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 چکیده
آوری در  کننده تاب هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیل

خاانااده   -تعاار  کاار   باا رابطه بین بهزیستی روانشناختی 
ایان  نماناه  . خانااده و قصد ترک شالل بااد  -سازی کار غنی

زن( از کارکنااان  141 اارد و  222نفاار  363پااژوهش شااا ل 
کاه باه روت تصاادسی سااده      بااد  شرکت  لی حفاری ایاران 

یرهااای  ااارد  طااعااه از باارای ساانتش  تلانتخاااب شاادند. 
خاانااده   -سازی کاار  خانااده  غنی-های تعار  کار پرسشنا ه

خشانادی شاللی  خشانادی      آوری   قصاد تارک شالل    تاب
هاا   خاناادگی و سال ت روان استفاده گردید. جهت تحلیل داده

 راتبای    رسیان سلسهاز ضریب همبستگی پیرسان و تحلیل رگ
نتایج حاصل از پژوهش حاضار نشاان داد    د.شتعدیلی استفاده 

دار باا تعاار     که بهزیستی روانشناختی رابطاه  نفای و  عنای   
خاانااده و قصاد تارک شالل دارد و هم ناین بهزیساتی       -کار

دار  خانااده رابطه  ثبات و  عنای  -سازی کار روانشناختی با غنی
گار   رگرسایان تعادیلی  نقاش تعادیل    های تحلیال   دارد. یاسته

   یید قرار دادند.أآوری را در این روابط  ارد ت تاب
 

خاانااده   -بهزیستی روانشاناختی  تعاار  کاار   کلیدواژگان: 
 آوری خانااده  قصد ترک شلل  تاب-سازی کار غنی

  

Abstract 
 

The purpose of this study was to investigate the 

moderating role of resiliency on the relationship of 

psychological well-being with work-family conflict, 

work-family enrichment and turnover intention. The 

participants of this study consisted of 363 

employees of National Iranian Drilling Company 

(222 male & 141 female), who were selected by 

simple random sampling method. The instruments 

used in this study were Work-Family Conflict, 

Work-Family Enrichment, Resilience, Turnover 

Intention, Job Satisfaction, Family Satisfaction 

and General Health (GHQ-12) Questionnaires. 

Data was analyzed by Pearson correlation coefficients 

and moderated hierarchical regression analysis. 

The results showed that there was a significant 

negative relationship between psychological well-

being and work-family conflict and turnover 

intention and there was a significant positive 

relationship between psychological well-being and 

work-family enrichment. Further, moderated 

regression analysis showed that resiliency 

moderated these relationships significantly.  

 
Keywords: psychological well-being, work-family 
conflict, work-family enrichment, turnover intention, 
resilience 
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 مقدمه
سااز انی ایان اسات کاه کارکناان چارا و چگاناه در         های پژوهشاز جمله  اضاعات  هم در 

 هاای  واکانش شاناختی  ثبات و    هاای  قضااوت  ثبت نظیر  های حااتزندگی شخصی و کاری خاد 

تاجاه بسایاری از    . باه دایال گساتردگی و اهمیات ایان  اضاا        کنند  یاحساسی  ثبت را تتربه 

باه گااران    بهزیستی روانشاناختی  پژوهشگران به  اضا  بهزیستی روانشناختی  عطاف شده است.

کاه   کناد   ای ایان  فهاام بیاان     .شااد   ای  خشانادکننده سرشار از شادی و عمیقاً  ای شیاهزندگی به 

بهزیستی روانشناختی یک حاات پیا دی و نهایی نیست  بلکه یک سرآیند است که بر خااب زیساتن   

 Ryan & Deci, 2001.)  1989 )Ryff  انساان تمرکاز دارد   هاای  تااناایی یا عملای کاردن تماام    

 سازی  فهامانسانی  های تاانمندیبهزیستی را بر  بنای زندگی آر انی و به  عنای شکاساسازی 

 شاابه و  کمال ساال ت     هاای   االک کرده است و خاطر نشان کرد که این دیدگاه دربردارنده 

از سقادان ساال ت     تار  بایش روانشناختی  ثبت هستند. در واقع بهزیستی روانشاناختی چیازی   

 ؛ Kern, Waters, Adler, & White, 2014 ؛Gallagher, 2017ی اسات   استرس یا ناا ید

McNeill, 2009.)  چگانه یک سرد سکر  ای  دهد  یبهزیستی یک ساختار پایا است که نشان  

و در درون روابط و  حیط ها در یک ز اان  عاین    کند  یکند  احساس  ی کند  ارتباط برقرار 

 (. Kern et al., 2014 ؛Greenfield, 2015عمل  ی کند  

از قبیل عااطف  ثبت  رضاایت از زنادگی و کاار     هایی  ؤافهشناختی شا ل  بهزیستی روان

کاه شاا ل    پردازناد   ای  شاان  زنادگی است و بر این دالات دارد که چگانه اساراد باه ارزیاابی    

وخا و هیتانات  ثبات و سقادان    از قبیل رضایت از زندگی  رضایت زناشایی  خلق  تلیرهایی

شناختی یک  فهام  تمایز و چندبعدی اسات کاه    . بهزیستی روانباشد  یردگی و اضطراب اسس

هیتانی و روانی در زندگی سرد  ارداساتفاده قارار   ه شد ادراک انداز چشمبرای سنتش  تااند  ی

اساراد باه سشاارهای زنادگی روز اره اسات        های واکنششناختی  رباط به روانگیرد. بهزیستی 

 Ryff & Keyes, 2009شاان  زنادگی روز اساراد از   های روزبه ( که شا ل احساسات و ارزیابی 

شناختی بااالیی   که شخصی دارای بهزیستی روان شاد  ی(. ز انی گفته Heeman, 2008است  

وسار تتربه کند و کمتر هیتانات نا طلاب  ثل خشام   است که رضایت از زندگی و اات را به

دارای بهزیستی روانشاناختی پاایین    شاد  یل به شخصی گفته یا ناراحتی را تتربه کند. در  قاب
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اات کمی داشاته و  عمااالً هیتاناات  نفای  ثال       هتتربناراضی باده   ات زندگیاست که از 

 (.Ryan & Deci, 2001اضطراب یا خشم را تتربه کند  

ختی را دو دیدگاه روانشناختی وسیع از احاظ تاریخی به کار گرستاه شاده تاا بهزیساتی روانشانا     

ایان دیادگاه بهزیساتی    : گرایای  دیادگاه ااات  : کااوت و بررسای کناد. ایان دو دیادگاه عبارتناد از      

کناد.   عناان تاازن  یان عاطفه  ثبت و  نفی عمل  ای  داند و اغلب به روانشناختی را با شادی برابر  ی

کناد و بار     ای این دیدگاه اساس بهزیستی روانشناختی را سزونی عاطفه  ثبت نسبت به  نفی تعریف 

کید دارند. بر این اساس این دیدگاه بهزیستی روانشاناختی را حاداکثر عاطفاه    أتتربه هیتانی خاشایند ت

دیادگاه   :گرایای  دیدگاه اخالقو  (Ryan & Deci, 2001اند    ثبت و حداقل عاطفه  نفی تعریف کرده

 کناد  شان ارزیاابی  ای   حقیقیاخالقی  ارسطایی  چگانگی سال ت زندگی اسراد را در ارتباط با خاد 

 Waterman, 1993 cited in Springer, Hauser, & Freese, 2006 .)    ایان دیادگاه بهزیساتی

هایی چاان سضایلت  پرهیزگااری  رضاایت از زنادگی و تصاارات        روانشناختی را بر اساس  الک

اسات  تعریاف   نظر انسان بااده   های  ختلف  ارد ها و دوره  ختلف از شرایط آر انی که در سرهنگ

 کرده است.

