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 قدمهم

تعارض کار خانواده به عنوان تعارض بين نقشی تعريف شاده اسات کاه در آن فشاارهاي     

 هساتند ناساازگار  هاا   کاار و خاانواده باه قاور متقاابلی در بعضای حاوزه        هاي نقشی از حوزه

که دو نوع تعاارض کاار خاانواده مهام     اند  نشان دادها ه پژوهش. (4395، 4گرينهاوس و بيوتل)

براي مثال چند مطالعاه  . دارندکارکنان بهزيستی و سالمت روانی  ايبر منفیهستند و پيامدهاي 

خانواده با مشکالت ساالمت روانای مانناد فشاارهاي     –که هر دو نوع تعارض کاراند  نشان داده

 (.1119، 9و نور 1112، 1نينلکوتس و پکينونن، فلدت، جري) مرتبط هستند شناختی روان

، 1کيناونن و ماانو  )در فنالناد  هاا   منفی تعارض کار بر خانواده در بسياري از پاژوهش  تأثير

اناد   دادهنشان ها  پژوهش. درصد بوده است 11حدود ( 1115، 5بالويا و فرون)مريکا آو ( 4339

ی مانناد هندوساتان همانناد    شرق هاي در فرهنگ خانواده-کارکه سهم اين تجربه منفی تعارض 

هاا   قور جدي پژوهش به چنين هم(. 1115، 2سرينيواس و تن ،آريی)باشد  می غربی هاي فرهنگ

اناد   را بر روي افراد مورد بررسای قارار داده   خانواده-کارمنفی تعارض  شناختی روانپيامدهاي 

 (.1111، 0ساتونو  ، هرست، بروکآلن)

مت روانی، سر حاال باودن عااقفی و رضاايتمندي در     به عنوان سال شناختی روانبهزيستی 

بازنگري (. 1119، 9رانتانن)زندگی تعريف شده است  هاي حوزه کار و خانواده مانند ساير زمينه

از کااه د نااده ماای نشااان شااناختی روانو بهزيسااتی  خااانواده-کااارتعااارض  هاااي و فراتحلياال

باا فرساودگی و    داري معنای ور قا  هبا  خانواده-کاربهزيستی مرتبط با کار، تعارض  هاي شاخص

و  ، هيانن ؛ فورد1111، و همکاران آلن) همراه هستنداسترس شغلی باال و رضايت شغلی پايين 

 (.4339، 41و کوسک و اوزکی ؛1110، 3النگ کامر

                                                           
1-  Greenhaus & Beutell 

2-  Kinnunen, Feldt, Geurts, & Pulkkinen 

3-  Noor 

4-  Kinnunen & Mauno 

5-  Bellavia & Frone 

6-  Aryee, Srinivas, & Tan 

7-  Allen, Herst, Bruck, & Sutton 

8-  Rantanen 

9-  Ford, Heinen, & Langkamer 

10-  Kossek & Ozeki 
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با استرس خانوادگی  خانواده-کارخانواده، تعارض  ابهزيستی مرتبط ب هاي براساس شاخص

کلی، تعارض  شناختی روانبا توجه به بهزيستی . همراه استيين باال و رضايتمندي خانوادگی پا

تناای، افسااردگی و  ، نشااانگان روانشااناختی روانبااا سااطوال باااالي فشااارهاي  خااانواده-کااار

 ؛1110، و همکااران فورد ؛ 1111، و همکاران آلن) باشد می رضايتمندي خانوادگی پايين مرتبط

و تعارض  خانواده-کارد از دو مسير تعارض ده می مطالعات نشان(. 4339و کوسک و اوزکی، 

نسبت باه   شناختی روانتري بر بهزيستی  ات قويتأثير خانواده-کارکار، مسير تعارض  -خانواده

(. 4339و کوساک و اوزکای،    ؛1110، و همکااران  فاورد )خانواده داشاته اسات    –تعارض کار

مانناد   خاانواده -کاار  د کاه متغيرهااي تعاارض   نا ده می انجام شده نشان هاي پژوهش چنين هم

و  شاناختی  روانو رفتاري با فشاارهاي   شناختی روانمبتنی بر زمان، فشار  خانواده-کارتعارض 

