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خانواده و استرس شغلی در پیش بینی رضایت شغلی معلمان  –نقش تعهد سازمانی، تعارض کار 

 زن شهرستان مشگین شهر

 **2* رقیه شکراللهی1روح اله اصل اناری

خانواده و استرس شغللی در پغیش بی غی رضغاغل شغللی       -پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش تعهد سازمانی، تعارض کارچکیده: 

نفر از معلمان زن مقاطع مختلف شهرستان مشگین شغهر بغه    191همبستگی  -ام گرفته اسل. در غک پژوهش توصیفیمعلمان زن انج

خغانواده   -تعغارض کغار   (،1991تعهد سازمانی آلغن و مغاغر    روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند؛ و به پرسش امه های 

پاسغ  دادنغد. داده هغا بغا اسغتفاده از روش هغای        ( JDI (1969شللی  ( و رضاغل1991استرس شللی وندردوف   (،2111کارلسون 

. نتاغج نشان داد که بغین تعهغد سغازمانی و    ضرغب همبستگی پپیرسون، تحلیل رگرسیون چ دمتلیره مورد تجزغه و تحلیل قرار گرفت د

رضغاغل شغللی، اسغترس شغللی و      خانواده و -خانواده و استرس شللی رابطه مثبل و بین تعارض کار -رضاغل شللی، تعارض کار

همچ غین،  خانواده، تعهد سازمانی و استرس شللی رابطه م فی مع غی دار ووغود دارد.    -رضاغل شللی، تعهد سازمانی و تعارض کار

 -1/12خغانواده    -درصغد( بغه طغور مثبغل و تعغارض کغار       1/11غافته های حاصل از تحلیل رگرسیون نشان دادکه تعهد سغازمانی   

درصد( به طور م فی رضاغل شللی را پیش بی ی می ک  د؛ که در اغن میان، تأثیر تعهغد سغازمانی از    -2/11ترس شللی  درصد( و اس

خانواده و به وبژه تعهد  -دغگر عوامل بیشتر اسل. با تووه به غافته های پژوهش می توان نتیجه گرفل که استرس شللی، تعارض کار

ل شللی می باش د. لذا تووه به اغن عوامل می تواند در ارتقاء رضاغل شللی کارک غان حغا ز   سازمانی از عوامل تأثیر گذار در رضاغ

 اهمیل باشد.

 خانواده؛ استرس شللی؛ رضاغل شللی -تعهدسازمانی؛ تعارض کارها: کلیدواژه
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 مقدمه

 ماهیتی که اسل ای حرفه و شللی نگرشهای ابعاد مهمترغن زمره از و کاری فردی و سالمتی و بهداشل از شاخصی شللی رضاغل

 افزاغش مووب اسل که فرد هر شللی موفقیل و مهم برای تداوم حیات سازمانی بسیار عوامل عاطفی دارد؛ و از و ش اختی رفتاری،

 اسغل،  ووهغی  چ د سازه غک شللی (. با تووه به اغ که رضاغل1192و بهره وری سازمان می شود  گل پرور و همکاران،  کاراغی

 کغه  مغی ک غد   تعرغغف  نگرشغی  بغه ع غوان   را شللی ( رضاغل2111کرده اند. اسپکتور  اراغه آن از متعددی تعارغف زان،پردا نظرغه

 که اسل شاخصی رضاغل، ساده عبارت می دهد. به نشان آن مختلف و به های غا و شان شلل به نسبل را مردم احساس چگونگی

(، رضاغل شغللی بغه   2112 2(. از نظر غوسل و بکتاش1،2111باسک و گوشمی دهد   نشان شلل شان به نسبل را مردم عالقه میزان

و همکغاران   1ارزغابی فرد از میزان ت فر غا محبوبیل شلل با تووه به تعامالت خاص مربوط به رفتارهای عاطفی اشاره دارد. والندری

شراغط اوتماعی و فیزغکی مشابه در محیط  ( نیز رضاغل شللی را به ع وان پاس  عاطفی افراد نسبل به وظاغف شللی خود در2115 

کار تعرغف کرده اند؛ به طوری که در رضاغل شللی غک حالل عاطفی لذت بخش ناشی از ارزغابی از کار به فرد دسل می دهغد،  

