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 حمایت اجتماعی با خشنودي شغلی و خشنودي خانوادگی
  

  *اهللا شناور فضل
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  چکیده

 خانواده در رابطه بین - ي تعارض کارگر میانجیپژوهش حاضر با هدف بررسی نقش 

ي پژوهش شامل  نمونه. جتماعی با خشنودي شغلی و خانوادگی انجام گرفتاسترس و حمایت ا

گیري در دسترس از میان کارکنان یک کارخانه صنعتی در اهواز   نفر بود که به روش نمونه203

در این پژوهش که یک طرح توصیفی از نوع همبستگی است، .  انتخاب شدند1393در سال 

، مقیاس شغل به نی ادراك شدهسشنامه حمایت سازما، پرکنندگان مقیاس استرس شغلی شرکت

 ،خانوادهمقیاس  - ، مقیاس حمایت اجتماعی ادراك شده، پرسشنامه استرس خانوادگیطور کلی 

به منظور ارزیابی .  را تکمیل نمودند خانواده-  و مقیاس تعارض کارمقیاس خشنودي خانوادگی

اي از روش  جهت آزمودن اثرهاي واسطهالگوهاي پیشنهادي از الگویابی معادالت ساختاري و 

یابی  هاي برازش مدل شاخص.  انجام گرفتAMOSافزار  انداز و با استفاده از نرم راه خود

از بین روابط، تنها رابطه مستقیم . یید کردندأمعادالت ساختاري الگوهاي کلی پژوهش را ت
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معنادار بود که از استرس شغلی و حمایت سازمانی ادراك شده با خشنودي خانوادگی غیر

دست  برازندگی بههاي  شاخص. حذف شدند)  خانواده- ي تعارض کارگر میانجی (1الگوي 

نتایج حاصل از . آمده نشان دادند که الگوي اصالح شده نیز از برازش خوبی برخوردار است

گر   خانواده میانجی-  نشان داد که تعارض کارنداز و فاصله اطمینان حاصل از آنا روش خود راه

ي بین استرس شغلی و حمایت سازمانی ادراك شده با خشنودي خانوادگی، و  کامل در رابطه

ي بین استرس خانوادگی و حمایت خانوادگی   جزئی در رابطهگر میانجی کار - تعارض خانواده

در محیط سازمان، استرس شغلی و حمایت سازمانی ادراك . ادراك شده با خشنودي شغلی است

که در   خانواده بر خشنودي خانوادگی اثرگذار هستند؛ در حالی- ریق تعارض کارشده تنها از ط

حیطه خانواده، استرس خانوادگی و حمایت خانوادگی ادراك شده هم به طور مستقیم و هم از 

با به ها  از این رو سازمان. گذارند می کار بر خشنودي شغلی اثر - طریق تعارض خانواده

ها،  به منظور کاهش استرس کارکنان خود و افزایش حمایت از آنکارگیري راهکارهاي مناسب 

باشند بلکه از این طریق  مینه تنها قادر به مدیریت تعارض ایجاد شده بین کار و خانواده 

  .توانند موجب رضایت فرد از شغل و خانواده خود شوند می
  

ه، حمایت استرس شغلی، استرس خانوادگی، حمایت سازمانی ادراك شد :کلید واژگان

 - خانوادگی ادراك شده، خشنودي شغلی، خشنودي خانوادگی، تعارض کار

  .کار - خانواده، تعارض خانواده

  

  مقدمه

تغییراتی که در جوامع امروزي رخ داده است موجب گشته تا مرزبندي بین حوزه کار و 

د این تغییرات منجر به ایجا). 1996، 1ادریسکول(زندگی خانوادگی مات و کمرنگ شود 

آور، و زنان به عنوان مادرانی که در  چالشی در نقش جنسیتی سنتی مردان به عنوان متکفل و نان

، با افزایش مشارکت زنان در 1980در دهه ). 2000، 2کنراد و مانجل(ایستند، شد  میخانه 

کاري زنان با دیگر   رویارویی نقش.  ظاهر شد3 خانواده-دنیاي کار، اصطالح تعارض کار

هاي  شود؛ زیرا ایفاي نقش شغلی نقش ها می خانوادگی باعث ناسازگاري نقش در آن هاي نقش

کند، بلکه زنان بایستی کارهاي دیگر خود را نیز انجام دهند  میتر ن دیگر زنان را کم رنگ

 خانواده بر زنان شاغل متمرکز - چه مطالعات اولیه تعارض کار اگر). 1385سفیري و زارع، (

                                                           
1-  O'Driscoll 
2-  Konrad & Mangel 
3-  work-family conflict 
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یش از هر زمان دیگري، زنان مشغول کار در خارج از خانه و مردان درگیر است، اما امروزه ب

در دنیاي کنونی، تعارض میان کار و خانواده به عنوان . اند خانوادگی خود شدههاي  نقش

  .سازد، شناخته شده است میها، کارکنان و خانواده آنان را درگیر  اي که سازمان موضوع عمده

اند نظریه   خانواده مطرح شده-ه در ارتباط با تعارض کارمتعددي کهاي  از بین نظریه

سنتی هاي  نظریه. انجام شده در این حیطه بوده استهاي  ، مورد توجه بسیاري از پژوهش1نقش

نقش را ترکیبی از ) 1968، 4؛ سربین و الن1978، 3؛ کاتز و کان1979، 2مانند بیدل(نقش 

رود شخص در یک موقعیت  میکه انتظار کنند  میاي مشخص از رفتارها تعریف  مجموعه

متفاوتی هاي  تواند نقش می فرد هر). 1987، 5فرون و ریس(دهد اجتماعی خاص از خود نشان 

دهد که فرد با تقاضاهاي  می زمانی رخ 6اساس نظریه نقش، فشار بر. بر عهده داشته باشد

، 8، کونین7 ولفکان،(د شو میگیرند، روبه رو  میگوناگون سرچشمه هاي  ناسازگار که از نقش