 (.1149، 4کاليات، کاليات، چان و تاچيل)نشان داده است  داري معنیبهزيستی رابطه 

اده خانو-کار مثبت بين تعامالت که داد نشان( 1112)کينونن و همکاران  يها نتايج پژوهش

بااا توجااه بااه بهزيسااتی  چنااين هاام. وجااود دارد مسااتقيمیرابطااه  شااناختی روانو بهزيسااتی 

ارتباا    شاناختی  روانبا سطوال پايين فشارهاي  خانواده-کارکلی، تعامالت مثبت  شناختی روان

مقطعای باوده    خاانواده -کارتعارض  انجام شده در مورد هاي پژوهشاز درصد  31حدود . دارد

قب  رويکرد عمده سانتی تعاارض    بر(. 1110، 1وود و المبردکال بورديوکس، کاسپر، ابی،)است 

در نظر گرفته شده است، باه   شناختی روانبينی براي فشارهاي  به عنوان پيش خانواده-کاری منف

شاود و   می فردي مورد تهديد واقع شناختی روانکند که منابع  می اين علت که موقعيتی را ايجاد

 9، کاسپر، الکوود، بوردياوکس ابی)سازد  می فرد را با بهزيستی پايين مواجههرود و  می يا از بين

 قاولی نشاان   هاي پژوهش(. 1111 ،2دانفووي ؛4333 ،5روپانزانوک؛ گراندي و 1115 ،1برينلیو 

ن را بعد کناکلی کار شناختی روانبهزيستی  خانواده-کارد که بصورت کلی تعارض نده می نشان

مطالعاات قاولی    چناين  هام (. 1114، 0والون و دونالدسون -رانتگ)آورد  می از شش ماه پايين

                                                           
1-  Kalliath, Kalliath, Chan, & Thachil 

2-  Casper, Eby, Bordeaux, Lockwood, & Lambert 

3-  Bordeaux 

4-  Brinley 

5-  Grandey & Cropanzano 

6-  Voydanoff 

7-  Grant-Vallone & Donaldson 
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خستگی عااقفی  خرده مقياس سال با  بيش از يک خانواده-کارکه وجود تعارض اند  نشان داده

و خساتگی در  ( 1111، 4درلينادن  جاونز، جانساون و وان   پيترز، دي)مقياس فرسودگی شغلی از 

هاا   پاژوهش  ايان،  بار  عالوه. استمثبت بوده داراي رابطه ( 1115، و همکاران 1هوف وان)شغل 

کننده نارضايتی شغلی، فشارهاي والدينی و  ايجاد خانواده-کارکه در زنان تعارض اند  نشان داده

باشد و در مردان نارضايتی زناشاويی،   می در قول دوره يک سال شناختی رواننشانگان استرس 

در ياک   خاانواده -کاار تعارض  هاي نپيش بي شناختی رواناسترس والدينی و نشانگان استرس 

 (.1111 ،9کينونن، جريتس و مانو)سال بوده است 

و  خاانواده -کاار فقاط رابطاه علای باين تعاارض       شناختی روشهر چند از لحاظ نظري و 

پژوهشی، رابطه علی، رابطاه علای معکاوس و رابطاه     بهزيستی متصور شده است، اما از لحاظ 

و  والاون  -گرانات )زيستی به تصوير کشايده شاده اسات    و به خانواده-کارمتقابل بين تعارض 

 (.1111، 1کالياتو  ، براودريسکول و او ؛1114دونالسون، 

اي بار  خاانواده -کاار تعاارض  دهناد   مای  وجود دارند کاه نشاان  شواهد روز افزون تجربی 

دادهااي    بارون  ابا  خاانواده -کارحلقه ارتباقی بين تعارض . منفی دارد هاي پيامدبهزيستی افراد 

ماورد بررسای قارار    ( 1114)والاون و دونالدساون    -مرتبط به کار و خانواده به وسيله گرانات 

بين قاولی و مقطعای بهزيساتی مثبات      نتايج نشان داد که تعارض کار خانواده يک پيش. گرفت

مطالعاه   925 (1144) 5، مير، فاسل، الفرينگ و سامی در يک فرا تحليل امستاد. باشد می کنانکار