 در مختلغف  در حالی که در نارضاغتی شللی غک حس محرومیل و خستگی نسبل به دستیابی ارزش ها ووود دارد. بررسغی هغای  

 مووغب  عامغل  غغک  می دهد که عوامل زمی ه ساز و اغجاد ک  ده رضاغل شللی مت وع و متعددند؛ و ت هغا  نشان شللی رضاغل زمی ه

 شللش از زمان، از معین لحظه در شاغل فرد که می گردد سبب گوناگون عوامل مجموعه از ترکیبی بلکه نمی شود، شللی رضاغل

فغردی   خصوصغیات  و درونغی  عوامغل  از برخاسغته  شللی به طور کلغی  . رضاغل(2112و همکاران، 9نماغد  آغدغن رضاغل احساس

محیطی  شراغط و وغژگی های سازمانی،  و فیزغکی عوامل و سو غک  ارزشهای افراد، اصول، شخصیل و انتظارات، سن، و س( از

 (.2115و همکاران، 5سبه نقل از بیال1911اسل  کوربین، سوی دغگر از ماهیل کار، فرصل های فراهم شده، میزان حقوق(

در ک ار رضاغل شللی، غکی دغگر از مفاهیمی که دارای واغگاهی مهم در مطالعه رفتارسازمانی اسل؛ تعهد سازمانی مغی باشغد. در   

و  1اسغل  آتغامی   کارک غان  شغللی  رفتغار  در تأثیرگغذار  ولغی  پ هغان  از عوامغل  شغلل،  از رضغاغل  و سغازمان  بغه  تعهغد  واقغع، میغزان  

اسل؛ لذا غکی از عمده  بهره وری در ممکن سطح باالترغن به دسل غابی سازمانی هر هدف از آنجا که مهم ترغن (.2111همکاران،

ترغن دغدغه های مدغران کارآمد، چگونگی اغجاد بسترهای م اسب برای نیروی انسانی شاغل در مجموعغه اسغل تغا آنهغا بغا حغس       

به سختی می توان سازمان هاغی را نام برد که به دروغه ای از موفقیغل رسغیده    مسئولیل و تعهد کامل به حرفه خود بپردازند. امروزه 

باش د، بدون آنکه دارای اهداف، ارزش ها و آرمان هاغی باش د که به طور عمیق در سطح مؤسسه پذغرفته شده باشغد  نیغاز آیری و   
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ل بوده؛ و شامل غک احساس قوی و مثبل نسغبل  (، تعهدسازمانی فراتر از غک وفاداری م فع1919(. از نظر مودی  1191همکاران، 

به پذغرش اهداف و ارزشهای سازمانی می باشد. به طوری که افراد، تالش قابل تووهی برای رسیدن سازمان به اهدافش می ک  د و 

بغه شغدت از    (. افراد دارای تعهد سغازمانی بغاال  1،2115تماغل قوی به حفظ عضوغل خود در سازمان ها دارند  غوزقات و گونگورمز

بغه نقغل از    2112قوانین سازمانی حماغل و پیروی می ک  د و در نتیجه تقلب و کم کغاری در آنهغا کغاهش مغی غابغد  اوکتاوغغانی،       

(. اغن افراد، هوغل خود را از سازمان می گیرند، در سازمان مشارکل دارند و از عضوغل در سغازمان لغذت مغی برنغد     2،2115ماسیا

مووب عالقه و دلبستگی فغرد بغه شغلل، نظغم     (. ب ابراغن، تعهد به سازمان به ع وان غک شاخص روانی 1191  نیازآیری و همکاران،

عدم تماغل به ترک را به دنبال دارد  ماغر بیشتر در کارها و حضور مستمر در سازمان شده، و در پی آن رضاغل فرد از حرفه خود و 

 (.2115و همکاران، 1نقل از تاپ، 1991و آلن،

طور که پیش تر اشاره شد، عوامل متعددی می تواند در بهبود غا کاهش رضاغل شللی افراد دخیل باشد، غکی از اغن عوامل،  همان

داشتن تعادل بین نقش های کاری و خانوادگی اسل. کار و خانواده دو سیستم اساسی زندگی هر فرد هست د که هر غک و به ای 

می ده د و هر فرد باغد میان آن چه که هر کدام از اغن دو و به زندگی از او طلب می ک  د، م حصر به فرد از رفتار انسانی را شکل 

تعادل برقرار سازد. اگر در اغن زمی ه تعادل برقرار شود، در هر دو بخش کار و خانواده می تواند رضاغل حاصل شود؛ ولی اگر اغن 

 کارک ان هم که عمده موضوعی ع وان به خانواده و کار میان تعارض تعادل به هم بخورد، فرد با تعارض نقش ها مواوه خواهد شد.