ای از رضایت از زندگی  عااطف  ثبت و نداشتن عااطف  نفی  بهزیستی روانشناختی را دا نه

دانند که به  اند. پژوهشگران شادی را جزء عاطفی  هیتانی( بهزیستی روانشناختی  ی تعریف کرده

اسات.  حققاان باین     نظر آن به  سائلی  انند ز ینه وراثتی سرد و هم نین شرایط  حیطی وابساته 

 های بهزیستی عبارتند شاند. آنان  عتقدند شاخص بهزیستی و بهزیستی روانشناختی تمایز قائل  ی

ا اا   زنادگی  از تعادل ااتی یا به عبارت دیگر تعادل بین عااطف  ثبت و  نفی و دوم رضاایت از  

ایت عماا ی سارد   کلی به سال ت عما ی روانی و جسمانی و به رض طار بهزیستی روانشناختی به

گیرد. به عبارت دیگار  فهاام    پردازد که  فاهیمی  انند رضایت شللی را نیز در بر ی از زندگی  ی

دهاد  باه    تر که  سایل  ختلف را پاشش  ی بهزیستی روانشناختی   فها ی وسیع تر و همه جانبه

 .(Gardner, Rose, Mason, Tyler, & Cushway, 2005  آید حساب  ی

سشاار بیشاتری را باه     وری بهاره از سای دیگر  باال رستن رقابت جهانی و نیاز بارای اسازایش   

ها  چندگانه آن های نقشها را برای کارکنان در  دیریت  کارسر ایان وارد کرده است تا برخی کمک

 های اخیر  هم در نظار گرستاه شاده اسات.     خانااده در دهه-تعا ل کار ه طااعسراهم کنند. بنابراین 

عناان  اضاعی عمده که هم کارکنان و کارسر ایاان و هام خاانااده     تعار   یان کار و خانااده به
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شاللی و خااناادگی    هاای  نقاش   شناخته شده است. این تعار  از تاداخل  سازد  یآنان را  تأثر 

که  شکالت  رباط به کار بار رواباط کاار و خاانااده      اند داده. تحقیقات اوایه نشان شاد  یناشی 

عادم   .(Voydanoff, 2005؛ Panorama & Jdaitawi, 2011  بااده اسات   ثیرگاارأتکارکنان 

 ربااط باه خاانااده      های نقشهای  رباط به کار و   یان اازا ات نقش ناهماهنگیسازگاری و 

 هاای  درخااست ین و رسع نیازها و أ شکالت بسیاری برای کارکنان و خانااده آنان  به  نظار ت

. دالیل  نطقی و هم تتربی  اید این واقعیت  اجاد اسات  کند  یهر دو حیطه زندگی  ایتاد 

خشنادی شللی  خشنادی خااناادگی و خشانادی    های حیطهکه اسرایش خشنادی کارکنان در 

 پیا ادهای و از طرسی  شاد  یاز زندگی در کل  سبب کاهش  یزان تعار   یان کار و خانااده 

؛ Aryee, Luk, Leung, & Lo, 1999 ک شلل را  تأثر خااهاد کارد   شللی هم ان قصد تر

Anderson, Coffey, & Byerly, 2002؛ Mazerolle, Bruening, & Casa, 2008 .)

عنااان یاک کاارکن  نتار باه       کلی ناسازگاری  یان نقش سرد در خانااده و نقش سرد باه  طار به

 . نیازها و اازا ات  حیط کار و خاانااده گااهی باا یکادیگر همخااان نیساتند       گردد  یتعار  

 و عالوه بر آن کارکنان نیاز تاانمنادی برقارار کاردن ارتبااط  اؤثر  یاان ایان دو حیطاه را از          

و گااهی  شاکالت خاانااده از     کناد   ای . گاهی  سائل کاار در خاانااده تاداخل    دهند  یدست 

(. Lin, Chen, & Sun, 2015 ؛Karatepe, Baddar, 2006  کناد   ای کارکردن ساام جلاگیری 

 که  یان تعار   یان کاار و خاانااده و  تلییرهاای شاللی      دهند  ی طااعات بسیاری نیز نشان 

 از جمله: خشنادی شللی   یل به  اندن در شلل  تعهد کاار راهاه  قصاد تارک شالل  تعهاد       

شلل و هم نین عملکارد شالل کاه از پیا ادهای  هام سااز انی هساتند  رابطاه وجااد دارد          

 Alsam, Imran, Anwar, Hameed, & Kafayat, 2013 ؛Ghayyur & Waseef, 2012). 

: تعار   بتنی بر کمباد ز اان   کنند  یبندی  خانااده را در سه حیطه دسته - فهام تعار  کار

تعار   بتنی بر تاان سرسایی و تعار   بتنی بر رستارهای ناسازگارانه در خانه و  حیط کاار.  

 .شاند  یخانااده  -   نتر به بروز تعار  کارها ناهمخاانی تما  این 

و در تحقیقاات   شااد   یسازی کار و خانااده نا یده  غنی جنبه  ثبت از تعا ل کار و خانااده   عماالً

 ؛Brough, Hassan, & O’Driscoll, 2014اخیار بسایار  اارد تاجاه قارار گرستاه اسات         

Siu, Lu, Brough, Lu, Bakker, & Kalliath, 2010خانااده باه عنااان   -سازی کار (. غنی

تعریاف  « دهاد  حدی که تتربیات در یک نقش  کیفیت زندگی در نقش دیگر را پیشرست  ای »
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خانااده دارای دو جهت است کاه  -سازی کار (. غنیGreenhaus & Powell, 2006شاد    ی

-سازی کار تااند باعث بهباد کیفیت زندگی خاناادگی سرد شاد  غنی در آن تتربیات کاری  ی

ساازی   شاد  غنیخانااده( و تتربیات خاناادگی  ی تااند باعث بهباد کیفیت زندگی کاری سرد 

سه بعد هساتند. هار    کار هر کدام دارای-سازی خانااده خانااده و غنی-کارسازی  کار(. غنی-خانااده

کناد.   کار را بیان  ی-سازی خانااده خانااده و غنی-سازی کار افه  نحصر به سرد از غنیؤبعد یک  

خاانااده  -خاانااده و رشاد کاار   -خاانااده  عاطفاه کاار   -خانااده شا ل سر ایه کار-سازی کار غنی