نتايج نشان داد هر دو ناوع   .دادندمورد بررسی قرار را  خانواده-کارمدهاي تعارض مرتبط با پيا

مطالعاه قاولی   . و بهزيستی دارناد  شناختی روانقوي با فشارهاي اي  تعارض کار خانواده رابطه

-کاار تعاارض   نشاان داد کاه  ساازمان بازر     19ن کنااز کار( 1111)همکاران،  و دريسکولاو

 همکااران و  پژوهش کاليات چنين هم. دارداي  در هر دوره یی با بهزيسترابطه ثابت منف خانواده

مانند تعارض کار خاانواده مبتنای بار     خانواده-کارنشان داد که بين متغيرهاي تعارض ( 1149)

دارد  داري معنای و بهزيستی رابطه  شناختی روانو رفتاري با فشارهاي  شناختی روانزمان، فشار 

                                                           
1-  Peeters, de Jonge, Janssen, & van der Linden 

2-  Van Hooff  

3-  Kinnunen, Geurts, & Mauno 

4-  O‘Driscoll, Brough, & Kalliath 

5-  Amstad, Meier, Fasel, Elfering, & Semme 
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 را شاناختی  روانبين تعارض کاار خاانواده و بهزيساتی    نقش ميانجی  شناختی روان هاي و فشار

 .توان بازي کند می

پيشينه پژوهشی مورد بررسی و با توجه به شواهد پژوهشای در ايان ماورد کاه     توجه به  با

بينی بهزيستی کاري دارند،  سهم بسزايی در پيش شناختی روانو فشارهاي  خانواده-کارتعارض 

 شاناختی  روانو فشاارهاي   خانواده-کارمستقيم تعارض  مستقيم و غيردر پژوهش حاضر روابط 

 .بررسی و مورد آزمايش قرار گرفت الگورا در قالب يک 

 

 
 پژوهش حاضرپیشنهادی  الگوی .1شکل 

 

 روش

 گیری جامعه، نمونه و روش نمونه

 شاهر اهاواز   هااي دولتای   ساازمان ان کنا ي کار ي آماري پژوهش حاضر شاامل کلياه   جامعه

به اين ترتيب که  ،چند مرحله استفاده شد تصادفیگيري  در اين مطالعه از روش نمونه. باشد می

اداره به صاورت تصاادفی انتخااب و ساپس در      45 ،شهر اهوازدولتی  هاي سازماناز بين کليه 

نفار باه عناوان نموناه انتخااب       119 تعاداد  جمعاً ها نسازماهل اين أزنان مت بيناز  مرحله بعد

 .شدند

 

 زار پژوهشاب

توساط گلادبر  تهياه     4301اين پرسشنامه براي اولين بار در  .پرسشنامه سالمت عمومی

پرسشانامه  ايان  هادف  . الی اراياه شاده اسات   ؤس 41و  19، 91 هاي اين پرسشنامه در فرم. شد

اين پرسشنامه داراي ايان ويژگای اسات کاه باا      . پزشکی نيست دستيابی به يک تشخيص روان
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توسط ايران اين پرسشنامه در . فراد بيمار غربالگري کردن افراد سالم را از ات می تواقکمترين و

دهاد کاه    نتايج مطالعه انجام شده نشان مای  .اعتباريابی شده است (1119) همکاران و 4منتظري

سااله   15تاا   49نفار از دانشاجويان    019اين پرسشنامه پاس از ترجماه باه فارسای بار روي      

. باه دسات آماد    90/1ر همسانی درونی پرسشنامه با آلفاي کرونباا   اعتبا. اعتباريابی شده است

هاي شاناخته شاده ماورد بررسای      با استفاده از روش تحليلی مقايسه گروهروايی پرسشنامه نيز 

نتايج آزمون تحليل واريانس در بررسی نمره پرسشنامه سالمت عماومی و کيفيات   . قرار گرفت

چنين براساس تحليل عوامال دو   هم. ها بود ه بين گروهقابل مالحظ هاي گر تفاوت زندگی نمايان