می  ناشی خانوادگی و شللی نقشهای تداخل از تعارض اغن اسل. شده ش اخته سازد، می متأثر را آنان خانواده هم و کارفرماغان و

ا انواع متعددی از نقش ها مان د  نقش (. در واقع، ه گامی که کارک ان ب9،2119نقل از بیالتوز 2111شود  پانوراما و واغتاوی،

همسری، والدغ ی و کارم دی( روبرو شوند و نتوان د بین اغن خواسته ها تعادل اغجاد ک  د، در نتیجه ت اقض اغن نقش ها، استرس 

شی تعرغف خانواده را نوعی تعارض بین نق -( تعارض کار1915گرغن هاوس و بتووال   (.5،2119 لوپزفراوانی را تجربه می ک  د 

کرده اند که در آن فشارهای ناشی از حیطه کار و خانواده در برخی و به ها ناسازگارند؛ به طوری که فعالیل در غک زمی ه، فعالیل 

خانواده، از دو مفهوم متماغز ولی مرتبط تشکیل  -در زمی ه دغگر را مشکل و غا در آن اختالل اغجاد می ک د. از نظر آنها تعارض کار

 (.2112و همکاران، 1: تداخل کار در خانواده و تداخل خانواده در کار کالیثشده اسل

ماهیل توان فرسای تعارض بین نقش های کاری و خانوادگی به آرامی و به صورت پ هان بسیاری از کارکردهای انسان را تضعیف 

به  را می توان (. استرس شللی2119همکاران، نموده، به ع وان عاملی برای اغجاد استرس برای کارک ان تبدغل می شود  گل پرور و
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فردی به حساب آورد که در همه افراد در حد متوسط ووود دارد و  کاری هر نقش الزامات ع وان م زله بخشی از زندگی انسان و به

ها نمی تغوان پاسغ    اغن حد به ع وان غک پاس  سازش غافته تلقی می شود، اما اگر و به مزمن و مداوم پیدا ک د در اغن صورت نه ت 

(. 1191سازش غافته دانسل، بلکه باغد آن را به م زله م بع شکسل، سازش ناغافتگی و استیصغال تلقغی کغرد  محمغدی و مقصغودی،      

 عوامل از می شود؛ و غکی گرفته نظر در سازگاری برای فردی تواناغی و محیط کار نیازهای بین تعادل عدم ع وان به شللی استرس

خالقیغل، کغاهش    کغاهش  شللی، نارضاغتی سالمتی، شلل، مشکالت به ترک م جر سازمانها اسل که در ره وریبه کاهش اساسی

کغاری مغی شغود     بازده و انرژی کاهش کار، از خستگی و افسردگی، بیزاری و کفاغتی بی احساس موقع، به و صحیح گیریتصمیم

 بغه  رضاغل شغللی  با شللی استرس میان رابطه نظری، (. از لحاظ1199؛ نقل از محمودی راد و باقرغان، 2111 اسملتزر و همکاران، 

 تضغعیف  اغغن  سغپس  عغاطفی و  – روانغی  انغرژی  تضعیف اول دروه در افراد، آور برای استرس شراغط که باز می گردد مسئله اغن

 (.1192می سازد  گل پرور و همکاران،  فراهم شللی را رضاغل کاهش زمی ه به تدرغج عاطفی -انرژی روانی

خانواده و استرس شغللی بغا رضغاغل     -مروری بر پژوهش های انجام گرفته نشان می دهد که بین تعهد سازمانی، چالش تعارض کار

از  درصغد  11(، در مطالعغات خغود درغافت غد کغه     2111،   1لیسغی  و شللی می تواند ارتباط ووود داشته باشد. به طوری کغه، شغیور  