 (.Carlson, Kacmar, Wayne, & Grzywacz, 2006باشد    ی

 رستاار اساراد در    کنناده  تعیاین  تااناد   ای با در نظر گرستن این  اضا  که قصد ترک شالل  

باه اثربخشای هرچاه بیشاتر ساردی و       تااند  ی پیا دهااین  پیشایندهایساز ان باشد  شناسایی 

 تاارک اختیاااری ساااز ان تاسااط ساارد تعریااف   تاااان  اایساااز انی بیانتا ااد. تاارک شاالل را 

 یکاای از   Vanbereken, 1989 cited in Arshadi, 2007.)  1977)Mobley  نماااد

  هام بارای تارک شالل      باین  پایش عناان یک عا ال   اواین کسانی باد که به قصد ترک شلل به

 اسات واقعی تاجه نماد. اواین گام در پیشگیری از ترک شلل  جلاگیری از نیات تارک شالل    

 cited in Arshadi, 2007 Daugherty, Bluedorn, & Keon, 1985.)   ثیر أترک شالل تا

ویژه در جنبه اقتصادی خااهد گااشات  زیارا سااز انی کاه در آن کارکناان        نفی بر ساز ان به

خااای دارد و هم ناین ایان     های سمت  نیاز به انتام تبلیلات برای کنند  یشلل خاد را ترک 

ساز ان نیاز به صرف پال برای اساتخدام و سرایناد آ اازت بارای کار ناد جدیادااارود دارد       

 Sagie, Birati, Tziner, 2002 ؛Sang Long, Azami, Kowang, & Fei, 2016.)   

 ساازی  غنیاخیر  بهزیستی روانشناختی و رابطه آن با تعار  کار و خانااده و  های سالدر 

کار و خانااده از جانب کارکنان و کارسر ایان بیش از پیش  ارد اهمیت قرار گرسته اسات چارا   

و  هاا  اساترس که کارکنان در  ااجه با نیازهای شلل و خانااده و هم نین برای کناار آ ادن باا    

کارکنان است  تحت سشار هساتند   پایری  سؤایتناشی از نقش و ز ان که  رباط به  سشارهای

 Bardoel, DeCieri, & Mayson, 2008؛Greenhaus & Powell, 2006  در نتیته این .)

سال گاشته تحقیقات دو حازه کار و خانااده تمرکاز بیشاتری بار روی تعاار       33سشار  در 

از جملاه خشانادی    هاا  آنثر بر به وجااد آ ادن   ؤناشی از تقاضاهای کار و خانااده و عاا ل  

(. از ساای  Rilay, 2012وانی و سیزیکای کارده اسات     شللی  خشنادی خاناادگی  سال ت ر
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نرخ باالی ترک شلل کارکنان اسات. کارکناان    ها ساز اندیگر نگرانی در حال رشد بسیاری از 

در  هاایی  سر ایهو از دست دادن چنین  شاند  یساز ان  حساب  های سر ایهعناان ارزشمندترین  به

همااره در جهت شناخت عااا لی   ها ساز انبنابراین تالت نهایت به ضرر ساز ان خااهد باد. 

سازی کاار و خاانااده و باه تباع      است که  نتر به کاهش تعار  کار و خانااده و اسزایش غنی

اسزایش بهزیستی روانشناختی و کاهش قصد ترک شلل در اسراد شاد و در نتیته  اجاب   ها آن

 .ضرر ساز ان گرددوکیفیت زندگی کارکنان و کاهش  وری بهرهاسزایش 

در رویاارویی باا    تااناد   ای ناعی حاات قابل تاسعه در سرد است که براساس آن سرد  آوری تاب

 هاای  ایتئا سا و  هاا  پیشارست و تعارضات زندگی و حتی رویادادهای  ثبات     ها  صیبت  ها ناکا ی

 و برای رسیدن به  اسقیت بیشتر دسات از تاالت و کاشاش برنادارد     اسزاید بیبیشتر  به تالت خاد 

 Lestr & Lothanz, 2006, cited in Shakerinia & Mohammad Pourshareeri, 2010). 

و  زا اساترس تاانایی سرد در  قابله باا عاا ال    گیری اندازهروشی است برای  آوری تابدر واقع 

و ناعی تار یم خااد باا پیا ادهای  ثبات هیتاانی         کند  یال ت روان را تهدید عاا لی که س

   قاو ات در برابار اساترس    آوری تااب (. Masten & Reed, 2002عاطفی و شناختی است  

 Garmezy, 1991)  شاد  ینیز نا یده   ای ضربهیا رشد پس. 

 2004 )Shain and Simkim   و کیفیات زنادگی انتاام     آوری تااب در پژوهشی که بار روی

  اجب بهباد بخشایدن باه کیفیات زنادگی گاردد      تااند  ی آوری تابدادند  نشان دادند که اسزایش 

 cited in Karbalaei Shirifar, 2006) .هاای  پژوهشترین نتیته کاربردی برآ ده از دل   هم 

احسااس   هاا  آنکاه   ای گانهدهیم به  ءتاانمندی اسراد را ارتقا تاانیم  ی  این است که آوری تاب

و باور به آینده دست یابند و از ایان راه   گااری هدف  گیری تصمیمتاانایی  کارآ دی  هایت و

بتاانند نیازهای اوایه انسانی خاد برای  هربان  رابطه با دیگران  چااش  قادرت و  عنااداری را   

  آ اازت و رشاد   گیراناه  پایش گانه  اداخالت   عناان کانان تاجه هر به سرسا طاقتدر شرایط 

 ,Togad & Ferdikson, 2004 cited in Seyed Mahmoudi, Rahimi سردی قرار دهند 

& Mohammadi, 2011) 

که بهزیستی روانشناختی  خشنادی شاللی  خشانادی    دهند  ینشان  ها یاستهرسته   روی هم

 کاار رابطاه  نفای   -خاانااده و تعاار  خاانااده   -خاناادگی و سال ت روانی باا تعاار  کاار   

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=fa&sp=nmt4&u=http://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx%3Fwriter%3D94759&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700168,15700186,15700191,15700201,15700208&usg=ALkJrhg379qvLY6UVZOZVNkS3jm3XJG1IQ
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 Chang Yang, 2015 ؛Rilay, 2012).      هم نین با قصد تارک شالل نیاز رابطاه  نفای دارد 

 Alsam et al., 2013 ؛Karatepe & Kilic, 2007 ؛Sang Long et al., 2016 ؛

Sorensen, 2015 .)     بهزیستی روانشناختی  خشنادی شاللی  خشانادی خااناادگی و ساال ت

  ؛Gallagher, 2017رابطااه  ثباات دارد   آوری تااابخااانااده و -کااار سااازی غناایرواناای بااا 

Rilay, 2012 ؛Michel & Michel, 2015 .)2017  در پژوهشی) Gallagher   دریاست کاه

در ا ار باعث اسزایش سطح بهزیستی روانشاناختی در اساراد   ت  شارک  خادکفایی و آوری تاب

 .شاد  ی

 