 12گرینهوس و بیوتل). 2005، 11؛ به نقل از یونگکورت و هافمن1964، 10 و روزنتال9اسنوك

 خانواده -تعریف قابل قبولی از تعارض کار) 1964 (همکاراناساس مطالعه کان و  بر) 1985(

ر آن فشار ، که د13نوعی از تعارض بین نقشی" خانواده را -تعارض کارها  آن. اند ارائه کرده

 تعریف "با یکدیگر ناسازگار هستندها  حیطه کار و خانواده در برخی از جنبههاي  ناشی از نقش

 )الف: بندي نمودند که عبارتند از  خانواده را در سه حیطه دسته- تعارض کارها  آن. کنند می

درون هاي  افتد که زمان گذرانده شده براي فعالیت میاتفاق   میهنگا: 14تعارض مبتنی بر زمان

تعارض ) ب. درون نقش دیگري شودهاي  تواند فداي فعالیت مییک نقش، به طور کلی، ن

                                                           
1-  role theory 
2-  Biddle 
3-  Katz & Kahn 
4-  Sarbin & Allen 
5-  Frone & Rice 
6-  strain 
7-  Wolfe 
8-  Quinn 
9-  Snoek 
10-  Rosenthal 
11-  Youngcourt & Huffman 
12-  Greenhaus & Beutell 
13-  interrole conflict 
14-  time-based conflict 
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ها  دهد که مطالبات روانی در یک حیطه با مطالبات دیگر حیطه میزمانی رخ : 1مبتنی بر فشار

دهد که الگوهاي خاصی از  میرخ  میهنگا: 2تعارض مبتنی بر رفتار )ج. کند میتداخل پیدا 

  .اي درون نقش با رفتارهاي مورد انتظار در نقشی دیگر ناسازگار باشندرفتاره

جدیدي در ارتباط با تعارض هاي  در پژوهش خود نکته) 1992 (4 و کوپر3فرون، راسل

 خانواده و تعارض -اگرچه بین تعارض کارها  به اعتقاد آن.  خانواده مطرح کردند-کار

تمایز قائل شد، زیرا این دو بعد ها  ا بایستی بین آن روابط متقابلی وجود دارد ام5کار- خانواده

فرون، . باشند مییندها و پیامدهاي مجزایی آتعارض، دو سازه متفاوت هستند که داراي پیش

. را مورد تجدید نظر قرار دادند) 1992 (همکارانمدل اولیه فرون و ) 1997 (7 و مارکل6یاردلی

- خانواده و تعارض خانواده-روابط بین تعارض کاربیان نمودند که ها  همانند مدل اولیه، آن

مذکور هاي  پیشنهاد کردند روابط بین سازهها  کار دو سویه است؛ اما برخالف مدل اولیه، آن

 خانواده به واسطه -بینی نمودند که تعارض کار پیشها  به طور خاص، آن. مستقیم نیست

  .انجامد می کار -ارض خانواده به تع9 و اضطراب خانوادگی8افزایش گرانباري والدینی

 خانواده، به دلیل پیامدهاي منفی بسیاري که با خود به همراه دارد، کانون - تعارض کار

 -دهد که تعارض کار میبررسی مطالعات گذشته نشان . بوده استها  توجه بسیاري از پژوهش

اهش بهروري شغلی، توان به ک میانجامد که از این بین  میخانواده به پیامدهاي منفی متعددي 

افزایش تاخیر و غیبت، سطوح باالتر ترك شغل، ناخشنودي شغلی باالتر و اضطراب 

، 14؛ فربر2000، 13 و سوتان12، بروك11؛ الن، هرست1985، 10پلک(شناختی اشاره کرد  روان

                                                           
1-  strain-based conflict 
2-  behaviour-based conflict 
3-  Russell 
4-  Cooper 
5-  family-work conflict 
6-  Yardley 
7-  Markel 
8-  parental overload 
9-  family distress 
10-  Pleck 
11-  Herst 
12-  Bruck 
13-  Sutton 
14-  Ferber 
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توجه به پیامدهاي منفی متعددي که تعارض  با ).2005، 2؛ به نقل از وینسلو1991 و الن، 1افرل

مختلف به همراه دارد؛ بررسی عواملی هاي   شده میان دو حیطه کار و خانواده، در زمینهایجاد

  .یابد میانجامند اهمیت و ضرورت  میکه به بروز تعارض کار و خانواده 

 -متعدد رابطه آن با هر دو حیطه تعارض کارهاي  از جمله متغییرهایی که در پژوهش

، گرینهوس و 3کاپلمن. سترس و حمایت اجتماعی استیید قرار گرفته است، اأخانواده مورد ت

دیگر هاي  عنوان نمودند که استرس درون یک نقش، بین آن نقش و نقش) 1983 (4کونولی

نیز خاطر نشان ساختند که استرس ایجاد ) 1985(گرینهوس و بیوتل . کند میتعارض ایجاد 

ال به مشکالت درون نقش، پذیري، خستگی یا اشتغ به تحریک) مانند کار(شده در یک حیطه 

سازد، منجر  میرا محدود ) مانند خانواده(که توانایی فرد براي مواجهه با مطالبات نقش دیگر 

 خانواده -اند که استرس شغلی و خانوادگی بر تعارض کار مطالعات بسیاري نشان داده. شود می