(. همچ غین  1191پغیش بی غی مغی ک غد   راوی و همکغاران،       کغاری  کغاری، بغار   تعهغد  کغار،  محل قبیل عواملی از را شللی رضاغل

ام یل شللی پاغی ی برخوردار بوده و ترک خغدمل و غیبغل بیشغتری     سالمل روانی و کارک ان ناراضی نسبل به کارک ان راضی از

زندگی نشان می دهد کغه تعغارض    -ارض کار(. شواهد پژوهشی در زمی ه تع2112؛ غوسل و بکتاش،2،2112دارند  شاربگیو زهاری

 ضغعیف  انجغام  شغاغل،  والغدغن  بغرای سغالمل   خطرهاغی افزاغش ومله از پیامدهای م فی با اصلی استرس م بع ع وان به افراد برای

 وری، کاهش رضاغل شللی، بهره کاهش با ها سازمان و برای بوده زندگی همبسته از رضاغل کاهش همسری، و والدغ ی وظاغف

، نقل از محمدی و مقصودی، 2112، 1پاغین همراه اسل  داکسبری و هیگان سازمانی تعهد و کار از غیبل کارک ان و زاغش تأخیراف

( انجام دادند، مشخص کردنغد  2111( و آلن و همکاران 2111(.مطابق با پژوهش قبلی، در فراتحلیلی که کوسک و اوزوکی 1191

مچون فرسودگی شللی فزاغ ده، استرس هغای خغانوادگی و کغاری، نشغانه هغای بیمغاری       خانوادگی با مواردی ه -که تعارض شللی

(. 9،2112وسمانی، افسردگی، سوء مصرف الکل، کاهش رضاغل شللی و افزاغش ترک شلل و غیبل شغللی ارتبغاط دارد  گیلغدر   

شغللی نشغان داد کغه بغا کغاهش       خغانواده بغا رضغاغل    -( در مورد بررسی رابطه تعغارض کغار  2119نتاغج تحقیق اوزباک و سیوهان 

پژوهشغی   ( در2111 5تعارض، میزان رضاغل شللی افزاغش؛ و با افزاغش تعارض، میزان رضاغل شللی کاهش می غابد. همچ ین، لو
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م فی  رابطه شللی رضاغل با خانواده -کار تعارض و تعهد سازمانی، با کار -خانواده تاغوانی، نشان داد که تعارض کارک ان بر روی

( در پژوهشغی دربغاره اسغترس و رضغاغل شغللی در پرسغتاران درغافت غد کغه بغین اسغترس و           2111  1دارد. ووغ ور و باترام دار  یمع

( نیز در پژوهشی با ع وان بررسغی  1191رضاغل شللی در پرستاران رابطه مع اداری ووود دارد. در اغن راستا، غفورغان و همکاران  

ل شللی مدغران مدارس نشان دادند که بین رضاغل شللی و اسغترس شغللی مغدغران رابطغه م فغی      تأثیر میزان استرس شللی بر رضاغ

مع اداری ووود دارد. همچ ین افراد با استرس شللی باال در انجام وظاغف و عملکرد خود با مشکل روبرو شغده و عملکغرد ضغعیفی    

 دارند.

 و اسغل  سازمان با فرد همکاری و حضور اساسی شرط شللی رضاغل با تووه به مطالبی که گفته شد و نیز بررسی پیشی ه پژوهشی،

 شللی ودغد مهارتهای در غادگیری روانی، عالقه به شلل، تسرغع و فیزغکی سالمل تضمین در شللی رضاغل مهم نقش به دلیل اغن

 به نظغر مغی رسغد. از اغغن رو    ش اساغی عوامل مؤثر بر رضاغل شللی بسیار ضروری و با اهمیل اسل. لذا  و پیشرفل و بهبود سازمان

خانواده و استرس شللی در پیش بی ی رضاغل شللی معلمان زن در  -تعیین نقش تعهد سازمانی، تعارض کار پژوهش حاضر با هدف

 شهرستان مشگین شهر انجام گرفل.