 پژوهش های فرضیه

بر ایان  نشان داده شده است.  1در شکل پژوهش  یرهایانگاره کلی روابط  فرو  بین  تل

-باا تعاار  کاار    بهزیستی روانشاناختی   نفی ترتیب به رابطه به 3و  2و  1 های سرضیهاساس  

خانااده و هم نین رابطه  نفای آن باا قصاد تارک     -کار سازی غنیرابطه  ثبت آن با خانااده و 

در هرکادام   آوری تااب  گر تعدیلنیز به بررسی نقش  6و  5و  4 های سرضیهاشاره دارند و  شلل

 اند. پرداختهاز این روابط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 . انگاره کلی روابط مفروض بین متغییرهای پژوهش حاضر9شکل 

 رضایت خاناادگی

 

 یشللرضایت 

 

 سال ت روان

 

بهزیستی 
 روانشناختی

 

 خانااده-تعار  کار

 

 خانااده-سازی کار غنی

 

 قصد ترک شلل

 

 آوری تاب
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 روش 

 گیری جامعه آماری، نمونه و روش نمونه

نفار   15333 کارکنان شرکت  لی حفاری ایران بااغ بره کلیجا عه آ اری این پژوهش شا ل 

انتخااب  عناان نمانه  بهگیری تصادسی ساده  نفر با استفاده از روت نمانه 433باد. از این تعداد 

پرسشنا ه قابل بررسی باد. نمانه  اارد   363  تعداد یبازگشت هپرسشنا  435شدند. از  تما  

 یاانگین  و ساال   2/33هل باا  یاانگین سانی    أ ت درصد 1/63 رد؛   درصد 2/61 بررسی شا ل

 درصاد  6/13 دارای تحصایالت زیاردیملم   درصاد  4/4باد. در این نمانه سال  3/11 سابقه کار

دارای تحصیالت  درصد 8/46 دارای تحصیالت ساق دیملم درصد 8/2دارای تحصیالت دیملم  

دارای تحصایالت   درصاد  3/3دارای تحصایالت کارشناسای ارشاد و     درصد 5/24 کارشناسی

 دکترا بادند.

 

 پژوهش ابزار

کاار  -خانااده و تعار  خاانااده -برای سنتش تعار  کار .خانواده-پرسشنامه تعارض کار

9خاانااده -تعاار  کاار   ای  ااده  18از  قیااس  
  2000)  Carlson, Kacmar and Williams 

. دا ناه  دهاد   ای خانااده را  ارد ارزیابی قرار -گانه تعار  کار . این  قیاس ابعاد ششدش استفاده 

 اااسقم ( باه صاارت ایکرتای ترتیاب یاستاه         خاافم ( تا پنج  کا الً از گزینه یک  کا الً ها پاسخ

 اده دیگر ایان آز اان تعاار      3و  سنتد  یخانااده را - اده از این آز ان تعار  کار 3است. 

 خاانااده بیشاتر  -تعار  کار هدهند نشاننمره باالتر در این آز ان   .کند  یکار را ارزیابی -خانااده

-که سه  اده اول تعاار  کاار   شاند  یاین پرسشنا ه به شش  قااه تقسیم  های  ادهخااهد باد. 

و از صارف وقات بارای     شااد   یخانااده  بتنی بر ز ان  یعنی  دت ز انی که صرف انتام شلل 

کار  بتنی بار ز اان  یعنای  ادت     -(. سه  اده دوم تعار  خاناادهکاهد  یخاناادگی  های سعاایت

(  ساه  کاهاد   یو از صرف وقت برای شلل  شاد  یخاناادگی  های سعاایتز انی که صرف انتام 

خانااده  بتنی بر تاان سرسایی  یعنی  یزان انرژی که صارف انتاام شالل    - اده سام تعار  کار

کاهاد(. ساه  ااده چهاارم تعاار        خااناادگی  ای   ایها  سعاایات و از صرف انرژی برای  شاد  ی

هاای خااناادگی    کار  بتنی بر تاان سرسایی  یعنی  یزان انرژی که صارف انتاام سعاایات   -خانااده
                                                           
1-  Work-Family Conflict Questioannire 
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خاانااده  بتنای بار    -(  سه  اده پن م تعاار  کاار  کاهد  یو از صرف انرژی برای شلل  شاد  ی

رستارها و هنتارهاای خااناادگی( و ساه     رستار  یعنی تداخل کردن رستارها و هنتارهای کاری در

کار  بتنی بر رستار  یعنی تداخل کردن رستارهاا و هنتارهاای خااناادگی    - اده ششم تعار  خانااده

بارای ایان آز اان  یازان      .Carlson et al( 2000  .سانتند   ای در رستارها و هنتارهای کاری( را 

 را گازارت کردناد. هم ناین در  طااعاه     83/3تاا   38/3ضریب پایاایی باا آافاای کرونبااخ را باین      

 2008) Watai, Nishikido and Murashima   قیاس  خرده 6اعتبار و پایایی ابزار ساق را در 

در پاژوهش خاایش در پرساتاران     Motahreshi( 2010گزارت شاده اسات.     32/3تا  33/3بین 

و  33/3تاا   13/3خرده  قیاس  رباطاه  از   6 های  ادهشیراز  اعتبار عا لی آن را برای  های بیمارستان

گازارت   32/3و با اساتفاده از روت تنصایف    31/3با استفاده از ضریب آافای کرونباخ  راپایایی آن 

 . حاسبه شد 35/3نماده است. در پژوهش حاضر ضریب آافای کرونباخ کلی این  قیاس 

خاانااده و  -کاار  سازی غنیدر پژوهش حاضر برای سنتش  .خانواده-کار سازی غنیپرسشنامه 

 .Carlson et al (2006  1خاانااده -ساازی کاار   غنای  ای  ااده  18کار از  قیاس -خانااده سازی غنی

کاار  -خانااده سازی غنیخانااده و -سازی کار بعد غنی 3شد. این  قیاس به دایل سنتش هر استفاده 

باشاد. دا ناه     ااده  ای   3 هاا دارای  ن وری( انتخاب شد که برای هرکدام از آ  تاسعه  اثر  سر ایه/بهره

صاارت ایکرتای ترتیاب یاستاه اسات.        ااسقم( به  خاافم( تا پنج  کا الً از گزینه یک  کا الً ها پاسخ

دهاد و   شللم به  ن احساس  اسقیت  ای "خانااده عبارتند از: -کار سازی غنیهایی از  برای  ثال  اده

شاللم باه  ان احسااس     "  بتنی بار تاساعه(.    "کند تا عضا بهتری برای خانااده باشم این کمک  ی

شللم باه  ان   "  بتنی بر اثر(.  "باشم تا عضا بهتری برای خانااده کند  یو این کمک  دهد  یشادی 

سار ایه(.     بتنای بار   "کند تا کار ند بهتری باشام  دهد و این کمک  ی احساس رضایت شخصی  ی

وجااد  ان در خاانااده کماک     "کار عبارتناد از:  -خانااده سازی غنیهایی از  هم نین برای  ثال  اده