؛ دارسی و مک 2008، 6؛ استینمتز، فرس و اشمیت2005، 5وستمن و اتزیون(باشند  میاثرگذار 

  ).2008، 8؛ هنسی و لنت2007، 7کارتی

تواند  میحمایت اجتماعی به عنوان یک منبع بسیار مهم در هر دو حیطه کار و خانواده، 

 و 10، پاراسورمن9گرنروس. زاهاي شغلی و خانوادگی را کاهش دهد اثرات منفی تنش

 منبع انطباقی در رویارویی با معتقدند که حمایت اجتماعی، به عنوان یک) 1992(گرینهوس 

نخست حمایت . کند میزاي شغلی و خانوادگی دو نقش متمایز بازي  تنشهاي  محرك

مذکور در قلمروهاي هاي  تواند بر فشار و دیگر پیامدهاي منفی ناشی از محرك میاجتماعی 

مایت همچنین، ح. بگذارد و از سطح فشار تجربه شده بکاهد  میمتفاوت زندگی تأثیر مستقی

 زا را بر  تنشهاي  تواند در هر دو قلمروي شغلی و خانوادگی، تأثیر محرك میاجتماعی 
 

                                                           
1-  O’Farrell 
2-  Winslow 
3-  Kopelman 
4-  Connolly 
5-  Westman & Etzion 
6-  Steinmetz, Frese, & Schmidt 
7-  Darcy & McCarthy 
8-  Hennessy & Lent 
9-  Granarose  
10-  Parasuraman 
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با بررسی مطالعات انجام شده در زمینه رابطه . سالمتی و رفاه فرد تعدیل کندهاي  مشخصه

توان نتیجه گرفت که فقدان حمایت اجتماعی در  می خانواده -حمایت اجتماعی با تعارض کار

متیوس، بولگر و (انجامد  می خانواده -ه کار و خانواده به سطوح باالتر تعارض کارهر دو حیط

؛ سیگر و 2012، 3؛ بالنچ و الوجا2010، 2؛ کورتس، کولومبو و گیسلیري2010، 1بارنز فارل

  ).2009، 4ویس

 خانواده بر -اند که هر دو حیطه تعارض کار متعددي نشان دادههاي  عالوه براین، پژوهش

، ادریسکول و 5 نتایج مطالعه بروگ.باشند می شغلی و خشنودي خانوادگی اثرگذار خشنودي

 خانواده با کاهش خشنودي خانوادگی و تعارض - نشان داد که تعارض کار)2005 (6کالیات

عالوه براین، روابط معناداري میان تعارض .  کار با کاهش خشنودي شغلی رابطه دارد- خانواده

.  خانواده با خشنودي شغلی مشاهده نشد-ي خانوادگی و تعارض کار کار با خشنود- خانواده

 - نشان دادند بین هر دو حیطه تعارض کار) 2007 (7اما در پژوهشی مشابه، بویار و موسلی

-خانواده با خشنودي شغلی و خشنودي خانوادگی رابطه معناداري وجود دارد، اما تداخل کار

  .تري دارد کار با خشنودي شغلی رابطه قوي-انوادهخانواده با خشنودي خانوادگی و تداخل خ

اي  توان به اهمیت نقش واسطه میاشاره شد، ها  تر به آن با بررسی پژوهش هایی که پیش

 خانواده در رابطه بین استرس و حمایت اجتماعی با خشنودي شغلی و خشنودي -تعارض کار

تا در دو الگوي مجزا نقش این اساس، پژوهش حاضر در تالش است  بر. خانوادگی پی برد

 خانواده را در رابطه بین استرس شغلی و حمایت سازمانی ادراك -ي تعارض کارگر میانجی

 کار را در رابطه بین استرس -ي تعارض خانوادهگر میانجیشده با خشنودي خانوادگی، و نقش 

دو . خانوادگی و حمایت خانوادگی ادراك شده با خشنودي شغلی، مورد بررسی قرار دهد

  .اند  نشان داده شده2 و 1هاي  الگوي پیشنهادي پژوهش در شکل

                                                           
1-  Matthews, Bulger, & Barnes-Farrell 
2-  Cortese, Colombo, & Ghislieri 
3-  Blanch & Aluja 
4-  Seiger & Wiese 
5-  Brough 
6-  Kalliath 
7-  Boyar & Mosley 
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   خانواده- ي تعارض کارگر میانجی: 1 الگوي  .1شکل 

 

 خانواده، و - شود، متغییرهاي استرس شغلی، تعارض کار میهمان گونه که مشاهده 

ي حمایت اند؛ اما متغییرها  کار در قالب متغییرهاي مکنون ارزیابی شده- تعارض خانواده

سازمانی ادراك شده، حمایت خانوادگی ادراك شده، استرس خانوادگی، خشنودي خانوادگی، 

 .اند و خشنودي شغلی به صورت متغییرهاي مشهود در مدل وارد شده

 

 
  کار-ي تعارض خانوادهگر میانجی: 2 الگوي  .2شکل 

  

  روش پژوهش

جامعه آماري پژوهش . این پژوهش از نوع توصیفی و با روش تحقیق همبستگی است

نمونه آماري پژوهش . باشد می 1393حاضر، شامل کلیه کارکنان یک کارخانه صنعتی در سال 

موجود، با روش هاي   نفر از کارکنان این شرکت بود که به دلیل محدودیت203شامل 

خودگزارشی هاي  پژوهش به وسیله پرسشنامههاي  داده. گیري در دسترس انتخاب شدند نمونه

آماري همچون میانگین، انحراف معیار، ضریب هاي  و روشها   دست آمدند و با شاخصبه

 تحلیل؛ و به 1همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چند متغییري و تحلیل همبستگی زیربنایی