خانواده و  –ار با تووه به ماهیل پژوهش حاضر که در صدد تعیین نقش تعهد سازمانی، تعارض ک روش نوع و طرح پژوهش: 

همبستگی از نوع  -استرس شللی در پیش بی ی رضاغل شللی معلمان زن شهرستان مشگین شهر می باشد، طرح پژوهش توصیفی

 ب یادی می باشد.

  گیری:ی آماری، نمونه و روش نمونهجامعه

معلغم   191بودند. نمونه پژوهش  نفر( 911  91 -99سال تحصیلی  در معلمان زن مقاطع مختلف تمامی حاضر پژوهش وامعۀ آماری

نفغر از   11نفر از معلمان مقطع ابتداغی، 91بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، انتخاب شدند. به گونه ای که 

سغبل وامعغه   نفر از معلمان دوره متوسطه دوم با تووه به رعاغل نسبل معلمان در نمونغه آمغاری بغه ن    11معلمان دوره متوسطه اول و 

 آماری انتخاب گردغدند. در اغن پژوهش، وهل س جش متلیرهای مورد مطالعه از پرسش امه های زغر استفاده گردغد:

 ابزار پژوهش:

 تعهدسازمانی آلن و مایر: یپرسشنامه

 1تعهغد مسغتمر و    سغوال دوم  1سوال اول تعهغد عغاطفی،    1سوال می باشد که  29( دارای 1991پرسش امه تعهد سازمانی الن و ماغر 

به صورت معکغوس نمغره گغذاری مغی      9،5،1،1،9،12،11،19،29پرسش تعهد ه جاری را مورد س جش قرار می دهد. که سواالت 

( 1115کامالً مخالفم نمره گغذاری مغی شغود. صغباغیان راد و همکغاران       1کامالً موافقم تا  5شوند. که بر اساس دام ه طیف لیکرت 

 درصد اعالم کردند. 11/1ابر با پاغاغی اغن ابزار را بر

                                                           
1 Joiner& Bartram 
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 خانواده کارلسون: -تعارض کار یپرسشنامه

( 2111خانواده را مورد ارزغابی قرار می دهد که توسط کارلسون و همکغاران    -ماده ای ابعاد شش گانه تعارض کار 11اغن مقیاس 

وافقم( با استفاده از مقیاس لیکرتی ترتیب غافتغه اسغل.   ساخته شده اسل. دام ه پاس  ها از گزغ ه غک  کامالً مخالفم( تا پ ج کامالً م

ماده ای ، به شغش مقولغه    11خانواده بیشتر خواهد بود. ماده های اغن پرسش امه  -نمره باالتر در اغن آزمون، نشان ده ده تعارض کار

ان  غع غی مغدت زمغانی کغه صغرف      خانواده مبت ی بر زم -سه ماده ای تقسیم می شوند. به اغن صورت که سه ماده اول ، تعارض کار

کغار مبت غی بغر زمغان      –انجام شلل می شود. از صرف وقل برای فعالیل های خانوادگی می کاهد(، سه ماده دوم تعغارض خغانواده   

 غع ی مدت زمانی که صرف انجام فعالیل های خانوادگی می شود از صرف وقل برای شلل می کاهد(، سغه مغاده سغوم، تعغارض     

مب ای توان فرساغی  غع ی میزان انرژی که صرف انجام فعالیل های خانوادگی می شود از صرف انرژی برای شلل  خانواده بر -کار

خانواده مبت ی بر رفتغار  غع غی تغداخل کغردن رفتارهغا و ه جارهغای کغاری در رفتارهغا و          –می کاهد(، سه ماده پ جم، تعارض کار 

کار مبت ی بر رفتار  غع ی تداخل کردن رفتارها و ه جارهای خغانوادگی   –واده ه جارهای خانوادگی ( و سه ماده ششم، تعارض خان

گغزارش   11/1تغا   21/1( رواغی هر غک از خرده مقیاس هغای آن بغین   1119در رفتارها و ه جارهای کاری( را می س جد. متشرعی 

( 2111چ ین در مطالعه واتغای و همکغاران   کرده اسل. به لحاظ رواغی محتوا به تا ید متخصصان روانش اسی ص عتی قرار گرفل. هم

(، برای اغغن آزمغون   2111گزارش شده اسل. کارلسون و همکاران   92/1تا  11/1خرده مقیاس بین  1رواغی و پاغاغی ابزار فوق در 