  بتنای بار    "تا  ن کار ند بهتاری باشام   کند  یرا کسب کنم و این  ن کمک  هایی  هارتتا  کند  ی

 کناد   یکند تا احساس بهتری داشته باشم و این  ن کمک  وجاد  ن در خانااده کمک  ی"تاسعه(  

تاا بارای تمرکاز     کناد   ای وجاد  ن در خاانااده کماک   "اثر(     بتنی بر "تا  ن کار ند بهتری باشم

وری(. ضاریب آافاای      بتنی بر بهره "اشمتا  ن کار ند بهتری ب کند  یتشایق شام و این  ن کمک 

 ساازی  غنای و بارای هار ساه بعاد      33/3تاا   83/3خانااده -کار سازی غنیکرونباخ برای هر سه بعد 

                                                           
1-  Work-Family Enrichment Questioannaire 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=fa&sp=nmt4&u=https://ganj-old.irandoc.ac.ir/researchers/370397&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700168,15700186,15700191,15700201,15700208&usg=ALkJrhiIPZ3ZybXXx95amh_9kwEC8ohDyg
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گازارت شاد. در پاژوهش حاضار       .Carlson et al( 2006  تاساط  33/3تاا   36/3کاار  -خانااده

 . حاسبه شد 36/3ضریب آافای کرونباخ کلی این  قیاس 

 3در پژوهش حاضر برای سنتش قصد ترک شلل از  قیااس   .قصد ترک شغلپرسشنامه 

استفاده شد.  Camman. Fichman, Jenkins and Klesh (1983  9قصد ترک شغل ای  اده

 ااسقم( به صاارت ایکرتای ترتیاب      خاافم( تا هفت  کا الً از گزینه یک  کا الً ها پاسخدا نه 

ضاریب آافاای    ."اساتم   ای اغلب به سکر تارک سااز ان  حال خاد تم     "یاسته است  برای  ثال 

برای این  قیااس گازارت شاده اسات. ایان        .Camman et al(1983  تاسط 38/3کرونباخ 

ترجماه و بارای اجارا تنظایم گردیاده اسات.        Arshadi (2007   قیاس برای اواین بار تاسط

 2007) Arshadi  و ضرایب پایایی را با استفاده از آافاای کرونبااخ    -61/3اعتبار  الکی آن را

به دست آورد. در پژوهش حاضر ضریب آافای کرونباخ ایان   33/3و  33/3ترتیب  و تصنیف به

 . حاسبه شد 82/3 قیاس 

در پژوهش حاضر جهت سنتش خشنادی شللی از پرسشنا ه  .پرسشنامه خشنودی شغلی

 باشاد   ای  اده  3استفاده شد. این پرسشنا ه شا ل  .Camman et al (1983  4خشنادی شللی

 ااسقم( به صاارت ایکرتای ترتیاب      خاافم( تا پنج  کا الً از گزینه یک  کا الً ها پاسخو دا نه 

 86/3. ضاریب آافاای کرونبااخ    "کلی  ن شللم را دوست نادارم  طار هب"یاسته است  برای  ثال 

برای این  قیاس گازارت شاده اسات. در پاژوهش حاضار       .Camman et al (1983  تاسط

 . حاسبه شد 65/3ضریب آافای کرونباخ این  قیاس 

در پژوهش حاضر جهات سانتش خشانادی خااناادگی از      .پرسشنامه خشنودی خانوادگی

استفاده شد. این پرسشانا ه   Edwards and Rothbard (1999  9پرسشنا ه خشنادی خاناادگی

 اااسقم( باه     خاافم( تاا هفات  کاا الً    از گزینه یک  کا الً ها پاسخو دا نه  باشد  ی اده  3شا ل 

. "اسات  بخاش  ااات زندگی خاناادگی  ن بسایار  "صارت ایکرتی ترتیب یاسته است  برای  ثال 

برای این  قیاس گزارت شاده   Edwards and Rothbard( 1999  35/3ضریب آافای کرونباخ 

 . حاسبه شد 35/3است. در پژوهش حاضر ضریب آافای کرونباخ این  قیاس 

 سااال ت ن پرسشاانا ه یااا یساارم اصاال .(GHQ-12) پرسشنننامه سننرمت روان یمننومی
 

                                                           
1-  Turnover Intention Questioannaire 

2-  Job Satisfaction Questioannaire 

3-  Family Satisfaction Questioannaire 
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اتااه  ک هاای  سرم یشده و دارا هیته Goldberg (1972  ه تاسطک اده است  63 یدارا 9روان عما ی

 ارد استفاده قرار گرسته اسات  کاه بارای اساتفاده در      ای  اده 12ن پژوهش سرم یاست. در ا ی تعدد

ایان   ای  اده 12(. برای سرم Parkes, 1993  شاد  یشللی و ساز انی تاصیه  های  حیطپژوهش در 

بعادی شناساایی  شاکالت     عنااان یاک  قیااس تاک      قیاس ابعادی در نظر گرسته نشده است و باه 

 ااده   5 ین سرم دارایا (.Hankins, 2008؛ French & Tait, 2004  روانشناختی  طرح شده است

بایش   یلا ی خ 1ایکرتی  شا ل  4اس ی ق یک یبر رو ها پاسخاست.  ی اده با بار  نف 3با بار  ثبت و 

  Kalliath, O’Driscoll and Brough(2004  .اناد  شاده  هرگاز( تنظایم    4از حاد  عماال( تاا    

گزارت کردند. در پژوهش حاضر ضاریب آافاای کرونبااخ     83/3ترتیب  ضریب آافای کرونباخ را به

  حاسبه شد. 33/3این  قیاس 

  4آوری تااابدر پااژوهش حاضار از پرسشانا ه    .(CD-RIS) آوری تناب پرسشننامه  

 2003 )Connor and Davidson   کااه در ایااران تاسااط Mohammadi 2005 ترجمااه و )

 هاا  پاساخ  ااده اسات و دا ناه     25ایان پرسشانا ه دارای    شده است  استفاده شده اسات.  هنتاریابی

  اااسقم( باه صاارت ایکرتای ترتیاب یاستاه اسات.         خااافم( تاا پانج  کاا الً     از گزینه یک  کاا الً 

 2003 )Connor and Davidson  و آافاای کرونبااخ    روت پایایی این پرسشنا ه را با اساتفاده از

را ضریب آافاای کرونبااخ    (Mohammadi  2005 گزارت نمادند. 38/3و  83/3 ترتیب  به بازآز ایی

پایایی   Shakerinia and Mohammad Pourshareeri(2010گزارت نماد.   83/3برای این  قیاس 

ر بارای  . در پژوهش حاضا کرداندگزارت  35/3این پرسشنا ه را با استفاده از ضریب آافای کرونباخ 

و  32/3ترتیاب    حاسبه پایایی این پرسشنا ه از روت آافای کرونبااخ و تصانیف اساتفاده شاد و باه     

 به دست آ د. 33/3

 

 ها یافته
 1تاصیفی شا ل  یانگین  انحراف  عیار و  اتریس ضرایب همبستگی در جادول   های یاسته