                                                           
1-  canonical correlation 
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 و براي 1منظور بررسی الگوهاي پیشنهادي پژوهش از روش مدل یابی معادالت ساختاري

 SPSSافزارهاي   استفاده شد و با نرم2انداز راه وش خودآزمودن اثرات غیرمستقیم از ر

 .، انجام گرفت16 ویراست AMOS و 16ویراست 

 

  ابزار پژوهش

 خانواده -در این پژوهش، به منظور سنجش تعارض کار. 3 خانواده-مقیاس تعارض کار-

) 2000 (4 کار، از مقیاس تدوین شده به وسیله کارلسون، کاکمار و ویلیامز-و تعارض خانواده

 - ماده آن تعارض کار9باشد که  می ماده 18گزارشی شامل  این مقیاس خود. استفاده شد

 - در هر دو حیطه تعارض کار. سنجد می کار را - ماده دیگر تعارض خانواده9خانواده و 

 ماده تعارض مبتنی بر فشار، 3 ماده تعارض مبتنی بر زمان، 3 کار، - خانواده و تعارض خانواده

کنندگان با استفاده از یک مقیاس پنج  شرکت. سنجد میده تعارض مبتنی بر رفتار را  ما3و 

. نمایند میبندي  را درجهها  ، این ماده)5(تا کامالً موافقم ) 1(اي، شامل کامالً مخالفم  درجه

نشان دادند این مقیاس از همسانی درونی، روایی افتراقی، و ) 2000 (همکارانکارلسون و 

تعارض هاي  عالوه براین، حیطه. مختلف برخوردار استهاي  لی ثابتی در نمونهساختار عام

بین آن  دهنده روایی پیش آیندها و پیامدهاي متفاوتی رابطه داشته، که نشان  خانواده با پیش-کار

 87/0 تا 78/0 حیطه این مقیاس را به روش آلفاي کرونباخ مقادیري بین 6پایایی ها  آن. باشد می

اند که این مقیاس داراي روایی  متعددي نشان دادههاي  در ایران نیز، پژوهش. اند دهگزارش کر

؛ 1391؛ شعبانی بهار، فراهانی و باقریان فاضل، 1389متشرعی، (باشد  میاي  محتوایی و سازه

در پژوهش حاضر، پایایی این مقیاس با روش ). 1390شیخ شبانی، ارشدي و بذرافکن،  میهاش

  . به دست آمد80/0 تا 52/0 خانواده بین -مختلف تعارض کارهاي  براي حیطهآلفاي کرونباخ 

 6در این پژوهش از مقیاس استرس شغلی پارکر و دکوتیس. 5مقیاس استرس شغلی-

  ماده است و از دو خرده مقیاس 13این مقیاس خود گزارشی شامل . استفاده شد) 1983(
 

                                                           
1-  Structural Equation Modeling (SEM) 
2-  bootstrapping 
3-  work family conflict scale 
4-  Carlson, Kacmar, & Williams 
5-  job stress scale 
6-  Parkers & Decotis  
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 5و ) احساس فشار زمانی قابل توجه (1انی ماده آن مربوط به فشار زم8. تشکیل شده است

پارکر و دکوتیس . باشد می) احساس اضطراب ناشی از شغل (2ماده آن مربوط به اضطراب

آلفاي ها  آن. باشد مینشان دادند که این مقیاس داراي همسانی درونی و روایی همگرا ) 1983(

 به دست 74/0 و 86/0 ترتیب کرونباخ این مقیاس را براي دو حیطه فشار زمانی و اضطراب، به

ضریب آلفاي کرونباخ براي ) 1392(شیخ شبانی و بشلیده  میدر پژوهش کوچی، هاش. اند آورده

در پژوهش حاضر ضریب .  گزارش شد93/0 و 94/0حیطه فشار زمانی و اضطراب به ترتیب، 

 80/0 رتیبپایایی این مقیاس به روش آلفاي کرونباخ براي حیطه فشار زمانی و اضطراب به ت

  . به دست آمد74/0و 

در این پژوهش، به منظور سنجش استرس خانوادگی از . 3پرسشنامه استرس خانوادگی-

در پژوهش ) 2005(هنسی .  استفاده شد2005پرسشنامه تدوین شده به وسیله هنسی در سال 

اي بر) 1968، 6 و کولسون5ریدر، چاپمن (4خود از نسخه اصالح شده پرسشنامه استرس ریدر

 یا "7در خانه"براي این منظور، وي عبارات . سنجش استرس خانوادگی استفاده کرد

این پرسشنامه یک . این پرسشنامه افزودهاي   را به ماده"8تان خانوادگیهاي  مسئولیت"

 4این پرسشنامه . سنجد میگزارشی است که میزان استرس خانوادگی کلی را  پرسشنامه خود

مشخص ) 4(تا اغلب اوقات ) 1(اي از هرگز  ي مقیاس چهار درجهروها  ماده دارد و پاسخ

اي خوبی  اند که پرسشنامه استرس ریدر از روایی سازه بسیاري نشان دادههاي  پژوهش. شوند می

ضریب پایایی پرسشنامه استرس خانوادگی را ) 2005(هنسی ). 2005هنسی، (برخوردار است 

در پژوهش حاضر، به .  گزارش نموده است75/0با روش آلفاي کرونباخ در پژوهش خود 

برازندگی هاي  شاخص. ییدي استفاده شدأمنظور بررسی روایی این پرسشنامه از تحلیل عاملی ت