 (.1191را گزارش کرده اند  پیرحیاتی و همکاران، 11/1تا  11/1میزان ضرغب پاغاغی با آلفای کرونباخ بین 

 استرس شغلی: یپرسشنامه

( در کشغور هل غد تهیغه گردغغده     1991برای اندازه گیری استرس شللی از پرسش امه وندردوف که توسط وندردوف و همکارانش  

( در اغران ترومه شده و در وامعه آتش نشانان شغهر تهغران بغه کغار گرفتغه      1111استفاده شده اسل. اغن پرسش امه توسط علی پور  

اسغتفاده شغده اسغل. البتغه      9تا کامالً موافقم 1ای پرسش امه از مقیاس چهار دروه ای لیکرت کامالً مخالفم شده اسل. برای پاس  ه

عامغل اسغترس شغللی را     11گوغه می باشغد و   92تعدادی از گوغه ها به صورت برعکس نمره گذاری می شود. اغن پرسش امه شامل 

 (.1191می باشد حاولو، 19/1بررسی می ک د، ضرغب آلفای کرونباخ آن برابر با 

 (:JDI) 1شاخص توصیف شغلی پرسشنامه 

 رضاغل س جش ترغن ابزارهای دقیق و ترغن راغج از غکی و اسل شده ( ساخته1919هالین  و ک دال اسمیل، توسط پرسش امه اغن

 کغه  دارد ووغود  رمعیغا  تعغدادی  هغر ووغه،   بغرای  .ک غد  مغی  ارزغغابی  را شغللی  رضغاغل  مختلف پ ج و به ی ابزار اسل. اغن شللی

 نوع مقیاس از: عبارت د س جد می شاخص اغن ای که گانه پ ج دهد. وووه می قرار س جش مورد شللش نسبل به را فرد احساسات

آغغتم( و مقیغاس حقغوق و     5آغتم(، مقیاس ارتقاء در سازمان  11آغتم(، مقیاس همکاران 11آغتم(، مقیاس سرپرسل غا مدغر 11کار 

                                                           
1 Job Descripitive Index 



 [دوّمین همایش ملّی روانشناسی مدرسه]

 [اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی]

 [دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی]

[ 59اردیبهشت  32 ] 

7 

 

( پاغاغی برای کغل پرسشغ امه را برابغر    1119امتیاز می گیرد. در اغران زمی ی و همکاران  5تا  1آغتم بر حسب دام ه آغتم(. هر  1مزاغا 

 را گزارش کرده اند.  19/1، 11/1، 92/1، 91/1، 15/1و برای زغر مقیاس ها به ترتیب  92/1با 

  ها:روش تجزیه و تحلیل و داده

مغورد تجزغغه و تحلیغل قغرار گرفغل. بغرای        11( نسخه SPSSفاده از نرم افزار تحلیل داده ها  داده های حاصل از پرسش امه ها با است

 ازضغرغب  متلیرهغا  میغان  مستقیم رابطه بررسی گزارش میانگین و انحراف معیار داده ها از روش آمار توصیفی استفاده گردغد. برای

خانواده و استرس شغللی، از   -های تعهد سازمانی، تعارض کارپیرسون و به م ظور پیش بی ی رضاغل شللی از روی متلیر  همبستگی

 روش تحلیل رگرسیون چ د متلیره استفاده شد.

 نتایج:

 های توصیفی:یافته

 (: میانگین، انحراف معیار و ضرایب همبستگی بین متغیرها1جدول)

 ضراغب همبستگی انحراف معیار میانگین 

1  2 1 9 

    1 .5122 2811 رضاغل شللی

   1 .**591 .5125 2819 تعهد سازمانی

  1 **-.215 **-.919 .9112 1821 خانواده -تعارض کار

 1 .**991 **-.511 **-.121 .1515 2811 استرس شللی

** P<0/01 

مغاترغس   همچ غین  و مطالعغه  مغورد  متلیرهغای  روی نمونغه  نمره های اعضغای  معیار انحراف و میانگین به مربوط توصیفی غافته های

 بغین تمغامی   همبسغتگی  ضغراغب  مغی دهغد،   نشان 1 ودول که همانطور .شده اند داده نشان 1 ودول در متلیرها همبستگی ضراغب