پايايی اين مقيااس در   .يکی آشفتگی روانی و ديگري بدکاري. عامل در پرسشنامه مشخص شد

 .به دست آمد 92/1پژوهش حاضر به شيوه آلفاي کرونبا  

 49از پرسشانامه   خاانواده -کاار باراي سانجش تعاارض     .خانواده-کارپرسشنامه تعارض 

اساتفاده شاده   ( 1111) 1کارلساون، ککماار و ويلياامز    خاانواده -کارند بعدي تعارض الی چؤس

 خاانواده -کاار اين پرسشنامه شامل سه بعد تعارض کار خانواده مبتنی بر زمان، تعاارض  . است

و همکااران،   کارلساون . باشاد  مای  مبتنی بر رفتاار  خانواده-کارمبتنی بر فشار روانی و تعارض 

( 4999)رساولی   .اناد  گازارش داده  90/1تا  09/1ين را باين پرسشنامه آلفاي کرونبا  ( 1111)

از سوي ديگار در  . اند گزارش داده 93/1تا  22/1آن را  هاي ضريب همبستگی بين خرده مقياس

گازارش   31/1تاا   43/1از ها  اعتبار عاملی آن را بر ماده خرده مقياس( 4993)پژوهش متشرعی 

 .به دست آمد 92/1آلفاي کرونبا   پژوهش حاضر به شيوهپايايی اين مقياس در . شده است

خارده   5ال و ؤسا  19شامل ( 4331)مقياس بهزيستی کاري وار  .پرسشنامه بهزیستی کاری

شامل صالحيت شاغلی، اشاتياش شاغلی، انتقاال منفای       آن هاي باشد که خرده مقياس می مقياس

 پاژوهش  باراي اساتفاده در  مه ناسشاين پر. باشد می شغلی، صالحيت عمومی و اشتياش عمومی

و  21/1، 04/1، 21/1، 29/1به ترتياب  ها  آلفاي کرونبا  خرده مقياس. حاضر ترجمه شده است

عااقفی بررسای    یباا بهزيسات  از قري  همبستگی روايی اين پرسشنامه  چنين هم. باشد می 04/1

ژوهش حاضار باه   اين مقياس در پا کل پايايی . ها به دست آمد بين آن داري معنیشده که رابطه 

 .به دست آمد 29/1آلفاي کرونبا   شيوه
                                                           
1-  Montazeri 

2-  Carlson, Kacmar, & Williams 
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 ها یافته
 را نشاان پژوهش و ضرايب همبستگی بين متغيرهاي ين و انحراف استاندارد ميانگ 4جدول 

 .دهد می

 

 پژوهشضرایب همبستگی بین متغیرهای  میانگین و انحراف معیار و  .1 جدول

 میانگین متغیرها
انحراف 

 معیار
1 2 3 4 6 

- - - -  4 22/1 94/49 مبتنی بر زمان خانواده-کار تعارض

 41/5 51/41 مبتنی بر فشار روانی خانواده-کارتعارض 
019/1 4  - - -

 90/2 45/42 مبتنی بر رفتار خانواده-کارتعارض 
101/1 111/1 4  - -

 25/2 99/11 شناختی روانفشارهاي 
901/1 130/1 190/1 4  -

 13/3 29/11 بهزيستی کاري
994/1- 934/1- 122/1- 991/1- 4 

15/1             

P<14/1

P< 

 

دهد ميانگين و انحراف استاندارد تعارض کار خانواده  می نشان 4گونه که جدول  همان

و  51/41، تعارض کار خانواده مبتنی بر فشار روانی 22/1و  94/49 مبتنی بر زمان به ترتيب

و  99/11 شناختی روان هاي ، فشار90/2و  45/42 انواده مبتنی بر رفتار، تعارض کار خ41/5

بين تعارض کار ضرايب همبستگی  چنين هم .دنباش می 13/3و  29/11و بهزيستی کاري  25/2

تعارض کار خانواده مبتنی بر  ،تعارض کار خانواده مبتنی بر فشار روانی ،خانواده مبتنی بر زمان