در پژوهش . باشد میاي خوبی  به دست آمده نشان داد پرسشنامه حاضر داراي روایی سازه

  .آمد به دست 78/0حاضر نیز ضریب آلفاي کرونباخ براي این پرسشنامه 

                                                           
1-  time stress 
2-  anxiety 
3-  family stress questionnaire 
4-  Reeder Stress Inventory 
5-  Chapman 
6-  Coulson 
7-  at home 
8-  your family responsibilities 
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اي پرسشنامه   ماده8در این پژوهش از نسخه . 1پرسشنامه حمایت سازمانی ادراك شده-

براي ) 1997 (2حمایت سازمانی ادراك شده استفاده شد که ایزنبرگر، کامینگز، ارملی و لینچ

 ماده بیشترین بار عاملی را در میان 8اولین بار استفاده نمودند و به گزارش این محققین، این 

نشان داد که این ) 1391(مطالعه نوروزي سید حسینی .  ماده پرسشنامه اصلی داشتند36 تمام

وي پایایی . اي و محتوایی مطلوبی در نمونه ایرانی برخوردار است پرسشنامه از روایی سازه

در پژوهش حاضر نیز، .  گزارش کرده است77/0پرسشنامه حاضر را با روش آلفاي کرونباخ 

  . به دست آمد89/0مه با روش آلفاي کرونباخ پایایی این پرسشنا

در این پژوهش، به منظور . 3 مقیاس خانواده-مقیاس حمایت اجتماعی ادراك شده-

 4سنجش حمایت خانوادگی ادراك شده از مقیاس تدوین شده به وسیله پروسیدانو و هلر

 میزان گزارشی است و ادراك افراد از این مقیاس یک مقیاس خود. استفاده شد) 1983(

این . سنجد میسازي نیازهایشان به حمایت، اطالعات و بازخورد از جانب خانواده را  برآورده

. شود میگذاري  باشد که پنج ماده آن به صورت معکوس نمره میمقیاس شامل بیست ماده 

اي،  مختلف یک پیوستار سه درجههاي  کنندگان پاسخ مورد نظر خود را از میان گزینه شرکت

در نمونه استاندارد سازندگان، همسانی . کنند می، انتخاب )1(و بله ) 0(دانم  می، ن)0 (شامل نه

عالوه براین، این آزمون از روایی .  گزارش کردند89/0درونی با ضریب آلفاي کرونباخ 

ضرایب همبستگی بین نمرات حاصل از این مقیاس با . همزمان خوبی برخوردار است

همچنین نمرات . بستگی بین اشخاص معنادار بوده است و وا5شخصیت سنج کالیفرنیا

در ). 1379به نقل از ثنایی، (دو مقیاس متفاوت بود  بالینی و غیر بالینی در هرهاي  گروه

ضریب آلفاي کرونباخ براي این مقیاس ) 1389(پژوهش سیاح سیاري، حسین شاهی و رنجگر 

 -ایت اجتماعی ادراك شدهدر پژوهش حاضر ضریب پایایی مقیاس حم.  گزارش شد90/0

  . به دست آمد83/0 آلفاي کرونباخ مقیاس خانواده به روش

 در پژوهش حاضر، به منظور سنجش خشنودي خانوادگی . 6مقیاس خشنودي خانوادگی-
 

                                                           
1-  perceived organizational support Survey 
2-  Eisenberger, Cummings, Armeli, & Lynch 
3-  perceived social support-family scale 
4-  Procidano & Heller 
5-  California personality inventory 
6-  family satisfaction scale 
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 همکاراناري و . استفاده شد) 1999 (1از مقیاس تدوین شده به وسیله اري، لوك، لونگ و لو

 - مقیاس خشنودي شغلی بریفیلد) الیؤ س5( کوتاه شده در پژوهش خود از نسخه) 1999(

زندگی "عبارت ها  براي این منظور، آن. براي تدوین این مقیاس استفاده کردند) 1951(روث 

 5این مقیاس شامل . این پرسشنامه کردندهاي   در ماده"3کار" را جایگزین کلمه "2خانوادگی

کنندگان با  شرکت. شود میگذاري  رهال آن به صورت معکوس نمؤباشد که یک س میال ؤس

را ها  ، این ماده)5(تا کامالً موافقم ) 1(اي، شامل کامالً مخالفم  استفاده از یک مقیاس پنج درجه

اري (اند که مقیاس حاضر از روایی همگرا  نشان دادهها  چندي از پژوهش. نمایند میبندي  درجه

پایایی این مقیاس با روش . برخوردار است) 2005هنسی، (و روایی واگرا ) 1999، همکارانو 

 82/0) 2005(، و در پژوهش هنسی 84/0) 1999 (همکارانري و اآلفاي کرونباخ در پژوهش 

ییدي أدر پژوهش حاضر، جهت بررسی روایی این مقیاس از تحلیل عاملی ت. گزارش شد

اي  ایی سازهبرازندگی به دست آمده نشان داد مقیاس حاضر از روهاي  شاخص. استفاده شد

همچنین، ضریب پایایی مقیاس خشنودي خانوادگی به روش آلفاي . باشد میخوبی برخوردار 

  . به دست آمد85/0کرونباخ 

  

  هاي پژوهش یافته

 ارائه شده  میانگین، انحراف معیار، کمترین و بیشترین نمره متغیرهاي پژوهش1در جدول 

 .است

 با متغییر مکنون دیگري از تحلیل همبستگی به منظور بررسی همبستگی بین متغییر مکنون

زیر بنایی، براي بررسی همبستگی بین متغییر مکنون با متغییر مشهود از تحلیل رگرسیون چند 

متغییري، و جهت تعیین همبستگی بین متغییرهاي مشهود از تحلیل همبستگی پیرسون استفاده 

  . است ارائه شده2فوق در جدول هاي  نتایج حاصل از تحلیل. شد

، و همچنین گر میانجیشود بین متغییرهاي پیشآیند با  می مشاهده 2همانگونه که در جدول 

روابط به   میگر با پیامدها رابطه معناداري وجود دارد که تما بین متغییرهاي پیشآیند و میانجی