بین تعهغد سغازمانی و رضغاغل شغللی،      می باش د. نتاغج ودول حاکی از آن اسل که مع ی دار P<0/01سطح  در پژوهش متلیرهای

خانواده و رضاغل شللی، اسغترس شغللی و رضغاغل شغللی،      -و بین تعارض کار خانواده و استرس شللی رابطه مثبل -تعارض کار

. ب ابراغن فرض صفر رد شده خانواده، تعهد سازمانی و استرس شللی رابطه م فی مع ی دار ووود دارد -تعهد سازمانی و تعارض کار

 و فرض تحقیق تاغید می گردد.

 

 های استنباطی:یافته

خانواده، تعهد سازمانی و استرس شغلی با  -ن برای اثرهای تعاملی تعارض کار(: نتایج تحلیل رگرسیو3جدول)

 رضایت شغلی
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می باشد که نشان می دهد بین مجموعه متلیرهای پیش بین و  115/1( بین متلیرها Rطبق نتاغج ودول فوق مقدار ضرغب همبستگی  

می باشد که نشغان   115/1د دارد. اما مقدار ضرغب تعیین تعدغل شده برابر با متلیر مالک  رضاغل شللی( همبستگی نسبتاً قوی ووو

درصد از کل تلییرات رضاغل شللی معلمان وابسته به سه متلیر پیش بین یکر شده در اغن تحقیق می باشغد. بغه عبغارت     11می دهد 

ورد مغی ک  غد. همچ غین تحلیغل رگرسغیون      درصد از وارغانس متلیر رضغاغل شغللی را بغرآ    11دغگر ، مجموعه متلیرهای پیش بین،

درصغد   1/12درصد از تلییرات مشاهده در رضاغل شللی معلمان مربغوط بغه تعهغد سغازمانی،      1/11چ دگانه حاکی از آن اسل که 

 خانواده می باشد. -درصد مربوط به تعارض کار 2/11مربوط به استرس شللی و 

خانواده،تعهدسازمانی و استرس شللی( در تبیین  -تلیر پیش بین تعارض کار(: تحلیل وارغانس به م ظور تعیین نقش م1ودول   

 وارغانس متلیر مالک رضاغل شللی(

 .F Sig میانگین مجذورات دروه آزادی مجموع مجذورات 

 111/1 218511 118192 1 51891 رگرسیون

 .215 191 111891 باقیمانده

  191 151895 کل

، می توان نتیجه گرفل کغه مغدل رگرسغیونی     11/1( در سطح خطای کوچک تر از F 218511ار آزمون با تووه به مع ی داری مقد

 تحقیق حاضر مدل خوبی بوده و مجموعه متلیرهای مستقل قادرند متلیر رضاغل شللی را تبیین ک  د.

 گیری:بحث و نتیجه

R RSquar مدل

e 
Adjusted 

RSquare 
Std. مدل B Beta خطای استاندارد T مشاهده شده Sig. 

1 

 

 

115. 115. 115. 5211

. 

 .111 18111 .111  2892 ثابل

تعهدسازمان

 ی

111. 111. 151. 28912 119. 

استرس 

 شللی

121. 121. 191. 119. 111. 

تعارض 

 -کار

 خانواده

 

112. 112. 111. 111.- 111. 
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استرس شللی با رضاغل شللی و تعیین نقش متلیرهای خانواده و  -تعهد سازمانی، تعارض کاراغن پژوهش به م ظور بررسی رابطه 

در مورد رابطه تعهد سازمانی با رضاغل شللی نتاغج نشان داد که بیین اغن دو متلیر مذکور در پیش بی ی رضاغل شللی انجام گرفل. 