و  -122/1، -934/1، -994/1با بهزيستی کاري به ترتيب  اختیشن روانو فشارهاي رفتار 

تعارض ضريب همبستگی بين  چنين هم. باشد دار می معنی 14/1باشد که در سطح  می -991/1

تعارض کار خانواده  ،تعارض کار خانواده مبتنی بر فشار روانی کار خانواده مبتنی بر زمان،

ه در باشد ک می 190/1 و 130/1، 901/1به ترتيب  شناختی روانمبتنی بر رفتار با فشارهاي 

 .باشد دار می معنی 14/1سطح 

 

 پیشنهادی الگوی مستقیم مسیرهای به مربوط های یافته

 شکل . پيشنهادي مورد آزمون قرار گرفت يالگوبا استفاده از الگويابی معادالت ساختاري 
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نشان  ضرايب مسير استاندارد به همراه پژوهش راهاي  نهايی بدست آمده از داده الگوي 1

نهايی پس از انجام يک اصالال يعنی حذف مسير تعارض  الگويالزم به ذکر است که  .دهد می

 .دست آمده استه ب شناختی روانشارهاي رفتار به ف رخانواده مبتنی ب-کار

 

 

 به همراه ضرایب مسیر استاندارد پژوهشنهایی  الگوی . 2شکل 

 

نهايی که پاس از انجاام ياک     الگوبرازندگی هاي  و  به شاخصاقالعات مرب 1در جدول 

از قريا   ( شاناختی  روانخانواده مبتنی بر رفتار به فشارهاي -حذف مسير تعارض کار)اصالال 

 .دست آمده، ارايه شده استه هاي اصالال ب شاخص

 
واده با نهایی رابطه بهزیستی کاری و انواع تعارض کار خان الگوهای برازندگی  شاخص.  2جدول 
 شناختی گری فشارهای روان میانجی

x الگو
2 

df x
2
/df P GFI CFI NFI RMSEA 

 111/1 335/1 333/1 330/1 199/1 93/4 4 93/4 نهايی الگو

 

نهايی با يک درجه  الگو( خی دو)شود، مجذور خی  مالحظه می 1گونه که در جدول  همان

يگر از جمله شاخص نيکويی برازش هاي د شاخص. به دست آمده است 93/4آزادي برابر با 

(330/1 =GFI) شاخص برازندگی بهنجار شده ،(335/1 =NFI ) و شاخص برازندگی

هستند که حاکی از  4و نزديک به  31/1همگی باالتر از مقدار ( CFI= 333/1)اي  مقايسه

ی چنين شاخص مجذر برآورد واريانس خطاي تقريب هم. باشند نهايی می الگوبرازندگی باالي 
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(111/1 RMSEA= ) ضرايب استاندارد و . هاست با داده الگواست که حاکی از برازندگی

 .اند ارائه شده 9نهايی در جدول  الگواستاندارد مسيرهاي مستقيم  غير

دهد ضرايب استاندارد و غيراستاندارد مسير  نشان می 9قور که اقالعات جدول  همان

، β= 592/1)شناختی  ار روانی به فشارهاي رواننهايی از تعارض مبتنی بر فش الگومستقيم 

919/1 =B ،114/1P<)409/1)شناختی  ، از مسير تعارض مبتنی بر زمان به فشارهاي روان- 

=β ،410/1- =B ،111/1>p)459/1)شناختی به بهزيستی کاري  ، از فشار روان- =β ،591/1- 

=B ،191/1>p )109/1)ري و تعارض مبتنی بر فشار روانی به بهزيستی کا- =β ،135/1- 

=B ،114/1>p )مبتنی بر زمان، فشار  خانواده-کارنهايی تعارض  الگو 1شکل . دار هستند معنی

 .دهد شناختی را نشان می گيري فشارهاي روان روانی و رفتار با بهزيستی کاري را با ميانجی
 