ترتیاب در   تعادیلی باه   راتبای   نتاایج تحلیال رگرسایان سلساله    هم ناین  . اند شدهنشان داده 

 .اند نشان داده شده 4و  3و  2های  جدول

                                                           
1-  General Health Questioannaire 

2-  Conner-Davidson Resilience Scale 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=fa&sp=nmt4&u=https://elmnet.ir/author/%25D9%2585%25D8%25B3%25D8%25B9%25D9%2588%25D8%25AF-%25D9%2585%25D8%25AD%25D9%2585%25D8%25AF%25DB%258C&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700168,15700186,15700191,15700201,15700208&usg=ALkJrhjn2twguWZr-wGHkfsAkGtG-n7_tw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=fa&sp=nmt4&u=https://elmnet.ir/author/%25D9%2585%25D8%25B3%25D8%25B9%25D9%2588%25D8%25AF-%25D9%2585%25D8%25AD%25D9%2585%25D8%25AF%25DB%258C&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700168,15700186,15700191,15700201,15700208&usg=ALkJrhjn2twguWZr-wGHkfsAkGtG-n7_tw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=fa&sp=nmt4&u=http://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx%3Fwriter%3D94759&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700168,15700186,15700191,15700201,15700208&usg=ALkJrhg379qvLY6UVZOZVNkS3jm3XJG1IQ
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 میانگین، انحراف معیار و ضرایب همبستگی متغییرهای پژوهش حاضر .9جدول 

 ضرایب همبستگی
 یرهامتغ میانگین انحراف معیار

2 2 9 4 9 

 بهزیستی روانشناختی 33/53 66/3 -    

 آوری تاب 65/33 43/13 431/3 -   

 خانااده-تعار  کار 13/43 24/16 -435/3 -242/3 -  

 خانااده-کار سازی غنی 42/64 35/15 463/3 654/3 -423/3 - 

 قصد ترک شلل 53/16 53/5 -555/3 -243/3 432/3 -342/3 -

 هستند. دار  عنی>p  3331/3کلیه ضرایب همبستگی در سطح 

 

کاه ضارایب همبساتگی پیرساان بهزیساتی روانشاناختی باا         دهند  ینشان  1نتایج جدول 

 p<3331/3خاانااده و قصاد تارک شالل در ساطح      -کاار  ساازی  غنیخانااده و -تعار  کار

ترتیب  بنای بار رابطاه     پژوهش حاضر که به 3 و 2  1 های سرضیهاست. بر این اساس  دار  عنی

خانااده و قصد ترک شلل و هم نین رابطاه  ثبات   - نفی بهزیستی روانشناختی با تعار  کار

 یید قرار گرستند.  أخانااده هستند   ارد ت-کار سازی غنیبهزیستی روانشناختی با 
 

اختی و مراتبی تعدیلی برای اثرهای تعاملی بهزیستی روانشن . نتایج تحلیل رگرسیون سلسله4جدول 

 خانواده-تعارض کار بینی پیشدر  آوری تاب
 های آماری شاخص 

 بین پیش متغیر
متغییر 
 ضرایب رگرسیون  مرک

F 
p R

2
 R   9گام  4گام  9گام   

β   435/3- 333/33 

3331/3 
164/3 435/3 

بهزیستی 

 روانشناختی

کار
  

عار
ت

-
اده

انا
خ

 

p   3331/3 

β  366/3- 334/3- 262/36 

3331/3 
 آوری تاب 433/3 168/3

p  3331/3 3331/3 

β 413/1- 854/3 333/3 421/28 

3331/3 
132/3 438/3 

 بهزیستی روانشناختی

 p 3331/3 3331/3 35/3 آوری تاب  ×



 ...آوری در رابطه بین بهزیستی روانشناختی و  کننده تاب نقش تعدیل

 

99 

مراتبی تعدیلی برای اثرهای تعاملی بهزیستی روانشناختی و  . نتایج تحلیل رگرسیون سلسله9جدول 

 کار-خانواده سازی غنی بینی پیشدر  آوری تاب
 های آماری شاخص 

 بین پیش متغیر
متغییر 
 مرک

 ضرایب رگرسیون 
F 
p R

2
 R   9گام  4گام  9گام 

β   463/3 618/153 

3331/3 
215/3 463/3 

بهزیستی 

 روانشناختی

نی
غ

 
کار

ی 
ساز

-
اده

انا
خ

 

p   3331/3 

β  563/3 133/3 423/152 

3331/3 
 آوری تاب 633/3 453/3

p  3331/3 3331/3 

β 353/3 364/3- 284/3- 384/135 

3331/3 
433/3 685/3 

 بهزیستی روانشناختی

 آوری تاب  ×
 

p 3331/3 35/3 35/3 

 

مراتبی تعدیلی برای اثرهای تعاملی بهزیستی روانشناختی و  نتایج تحلیل رگرسیون سلسله .2جدول 

 قصد ترک شغل بینی پیشدر  آوری تاب
 های آماری شاخص 

 بین پیش متغیر
متغییر 
 مرک

 ضرایب رگرسیون 
F 
p R

2
 R   9گام  4گام  9گام 

β   555/3- 281/163 

3331/3 

 

338/3 
 

555/3 
بهزیستی 

 روانشناختی

لل
 ش

ک
 تر

صد
ق

 

p   3331/3 

β  313/3 563/3- 321/83 

3331/3 

 ج

313/3 

 پپ

 آوری تاب 563/3
 

p  35/3 3331/3 

β 223/1- 813/3 352/3 833/53 

3331/3 

 

326/3 

 

531/3 
 بهزیستی روانشناختی

 آوری تاب  ×
 

p 3331/3 3331/3 35/3 

 

شاده  تلیار    نیآوری  واریانس تبی دهد که تعا ل بهزیستی روانشناختی و تاب نشان  ی 2جدول 

ضاریب رگرسایان    .اسازایش داده اسات   132/3باه   168/3از  ها دوی آن الک را ورای اثر هر 
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دهاد ایان اسازایش باه احااظ آ ااری        ( نشان  یβ  3331/3=p= -413/1ر   رباط به این  تلی

آوری  رابطاه   تاان اظهار داشت که تاب شاد و  ی یید  یأت 4دار است. بنابراین این سرضیه   عنی

 .دهد ثیر قرار  یأانااده را تحت تخ-بهزیستی روانشناختی و تعار  کار

شاده   آوری  واریاانس تبیاین   دهد که تعا ل بهزیستی روانشناختی و تااب  نشان  ی 3جدول 

ضااریب  اساازایش داده اساات. 433/3بااه  453/3از  هااا یاار  ااالک را ورای اثاار هاار دوی آن تل

باه احااظ   دهاد ایان اسازایش     ( نشان  یβ  3331/3=p=353/3ر  رگرسیان  رباط به این  تلی

آوری   تاان اظهار داشت که تاب شاد و  ی یید  یأت 5دار است. بنابراین این سرضیه  آ اری  عنی