                                                           
1-  Aryee, Luk, Leung, & Lo 
2-  family life 
3-  work 
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دست آمده، بجز رابطه حمایت سازمانی ادراك شده با خشنودي خانوداگی، و حمایت 

 معنادار p>01/0، در سطح )p>05/0( کار -  ادراك شده با تعارض خانوادهخانوادگی

 .باشند می

  ي متغیرهاي پژوهش میانگین، انحراف معیار، حداقل وحداکثر نمره  .1جدول  

  M  SD  بیشترین  کمترین  

  22  5  23/3  72/10  اضطراب
  استرس شغلی

  35  8  24/5  21/21  فشار زمانی

  16  4  56/2  39/7  استرس خانوادگی 

  40  9  67/6  80/20  حمایت سازمانی ادراك شده 

  20  0  00/4  95/14  حمایت خانوادگی ادراك شده 

  15  3  08/3  96/8  تعارض مبتنی بر زمان

  14  3  91/2  98/6  تعارض مبتنی بر فشار
  خانواده - تعارض کار

  15  3  37/2  92/7  تعارض مبتنی بر رفتار

  15  3  28/2  11/8  مانتعارض مبتنی بر ز

  15  3  53/2  52/6  تعارض مبتنی بر فشار
  کار - تعارض خانواده

  15  3  41/2  97/7  تعارض مبتنی بر رفتار

  54  19  78/8  62/45  خشنودي شغلی 

  25  5  49/3  39/21  خشنودي خانوادگی 

 
جهت آزمودن همزمان روابط مفروض بین متغییرهاي پژوهش از روش الگویابی 

 نشان داده 3رازش الگوهاي پیشنهادي پژوهش در جدول ب. معادالت ساختاري استفاده شد

برازندگی به دست آمده هاي  شود، شاخص می مشاهده 3همانگونه که در جدول . شده است

الزم به ذکر . باشند میدهد الگوهاي پیشنهادي پژوهش از برازش خوبی برخوردار  مینشان 

ك شده با خشنودي خانوادگی،  رابطه مستقیم بین استرس شغلی و حمایت سازمانی ادرااست

 -ي تعارض کارگر میانجی (1ها، از الگوي پیشنهادي  به علت عدم وجود رابطه معنادار میان آن

ي گر میانجی (1دهد الگوي اصالح شده  مینتایج به دست آمده نشان . اند حذف شده) خانواده

  . برازش بسیار خوبی برخوردار استاز)  خانواده- تعارض کار

اي  روضات الگوي پیشنهادي پژوهش حاضر وجود روابط غیرمستقیم و واسطهیکی از مف

به منظور آزمودن اثر غیرمستقیم استرس و حمایت اجتماعی بر خشنودي شغلی و . است
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انداز و ضریب معناداري حاصل از  راه  خانواده، از روش خود- خانوادگی، از طریق تعارض کار

یم و غیرمستقیم بین متغییرهاي اصلی پژوهش و  روابط مستق4در جدول . آن استفاده شد

  .، ارائه شده است2لگوي پیشنهادي  و ا1ها، مبتنی بر الگوي اصالح شده  ضرایب معناداري آن

  

  ضرایب همبستگی بین متغییرهاي اصلی پژوهش . 2جدول 

  7  6  5  4  3  2  1  متغییرها

              ─  استرس شغلی 

            ─  - 12/0  حمایت سازمانی ادراك شده 

          ─  17/0*  - 42/0**  خشنودي خانوادگی 

        ─  - 28/0**  - 16/0*  28/0**  استرس خانوادگی 

      ─  - 04/0  22/0**  10/0  - 27/0**  حمایت خانوادگی ادراك شده 

    ─  61/0**  - 26/0**  28/0**  20/0**  - 51/0**  خشنودي شغلی 

  ─  - 31/0**  - 23/0*  37/0**  - 46/0**  - 26/0**  69/0**  خانواده - تعارض کار 

  69/0**  - 38/0**  - 22/0*  32/0**  - 36/0**  - 09/0  52/0**  کار - تعارض خانواده 
**p 01/0<  *p 05/0<  

  

  هاي برازندگی  برازش الگوهاي پیشنهادي پژوهش براساس شاخص.3جدول  

  x2 df  df/x2  RMSEAGFI  AGFI  CFI  IFI  NFI  TLI  هاي برازندگی شاخص 

 :1الگوي پیشنهادي 

گري تعارض  نجیمیا

   خانواده- کار

35/24  10  43/2  084/0  96/0  90/0  97/0  97/0  95/0  94/0  

: 1الگوي اصالح شده 

 تعارض يگر میانجی

   خانواده- کار

88/24  12  07/2  073/0  96/0  92/0  98/0  98/0  95/0  96/0  

: 2الگوي پیشنهادي 

گري تعارض  میانجی

   کار-خانواده

41/13  6  23/2  078/0  98/0  93/0  98/0  98/0  97/0  95/0  

  

 کامل در رابطه بین گر میانجی خانواده - دهد که تعارض کار مینتایج به دست آمده نشان 

 کار - استرس شغلی و حمایت سازمانی ادراك شده با خشنودي خانوادگی، و تعارض خانواده
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دي  جزئی در رابطه بین استرس خانوادگی و حمایت خانوادگی ادراك شده با خشنوگر میانجی