 نهایی یالگواستاندارد  تاندارد و غیرضرایب مستقیم اس  .3جدول 

 امسیره
 ضرایب
 استاندارد
Β 

ضرایب 
استاندارد غیر

B  

 خطای
استاندارد

S.E  

 نسبت 
 بحرانی

C.R 

 سطح

 داری معنی
P 

روانی  فشار بر مبتنی خانواده-کار تعارض
 شناختی روانبه فشارهاي 

125/1 219/1 444/1 11/5 114/1 

مبتنی بر زمان به  خانواده-کارتعارض 
 شناختی روانفشارهاي 

112/1 122/1 411/1 51/1 53/1 

 114/1- 99/9 4/1- 991/1- 193/1 به بهزيستی کاري شناختی روانفشار 

مبتنی بر فشار  خانواده-کار تعارض
 روانی به بهزيستی کاري

404/1 -913/1 -402/1 02/4 -109/1 

مبتنی بر زمان به  خانواده-کارتعارض 
 بهزيستی کاري

193/1 -409/1 -405/1 14/4 -944/1 

مبتنی بر رفتار به  خانواده-کارتعارض 
 بهزيستی کاري

193/1 -413/1 -411/1 10/4 -111/1 

 

شناختی و  مبتنی بر زمان، فشار روان خانواده-کارضرايب غيرمستقيم تعارض  1جدول 

 .دهد شناختی را نشان می گيري فشارهاي روان رفتار با بهزيستی کاري را با ميانجی
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با  شناختی روانفشار  و زمانتعارض کار خانواده مبتنی بر ضرایب غیرمستقیم مسیر   .4جدول 
 شناختی روانگری فشارهای  بهزیستی کاری با میانجی

 مسیر
 ضریب
 β استاندارد

 سطح
 P داری معنی

 فاصله اطمینان
 حد پایین حد باال

به  شناختی روانمبتنی بر فشار  خانواده-کارتعارض 
 شناختی روانبهزيستی کاري از قري  فشارهاي 

150/1 119/1 199/1 -149/1 -

مبتنی بر زمان به بهزيستی کاري  خانواده-کارتعارض 
 شناختی رواناز قري  فشارهاي 

425/1 -124/1 154/1 130/1 -

 

خانواده -کارتعارض  غيرمستقيم مسير ، ضرايبشود می مشاهده 1گونه که در جدول  همان

، β= 150/1) شناختی رواناز قري  فشارهاي  به بهزيستی کاري شناختی روانمبتنی بر فشار 

119/1 =P) ساير  .است دار معنی -199/1 و حد باالي آن -149/1 فاصله اقمينان، حد پايين

 .نبودند دار معنیمستقيم  مسيرهاي غير

 

 گیری حث و نتیجهب
و تعارض  خانواده-کارمستقيم ميان تعارض  هدف اين پژوهش بررسی روابط مستقيم و غير

قاور کاه    هماان . باود  شاناختی  روانفشارهاي اي  کار و بهزيستی کاري با نقش واسطه -ادهخانو

مبتنای بار    خاانواده -کاار خانواده مبتنی بر زمان، تعارض  –دهد بين تعارض کار می نتايج نشان

رابطاه مثبات    شاناختی  روانمبتنی بر رفتار با فشارهاي  خانواده-کارفشارهاي روانی و تعارض 

کيناونن و   ،(1119)نور  ،(1112)و همکاران  کينونن هاي ن يافته با نتايج پژوهشاي. وجود دارد

و  ،(1111) و همکااران  آلان  ،(1115)و همکاران آريی  ،(1115)  بالويا و فرون ،(4339)مانو 

کاه دو ناوع   اناد   نشان دادهها  قور که پژوهش همان. باشد می همسو (1149)و همکاران  کاليات

ناان  کمهم هستند و پيامدهاي مضاري بار بهزيساتی و ساالمت روانای کار      تعارض کار خانواده

خاانواده باا مشاکالت    –که هر دو نوع تعارض کاار اند  براي مثال چند مطالعه نشان داده. دارند

و ناور،   1112، و همکااران  کيناونن )مرتبط هستند  شناختی روانسالمت روانی مانند فشارهاي 

شغلی و خاانوادگی   هاي در استرس ييعنی درگير انوادهخ-کاردرگير بودن در تعارض (. 1119

ها به سه گونه زمان، فشاار روانای و رفتااري فشاار روانای       بندي آن زيادي که با توجه به دسته
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قاور   باه  چناين  هام  .بگاذارد  تأثيرتواند بر عملکردهاي وي  می کند که می زيادي را به فرد وارد