 دهد.  ثیر قرار  یأخانااده را تحت ت-سازی کار رابطه بهزیستی روانشناختی و غنی

  آوری تااب کاه تعا ال بهزیساتی روانشاناختی و      دهاد   ای نشاان   4جدول  نتایجهم نین 

اسازایش داده   326/3باه   313/3از  هاا  ر  الک را ورای اثر هار دوی آن شده  تلی واریانس تبیین

ایان   دهاد   ای ( نشاان  β  3331/3=p=-223/1ر  ضریب رگرسیان  رباط به ایان  تلیا   .است

اظهاار   تااان   ای و  شااد   ییید أت 6است. بنابراین این سرضیه  دار  عنیاسزایش به احاظ آ اری 

 . دهد  یثیر قرار أبهزیستی روانشناختی و قصد ترک شلل را تحت ت  رابطه آوری تابداشت که 

 

 گیری نتیجهبحث و 
آوری در رابطه بین بهزیستی روانشاناختی   تاب کننده تعدیلپژوهش حاضر با هدف بررسی نقش 

خانااده و قصاد تارک شالل انتاام گرستاه اسات. نتاایج        -کار سازی غنیخانااده  -و تعار  کار

اول و دوم و سام بادند. در خصاص سرضیه  های سرضیه ییدأحاصل از پژوهش حاضر حاکی از ت

 داری  عنای  یخانااده رابطاه  نفا  -کار نشان دادند که بهزیستی روانشناختی با تعار  ها یاستهاول 

 ؛Chang Yang, 2015 به عنااان  ثاال    پیشین است های یاستههمسا با  ها یاسته. این دارد

Diener & Ryan, 2009 ؛Matthews, Wayne, & Ford, 2014 ؛Rilay, 2012.)   تعار

کارسر ایان و هام خاانااده آناان را      یان کار و خانااده به عناان  اضاعی عمده که هم کارکنان و

شاللی و خااناادگی ناشای     هاای  نقاش شناخته شده است. این تعار  از تاداخل   سازد  ی تأثر 

که  شکالت  رباط به کار بر روابط کار و خاانااده کارکناان    اند داده. تحقیقات اوایه نشان شاد  ی

عدم ساازگاری   (.Voydanoff, 2005 ؛Panorama & Jdaitawi, 2011باده است   ثیرگاارأت
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 رباط باه خاانااده   شاکالت     های نقش رباط به کار و  های نقشو ناهماهنگی  یان اازا ات 

هار دو   هاای  درخااسات  ین و رسع نیازهاا و  أبسیاری برای کارکنان و خانااده آنان  به  نظار ت

 ید ایان واقعیات  اجااد اسات کاه     ؤ. دالیل  نطقی و هم تتربی  کند  یحیطه زندگی  ایتاد 

و خشانادی   خشنادی شللی  خشنادی خااناادگی  های حیطهاسزایش  یزان خشنادی کارکنان در 

 پیا ادهای از زندگی در کل  سبب کاهش  یزان تعار   یان کار و خانااده خااهد شاد و از طرسای   

  ؛Anderson et al., 2002شللی هم اان قصاد تارک شالل و بهزیساتی را  تاأثر خااهاد کارد          

Aryee et al., 1999 ؛Mazerolle et al., 2008.) کلای ناساازگاری  یاان نقاش سارد در       طاار  به

نیازها و اازا ات  حیط کاار  . گردد  یعناان یک کارکن  نتر به تعار   خانااده و نقش سرد به

و خانااده گاهی با یکدیگر همخاان نیستند و عالوه بر آن کارکنان نیز تاانمندی برقارار کاردن   

 دکن  ی. گاهی  سائل کار در خانااده تداخل دهند  یارتباط  ؤثر  یان این دو حیطه را از دست 

.  طااعاات بسایاری نیاز نشاان     کناد   ای و گاهی  شکالت خانااده از کارکردن ساام جلاگیری 

خانااده با پیا دهای شللی بسیاری   انند: خشنادی شللی   یل  که تعار   یان کار و دهند  ی

به  اندن در شلل  تعهد کار راهه  قصد ترک شلل  تعهد شلل و هم نین عملکرد شلل کاه از  

نشاان دادناد کاه     ها یاستهم ساز انی هستند  ارتباط دارد. در خصاص سرضیه دوم  پیا دهای  ه

همساا   ها یاستهدارد. این  داری  عنیخانااده رابطه  ثبت -کار سازی غنیبهزیستی روانشناختی با 

 حاضار  پاژوهش در  (.Zhange, Xu, Jin, & Ford, 2018؛ Rilay, 2012 پیشین اسات   های یاستهبا 

ر کاه شاا ل  خشانادی    ثیر ایان ساه  تلیا   أ  الزم است تباشد  یر بهزیستی   تشکل از سه  تلی

 نیز بررسای شااد.   خانااده-کار سازی غنیبر  شللی  خشنادی خاناادگی و سال ت روان است

 2015 )Chan, Kalliath, Brough, Siu, O’Driscoll and Timms  نتایتی دال بر وجاد

خاانااده باا رضاایت شاللی و رضاایت خااناادگی باه دسات         -سازی کار غنیرابطه  ثبت بین 

-سازی کاار  داری بین غنی رابطه  عنی  Stoddard and Madsen(2007  آوردند. در پژوهش

هاای حاصال از ایان تحقیاق   طااعاات       دست آ د  هم نین یاستاه ه خانااده و سال ت سردی ب

 2006 )Greenhaus and Powell .ساازی   عالوه در این تحقیق رابطاه غنای   به را حمایت کردند

. در خصااص سرضایه   خاانااده بااد   -سازی کار تر از رابطه غنی طار قابل تاجهی غنی کار به-خانااده

دارد.  داری  عنای نشان دادند که بهزیستی روانشناختی با قصد ترک شالل رابطاه  نفای     ها یاستهسام  
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؛ DeTienne, Agle, Phillips, & Ingerson, 2012  پیشاین اسات   های یاستههمسا با  ها یاستهاین 

Langove & Isha, 2017؛ Van Dyk, 2016 .)       پژوهشاگران دریاستناد کاه باا کااهش رضاایت

حااای اسات کاه     ایان در  یابد  یشللی و رضایت خاناادگی   یل به ترک شلل در کارکنان اسزایش 

رضایت شللی و رضاایت خااناادگی اسات. بناابراین هرگااه       های افهؤ بهزیستی روانشناختی شا ل 

نتاایج حاصال از پاژوهش     .بایاد   ای تمایل به ترک شلل اسازایش  بهزیستی روانشناختی کاهش یابد 

در رابطاه بهزیساتی    آوری تااب  کنناده  تعادیل یید سرضیه چهاارم  بنای بار نقاش     أحاضر حاکی از ت

 .پیشین همساا اسات   های پژوهشبا  ها یاستهخانااده در کارکنان باد. این -روانشناختی و تعار  کار

 2015) Chang Yang   2014) Matthews et al.   2012)Rilay  2009  و) Diener and Ryan 

خاانااده  -اسزایش بهزیستی روانشناختی با کاهش تعار  کاار   دریاستندکه  ی بادندپژوهشگران از جمله

