرینمونه و آماری جامعه افراد تعداد
 آنجا از و بود مدتطوالنی پیگیری دوره فاقد حاضر تحقیق همچنین
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 ،است تریطوالن زمانی نیازمند افراد روانی کارکرد در تغییرات که
 قرار ییدتا مورد آن تغییرات ،آزمونپس در که تغییر این وارسی
 رفتاری تغییرات بتوانند که است آینده در تحقیقاتی نیازمند گرفت،

 وارسی نیز درمان خاتمه از پس مکرر و تریطوالن زمانی دوره در را
 بعدی، یهاپژوهش در شودیم پیشنهاد بنابراین، نماید.
 روند تا گیرد صورت درمان فرآیند از دارنظام و مکرر هاییابیارز

 چنین اینکه مضافاً  باشد. مشاهده قابل عینی طور به تغییر
 مداخالت و فنون یسازمتناسب و بازاندیشی به تواندیم سنجشی
 فرآیند در هاآن اثربخشی تعیین و مراحل، به توجه با شدهکاربندی
  د.شو منجر درمان،

  
  گیرینتیجه
و  خانواده-کار تعارض کاهش بر محورحلراه مدتکوتاه درمان
  است. ثروم ناجا کارکنانکار -خانواده

  
 پلیس انتظام مرکز مسئولین و کارکنان کلیه از قدردانی: و تشکر

 یاری پژوهش این انجام در را ما که مرکزی استان ناجا پیشگیری
  گردد. می تشکر و تقدیر نمودند،
 به مربوط اخالقی کدهای کلیه پژوهشگران اخالقی: تاییدیه
 از را الزم مجوزهای و رعایت را انسانی هاینمونه بر تحقیقات
  .نمودند اخذ مرتبط مراجع
 ارشد کارشناسی نامهپایان از برگرفته مقاله این منافع: تعارض
 تعارض هیچگونه و بوده رفاه غیرانتفاعی دانشگاه در اول نویسنده
  ندارد. وجود منافعی
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