را بار روي افاراد ماورد     خاانواده -کاار تعاارض  منفی  شناختی روانپيامدهاي ها  جدي پژوهش

کاه باين    ناد نشان داد( 1149)و همکاران  کاليات(. 1111، و همکاران آلن)اند  بررسی قرار داده

و  شاناختی  روانمانند تعارض کار خانواده مبتنی بر زمان، فشاار   خانواده-کارمتغيرهاي تعارض 

 هااي  توان به نتايج پژوهش چنين می هم .اردد داري معنیرابطه  شناختی روانرفتاري با فشارهاي 

ايان  . اساتناد کارد   (1111)داناف  يوو  ،(4333)گراندي و کروپاانزانو   ،(1115)و همکاران  ابی

بينای باراي فشاارهاي     باه عناوان پايش    خاانواده -کاار نشان دادند که تعارض منفی ها  پژوهش

کناد کاه مناابع     مای  ا ايجااد در نظر گرفته شده است، به اين علت کاه ماوقعيتی ر   شناختی روان

رود و فارد را باا بهزيساتی پاايين      می شود و يا از بين می فردي مورد تهديد واقع شناختی روان

 تاأثير و  شاناختی  روانبا فشارهاي  خانواده-کاررابطه مثبت بين ابعاد تعارض  .سازد می مواجهه

و  تاأثير گی افاراد بعلات   افراد لزوم توجه به زندگی کاري و خاانواد  شناختی روانآن در فضاي 

 .کند می تاثر متقابل اين دو حوزه زندگی فردي را بيشتر

 خاانواده -کاار تعاارض   ،خانواده مبتنی بر زمان–بين تعارض کاربرقب  نتايج اين پژوهش، 

با بهزيستی کااري رابطاه منفای    مبتنی بر رفتار  خانواده-کارو تعارض مبتنی بر فشارهاي روانی 

و  فاورد  ،(1111) و همکااران  آلان  هااي  ايان يافتاه باا نتاايج پاژوهش     . وجود دارد داري معنی

 و همکااران  ابای  ،(1149)و همکااران   کالياات  ،(4339)کوساک و اوزکای    ،(1110)همکاران 

والااون و دونالدسااون   -گراناات ،(1111)دانااف يو ،(4333)گراناادي و کروپااانزانو ، (1115)

و همکاااران  و کينااونن ،(1115) کااارانو هم هااوف وان ،(1111)و همکاااران  پيتاارز ،(1114)

. زير اساتناد نماود   هاي توان به نتايج پژوهش می جهت تبيين اين يافته، .باشد می همسو( 1111)

 شاناختی  روانبهزيستی  خانواده-کاردهد که بصورت کلی تعارض  می قولی نشان هاي پژوهش

 چناين  هم(. 1114دونالدسون، والون و  -گرانت)آورد  می ان را بعد از شش ماه پايينکنکلی کار

بيش از يکساال باا بعاد خساتگی      خانواده-کارکه وجود تعارض اند  مطالعات قولی نشان داده

و  هاوف  وان)و خساتگی در شاغل   ( 1111و همکاران،  پيترز)عاقفی مقياس فرسودگی شغلی 

ن تعاارض  کاه در زناا  اند  نشان دادهها  پژوهش اين بر عالوه. مرتبط بوده است( 1115، همکاران

 در  شناختی روانکننده نارضايتی شغلی، فشارهاي والدينی و نشانگان استرس  ايجاد خانواده-کار
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باشاد و در ماردان نارضاايتی زناشاويی، اساترس والادينی و نشاانگان         می قول دوره يک سال

و  کيناونن )در ياک ساال باوده اسات      خانواده-کارتعارض  هاي بين پيش شناختی رواناسترس 

اند، باين   بسيار ديگري نشان داده هاي و پژوهشها  قور که اين پژوهش همان (.1111، نهمکارا

استرس و فشارهاي ناشای  . و بهزيستی کاري رابطه منفی وجود دارد خانواده-کارابعاد تعارض 

 .تواند بهزيستی فرد را در محيط کار با مشکالتی روبرو سازد می خانواده-کاراز تعارض 

مياانجی باين ابعااد     شاناختی  روانعادالت ساختاري نشان داد که فشارهاي نتايج الگويابی م