 آوری تابدر پژوهش خاد دریاستند که   Krisor, Diebig and Rowold(2015  دارد. دار  عنیارتباط 

 آوری تابخانااده اثر  ثبت دارد. در واقع -خانااده اثر  نفی دارد و هم نین بر تعادل کار-بر تعار  کار

   Gungora and Perdu(2017  . از ساایی دیگار  گردد  یخانااده -سبب کاهش تعار  کار

 2015)Sanders, Munforda, Thimasarn-Anwar, Liebenberg and Ungar  و 

 2013 )Panter-Brick and Leckman  بار   آوری تااب در پژوهش خاد دریاستند که اسزایش

از  .شااد   ای آن آن اثار  ثبات دارد و سابب اسازایش      هاای  افهؤ روی بهزیستی روانشناختی و 

اثباات شاده    هاا  سرضایه خانااده در  -که رابطه بین بهزیستی روانشناختی و تعار  کار جایی آن

ایش اساز  هاا  آنبهزیستی روانشاناختی    کارکنان آوری تابنتیته گرست با اسزایش  تاان  یاست 

باا اسازایش    آوری تابخانااده خااهد شد. به بیان دیگر -و نتیته آن کاهش تعار  کار یابد  ی

کاار   های حیطهکارکنان بتاانند بین  شاد  یسطح رضایت از شلل و رضایت از خانااده  اجب 

سرد چه در  حایط کاار و چاه در     آوری تابو خانااده ناعی تعادل ایتاد کنند. در واقع  درجه 

. نتاایج  گااارد   ای ثیر أخانااده تا -  بر روی کل سرایند  قابله تعار  کار حیط زندگی شخصی

در  آوری تااب  کنناده  تعدیلیید سرضیه پنتم  بنی بر نقش أحاصل از پژوهش حاضر حاکی از ت

 هاای  پاژوهش باا   هاا  یاستهخانااده در کارکنان باد. این -کار سازی غنیرابطه بهزیستی روانشناختی و 

خااد   هاای  پژوهشدر  Rilay( 2012  و Carvalho and Chambel (2013 پیشین همسا است. 

نیاز اسازایش    هاا  آن خاانااده -کاار  سازی غنیبهزیستی روانشناختی در کارکنان  سطح دریاستند که با 
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 و (Gungora and Perdu Sanders et al.  2015 (2017  های پژوهش هم نین در .یابد  ی

 2013 )Panter-Brick and Leckman باین   دار  عنای حاکی از وجاد رابطه  ثبت و  ها یاسته

بااالتر    آوری تااب که کارکنان با  دهد  ینشان  ها یاستهو بهزیستی روانشناختی است.  آوری تاب

سطاح باالتری از بهزیستی روانشناختی و ابعاد آن که شا ل رضایت شللی  رضایت خاناادگی 

و  آوری تااب کاه   دهناد   ینشان  ها یاستهعالوه بر این   .کنند  یو سال ت روان است  را تتربه 

بار هماه ابعااد     آوری تااب دارناد و اسازایش    دار  عنای خانااده رابطاه  ثبات و   -کار سازی غنی

 (.Kim & Windsor, 2015  گااارد   ای اثر  ثبت خانااده  سر ایه  عاطفه و رشد( -کار سازی غنی

اثبات شده  ها سرضیهخانااده در  -کار سازی غنیکه رابطه بین بهزیستی روانشناختی و  اییتآناز 

ایش اساز  هاا  آنکارکنان  بهزیستی روانشاناختی   آوری تابنتیته گرست با اسزایش  تاان  یاست 

اسازایش ساطح    باا  خانااده خااهد شد. به بیان دیگر-کار سازی غنیو نتیته آن اسزایش  یابد  ی

   آوری تااب و سال ت روان کارکنان به وسیله بااال باردن    لل و رضایت از خاناادهرضایت از ش

تاایج حاصال از پاژوهش    نکار و خانااده ناعی تعادل ایتااد کنناد.    های حیطهبین  تاانند  یکارکنان 

در رابطاه بهزیساتی    آوری تااب  کنناده  تعادیل یید سرضیه ششم  بنای بار نقاش    أحاضر حاکی از ت

 پیشاین همساا اسات.    های پژوهشبا  ها یاستهشلل در کارکنان باد. این قصد ترک روانشناختی و 

 2017) Langove & Isha   2016 )Van Dyk 2012  و) DeTienne et al.  هاای  پژوهشدر 

 وجااد   دار  عنای د تارک شالل رواباط  نفای و     خاد دریاستند که بین بهزیستی روانشاناختی و قصا  

شالل  انتظار داشت کاه تمایال کارکناان بارای تارک       تاان  یو با اسزایش بهزیستی روانشناختی دارد 

  و  .Gungora and Perdu   2015)Sanders et al (2017  هاای  پاژوهش کاهش یابد. هم نین در 

 2013 )Panter-Brick and Leckman باین   دار  عنای حااکی از وجااد رابطاه  ثبات و      هاا  یاسته

بااالتر    آوری تااب کاه کارکناان باا     دهاد   ای نشان  ها یاستهو بهزیستی روانشناختی است.  آوری تاب

سطاح باالتری از بهزیستی روانشناختی و ابعاد آن که شا ل رضایت شاللی  رضاایت خااناادگی و    

 Bande, Fernandez-Ferrin, Varela and Jaramillo (2014  .کنند  یسال ت روان است  را تتربه 

و قصاد تارک شالل     آوری تااب باین   دار  عنینتایج حاکی از وجاد رابطه  نفی و  انتام دادند 

کاه رابطاه    جا آن. از شاد  یتمایل کارکنان به ترک شلل اثر  ثبت بر کاهش  آوری تاباست و 

نتیته گرست  تاان  یشده است  تأیید ها سرضیهبین بهزیستی روانشناختی و قصد ترک شلل در 
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و نتیتاه آن کااهش    یاباد   ای اسزایش  ها آنکارکنان  بهزیستی روانشناختی  آوری تاببا اسزایش 

تمایل کارکنان به ترک شلل خااهد شد. به بیان دیگار باا اسازایش ساطح رضاایت از شالل و       

از  تااناد   ای  ساز ان  آوری تابرضایت از خانااده و سال ت روان کارکنان به وسیله باال بردن 

 کند. پیشگیری ها آنن ناشی قصد ترک شلل کارکنان و حتی ترک شلل ضرر و زیا

کاه   با تاجه به ایان هایی باده است.  ها دارای  حدودیت پژوهش حاضر نیز  انند دیگر پژوهش

انتام گردیده است ااا در تعمیم نتایج آن به سایر  شرکت  لی حفاری ایرانپژوهش حاضر در 

در ایان پاژوهش ابازار     کاه   آنتااز  .و صنایع دیگر باید جانب احتیاط را رعایت کرد ها ساز ان

 رباط به این ابزار را بایاد   های  حدودیتباده است   های خادگزارشی  ارد استفاده پرسشنا ه

  د نظر قرار داد. 
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