 خانواده در رابطه بین استرس -ي تعارض کارگر میانجیبه عبارت دیگر، نقش . باشد میشغلی 

سطح . گیرد مییید قرار أو حمایت اجتماعی با خشنودي شغلی و خشنودي خانوادگی مورد ت

 1000انداز  جدد روش خود راهگیري م  و تعداد نمونه95اطمینان هاي  اطمینان براي فاصله

 .است

 
   متغییرهاي اصلی پژوهشروابط مستقیم و غیرمستقیم بین . 4جدول 

  β  p  مسیرها

  >001/0  79/0   خانواده-  تعارض کار←استرس شغلی  

  >001/0- 19/0   خانواده-  تعارض کار←حمایت سازمانی ادراك شده  

  >001/0- 51/0   خشنودي خانوادگی← خانواده - تعارض کار 

  >001/0  27/0  کار -  تعارض خانواده←استرس خانوادگی  

  006/0- 20/0  کار -  تعارض خانواده←حمایت خانوادگی ادراك شده  

  >001/0- 20/0   خشنودي شغلی← کار - تعارض خانواده 

  001/0- 18/0   خشنودي شغلی←استرس خانوادگی  

  >001/0  56/0   خشنودي شغلی←حمایت خانوادگی ادراك شده  

  002/0- 40/0  خشنودي خانوادگی ← خانواده -  تعارض کار←استرس شغلی  

  001/0  10/0  خانوداگی خشنودي ← خانواده -  تعارض کار←حمایت سازمانی ادراك شده  

  001/0- 05/0   خشنودي شغلی← کار -  تعارض خانواده←استرس خانوادگی  

  001/0  04/0   خشنودي شغلی← کار -  تعارض خانواده←حمایت خانوادگی ادراك شده 

 

  ريگی بحث و نتیجه

 خانواده همسو با -وجود رابطه معنادار بین استرس شغلی و خانوادگی با تعارض کار

، میچل، کتربا، میچلسون، کالرك و )2008(پژوهشگران بسیاري چون هنسی و لنت هاي  یافته

عالوه . باشد می) 2010 (همکارانو متیوس و ) 2008 (همکاران، استینمتز و )2010 (1بالتس

 خانواده بر خشنودي - اند که هر دو حیطه تعارض کار متعددي نشان داده هاي این، پژوهش بر

 - اند که تعارض کار نشان دادهها  برخی از این پژوهش. باشند میشغلی و خانوادگی اثرگذار 

 کار تنها با خشنودي شغلی رابطه دارد - خانواده تنها با خشنودي خانوادگی، و تعارض خانواده

                                                           
1-  Mitchel, Kotrba, Mitchelson, Clark, & Baltes 
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چندي نیز همبستگی هاي  پژوهش). 2007بویار و موسلی، ؛ 2005، همکارانبروگ و (

 خانواده با خشنودي شغلی و خانوادگی به دست - معناداري بین هر دو حیطه تعارض کار

 خانواده با خشنودي -، اگرچه همبستگی بین تعارض کار)2004، 1فري و بروگ(اند  آورده

تر گزارش شده است  غلی قوي کار با خشنودي ش-خانوادگی و همبستگی بین تعارض خانواده

به دست هاي  در انتها یافته). 2007، 3؛ فرد، هینن و لنگکمر2005، 2گرندي، کردیرو و کروتر(

 کامل در رابطه بین استرس شغلی با گر میانجی خانواده -دهد که تعارض کار میآمده نشان 

 استرس خانوادگی  جزیی در رابطه بینگر میانجی کار -خشنودي خانوادگی، و تعارض خانواده

 خانواده در رابطه بین استرس شغلی و -  بودن تعارض کارگر میانجی. و خشنودي شغلی است

یید قرار گرفته است أمتعددي مورد تهاي  خانوادگی با خشنودي خانوادگی و شغلی در پژوهش

  ).1997، همکاران؛ فرون و 2000، همکارانکارلسون و (

شود  می) درون نقش(انه منجر به تعارض شخصی چندگهاي  اساس تئوري نقش، نقش بر

مختلف، هاي  که به سبب تقاضاهاي زمانی متضاد، کمبود انرژي یا رفتارهاي ناسازگار در نقش

، همکاران؛ کان و 1985گرینهوس و بیوتل، (سازد  میآمیز هر نقشی را دشوار  انجام موفقیت

رت دیگر، انتظارات و تقاضاهاي نقش به عبا). 1999، 4؛ به نقل از گرندي و کروپانزانو1964

. شوند می) یا شغلی(خانوادگی هاي  باعث ایجاد محدودیت در انجام نقش) یا خانوادگی(شغلی 

یا (اند که استرس ایجاد شده در محیط کار  نیز خاطر نشان ساخته) 1985(گرینهوس و بیوتل 

شود که  میقش منجر ، خستگی یا اشتغال به مشکالت درون ن پذیري به تحریک) خانواده

در . سازد میرا محدود ) یا شغلی(خانوادگی هاي  توانایی فرد براي مواجهه با مطالبات نقش

، ساعات کاري )2010، همکارانمتیوس و (حیطه کار متغییرهایی مانند فشارزاهاي نقش 

در ، و )2000، 6گرزیواکز و مارکز(، تعارض و اضطراب )2012 و بارنز فارل، 5متیوس، سودي(

و داشتن فرزند ) 2005، 7بایرون(محیط خانواده عواملی چون تعارض زناشویی و والدینی 

، به عنوان عوامل )1988، 8ویدانف(خردسال و یا بزرگسال نیازمند مراقبت در خانه 

                                                           
1-  Frye & Breaugh 
2-  Grandey, Cordeiro, & Crouter 
3-  Ford, Heinen, & Langkamer 
4-  Cropanzano 
5-  Swody 
6-  Grzywacz & Marks 
7-  Byron 
8-  Voydanoff 
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برند و  میشوند که منابع فرد در مواجه با انتظارات نقش دیگر را تحلیل  میزایی شناخته  استرس