همکااران   و اين نتيجه با نتايج پژوهش کالياات  .باشد می تعارض کار خانواده و بهزيستی کاري

مساير   داري معنای برازندگی و  هاي برازش خوب و قابل قبول شاخص. باشد می همسو (1149)

مبتنی بر فشار روانی  خانواده-کاربراي تعارض  شناختی روان مستقيم نشان داد که فشارهاي غير

-کاار اهميت اين يافته در اين است که تعاارض  . باشد داري می معنیبا بهزيستی کاري ميانجی 

نتايج  .قور جدي بهزيستی کاري را در خطر اندازد تواند به می شناختی روانو فشارهاي  خانواده

وي دريافات کاه کاار و    . کناد  مای  حمايات ( 1111)ف هش حاضر از نتايج پژوهش يودانا پژو

گياري متغيار    ی هستند و ناوع رواباط باين ايان دو متغيار باا مياانجی       هاي خانواده ميکروسيستم

باه  . کااري را کااهش دهاد    هاي تواند بهزيستی تجربه شده در محيط می شناختی روانفشارهاي 

در رابطاه باين    شاناختی  رواناي گراناه فشااره   ات ميانجیتأثير (1149)و همکاران  کالياتر نظ

بهزيساتی در  )پياماد  متغير و ( کار -و تعارض خانواده خانواده-کارتعارض )ند يآپيشمتغيرهاي 

-کاار تعارض اي  ات واسطهتأثيرها دريافتند که  آن .دهد می نتايج جالبی را به دست( محيط کار

بار بهزيساتی کااري     ناختیشا  رواناز قري  فشاارهاي   شناختی روانفشارهاي مبتنی بر  خانواده

نکته جالب در اين مورد، اين اسات کاه بهزيساتی کااري را تنهاا باا کااهش        . انتقال يافته است

فشاارهاي  اي  نقش واسطه. توان بهبود بخشيد کار نمی -و تعارض خانواده خانواده-کارتعارض 

نهاا بار کااهش    دهد که براي افزايش بهزيستی کاري نه ت می اين نتيجه را به دست شناختی روان

مستقيم اين متغيرها از قري  فشارهاي  بايد تمرکز کرد بلکه بايد رابطه غير خانواده-کارتعارض 

استفاده الگويابی معاادالت سااختاري عليات را باه اثباات      . مورد توجه قرار گيرد شناختی روان

در ادارات اين تحقيا  فقاط    چنين هم .رساند در اين مورد جانب احتيا  بايد رعايت گردد نمی

 ديگار را باا محادوديت روبارو     هاي دولتی شهر اهواز انجام گرفته که تعميم دادن آن به محيط

گاردد کاه ادارات دولتای در     مای  اين پاژوهش پيشانهاد   هاي با توجه به يافته چنين هم. سازد می
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ان خاود زميناه را باراي    کنکار شناختی روانسازي محيط کاري و توجه به فشارهاي  جهت سالم

 .يجاد بهزيستی کاري مهيا نمايندا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منابع

 فارسی

تأثير (. 4999)و رهگذر، مهدي  ؛رضا؛ فالحی خشکناب؛ مسعود رسولی، پريسا؛ خانکه، حميد

مجله دانشکده پرستاري و . زندگی در پرستاران -آموزش مديريت زمان بر تعارض کار

 .44-5، 9ماره ، ش45دوره  ،(حيات)مامايی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

رضا؛ فاتح، ابوافضل و  عبادي، مهدي؛ حريرچی، اميرمحمود؛ شريعتی، محمد؛ گرمارودي، غالم

سؤالی سالمت  41ترجمه و تعيين پايايی و روايی پرسشنامه (. 4994)منتظري، علی 

 .12-93شماره سوم،  ،سال اول ،فصلنامه پايش(. GHQ-12)عمومی 

-آزمون الگوي نظري از تعارض کار(. 4993)لکاظم حسين و نيسی، عبدا متشرعی، محمد

نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه  پايان. دولتی شهر شيرازهاي  خانواده در پرستاران بيمارستان

 .شهيد چمران اهواز
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