در نتیجه، استرس موجود در . نمایند میازي انتظارات نقش دیگر اخالل ایجاد س در برآورده

خانوادگی خود هاي  شود تا فرد زمان و انرژي کافی براي انجام نقش میمحیط کار باعث 

هاي  زندگی خانوادگی خود، مانند شرکت در جنشهاي  نداشته باشد و نتواند از فعالیت

، کارکنی که سطوح باالیی از استرس را در محیط خانواده به طور مشابه. خانوادگی لذت ببرد

کاري خود نخواهد هاي  کند، زمان و انرژي کافی براي انجام وظایف و مسئولیت میخود تجربه 

در . گذاري مثبت بر سرپرست خود با مشکالتی مواجه خواهد شد ثیرأاز اینرو، براي ت. داشت

تواند به او اعطا کند استفاده  می ترفیعاتی که سرپرست ها، مزایا و تواند از پاداش مینتیجه وي ن

لذا استرس در یک حیطه باعث . انجامد میببرد که در نهایت به کاهش خشنودي فرد از شغلش 

یتی فرد را به همراه شود که در نهایت نارضا میایجاد مسایل و مشکالتی در حیطه دیگر 

  .خواهد داشت

اند که حمایت   خانواده نشان داده- حیطه تعارض کارانجام شده درهاي  بسیاري از پژوهش

تواند تعارض ایجاد شده بین کار و  میاجتماعی، هم در محیط خانواده و هم در محیط کار، 

؛ و به واسطه )1999، 2؛ بورك و گرینگلس1999، 1کارلسون و پرو(خانواده را کاهش دهد 

لی و خانوادگی شود  خانواده، منجر به افزایش خشنودي شغ- کاهش تعارض کار

؛ فري و 2010، همکاران؛ کورتس و 2008، همکاران و ٦، کوپر٥، پولمانزآلن، ٤اسپکتور،3رالپی(

زاي شغلی و خانوادگی و  هاي تنش تواند هم بر محرك حمایت اجتماعی می). 2004بروگ، 

ده بکاهد؛ و بگذارد و از سطح فشار تجربه ش  ها تأثیر مستقیمی دیگر پیامدهاي منفی ناشی از آن

زا را تعدیل  تنشهاي  ي شغلی و خانوادگی، تأثیر محركتواند در هر دو قلمرو همچنین می

حمایت اجتماعی دریافت شده از طرف سازمان و ). 1992، همکارانگرنروس و . (نماید

تواند با فراهم آوردن منابع متنوع، از قبیل فراهم آوردن اطالعات، حمایت عاطفی  میخانواده، 

الی، نه تنها باعث دستیابی فرد به امتیازها و نتایج مثبت در هر دو حیطه کار و خانواده شود و م

به عبارت دیگر، . مختلف کمک نمایدهاي  بلکه به وي در مواجه با الزامات و انتظارات نقش

                                                           
1-  Perrewe 
2-  Burke & Greenglass 
3-  Lapierrel 
4  - Spector 
5  -Poelmans 
6  - Cooper 
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به دست آمده یا رشد یافته در هاي  و فرصتها  حمایت اجتماعی به واسطه تجربیات، مهارت

تر ساخته و منجر به رضایت فرد  آسان) یا سازمان(، مشارکت فرد را در خانه )یا خانه(سازمان 

  .شود میاز شغل و خانواده خود 

زا در هر دو  عوامل استرسها  شود تا سازمان میبا توجه به نتایج به دست آمده، پیشنهاد 

عالوه براین، . نمایندرا کاهش داده و یا کنترل ها  حیطه کار و خانواده را شناسایی کرده، آن

تواند به کاهش تعارض و  میمقابله با استرس هاي  آموزشی به منظور افزایش مهارتهاي  برنامه

یکی دیگر از اقداماتی که . افزایش رضایت کارکنان از شغل و خانواده خود کمک نماید

 خود انجام توانند براي مدیریت تعارض ایجاد شده بین کار و خانواده کارکنان ها می سازمان

پذیر، تخصیص مرخصی به  کاري انعطافهاي  حمایتی، شامل برنامههاي  دهند، اتخاذ سیاست

در نهایت، . باشد میکننده،  والدینی، همکاران و سرپرست حمایتهاي  منظور انجام مسئولیت

 بلکه توانند تداخل کار و خانواده را کاهش دهند، میبا اتخاذ راهکارهاي فوق نه تنها ها  سازمان

  .توانند موجب رضایت فرد از شغل و خانواده خود شوند میاز این طریق 

و انتخاب نمونه تنها ها  سنجی به عنوان ابزار گردآوري داده خودهاي  استفاده از پرسشنامه

هایی مواجه  از بین کارکنان یک شرکت، تعمیم نتایج به دست آمده این پژوهش را با محدودیت

 در رابطه بین متغییرهاي گر میانجیگر و  ن، عدم بررسی متغییرهاي تعدیلعالوه برای. سازد می

بر همین اساس، . باشد میپژوهش هاي  تواند یکی دیگر از محدودیت میپژوهش حاضر 

هاي  و سازمانها  تري، متشکل از شرکت آتی از جامعه گستردههاي  شود در پژوهش میپیشنهاد 

هاي  پژوهش نه تنها با استفاده از شیوههاي   و دادهگیري مختلف نمونههاي  فعال در حوزه

 .گر را نیز در بر بگیرد  و تعدیلگر میانجیمتنوعی گردآوري شود، بلکه متغییرهاي 
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