باالغی دارند، از رضاغل رابطه مثبل مع اداری ووود دارد. نتیجه حاضر اشاره به اغن موضوع دارد که افرادی که تعهد سازمانی 

( و 2112شاربگیو زهاری   (،2111لیسی   و (، شیور1991ماغر و آلن  شللی بیشتری برخوردارند. اغن نتیجه با غافته های پژوهشی 

با تووه به اغ که تعهد فراغ دی تعاملی و دو طرفه اسل، پس مجموعه سازمان نیز باغد نسبل  ( مطابقل دارد.2112غوسل و بکتاش  

سازمان  سوی از را ارزشم دی م ابع که کارک انی که بیان می ک د سازمانی حماغل نظرغه ه تک تک کارک ان متعهد باشد.ب

به  رسیدن برای سازمان به کمک و سازمان حق در کردن برای وبران التزام حس متقابل، ه جار اساس بر نیز آنها ک  د، درغافل

(. تعهد 1199شود  م تخب غگانه و همکاران،  می باالتری تعهد سازمانی باعث التزامی حس چ ین نتیجه در که دارند را اهدافش

سازمانی باعث خواهد شد تا کارک ان از انتخاب و تصمیم خود راضی باش د و اغن رضاغل م جر به تالش برای حفظ و بهبود 

 کار در بیشتری نظم کارک ان که شود می مووب طرف غک از تعهد سازمانی میزان بودن موقعیل فعلی خواهد شد. ب ابراغن، باال

 شللی، رضاغل قبیل از پیامدهاغی با دغگر طرف از داشته باش د، مدت بیشتری را در سازمان بگذران د و بیشتر کار ک  د؛ و خود

 همراه اسل. خدمل ترک به تماغل عدم و بهتر عملکرد مستمر، حضور

خانواده و استرس شللی با رضاغل شللی نشان داد که بین اغن سه متلیر رابطه  -کارغافته های پژوهش حاضر در مورد رابطه تعارض 

خانواده و استرس شللی در بین کارک ان زغاد باشد، از میزان رضاغل شللی  -م فی و مع ادار ووود دارد. غع ی هرچقدر تعارض کار

(، لو 2112(، داکسبری و هیگان  2111کوسک و اوزوکی  (،2111آنها کاسته می شود. اغن غافته با نتاغج پژوهشی آلن و همکاران 

زندگی خانوادگی و همخوانی دارد.  (1191غفورغان و همکاران  و  (2119(، اوزباک و سیوهان 2111(، ووغ ور و باترام  2111 

ار و خانواده اغجاد زندگی کاری دو و به مهمی اسل که تاثیر مهمی بر روی همدغگر دارد؛ لذا غکی از بخش های مهم در زمی ه ک

تعادل بین نقش های کاری و خانوادگی اسل. اگر اغن تعادل برقرار نشود، فرد با تعارض بین نقش ها مواوه خواهد شد؛ که اغن 

 حین در افراد به مختلف تعارض در موقعیل های کاری می تواند م جر به اغجاد استرس برای کارک ان شود. به تبع آن، فشارهای

 ووود نامتعادلی به سپس سازد، می خارج تعادل حالل از را و آنها ساخته تضعیف را کارک ان عاطفی و روانی وسمی،نیروی  کار،

 شود. شللی کارک ان رضاغل سطح کاهش مووب آمده، می تواند

خانواده، استرس  -خانواده و استرس شللی رابطه مثبل، و بین تعارض کار -تعارض کارنتاغج اغن مطالعه همچ ین نشان داد که بین 

خانواده و استرس شللی  -تعیین نقش تعهد سازمانی، تعارض کارشللی و تعهد سازمانی رابطه م فی مع ادار ووود دارد. همچ ین در 

خانواده و استرس شللی به  -در پیش بی ی رضاغل شللی، غافته های پژوهش نشان داد که تعهد سازمانی به طور مثبل و تعارض کار

ضاغل شللی را پیش بی ی می ک  د؛ و در اغن میان، تأثیر تعهد سازمانی از دغگر عوامل بیشتر بود. اغن غافته ها با نتاغج طور م فی ر

لو  (،2111 لیسی   و (، شیور2112(، داکسبری و هیگان  2111(، کوسک و اوزوکی 2111پژوهشگرانی از ومله آلن و همکاران 

 شللی همسو اسل. در تبیین اغن نتاغج می توان گفل از آنجاغی که رضاغل (2119  لوپز ( و2111اسملتزر و همکاران    (،2111 
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-نمی شللی رضاغل مووب عامل غک دارد؛ ت ها ارتباط اوتماعی و وسمانی روانی، عوامل با و اسل چ د بعدی و مفهوم پیچیده

 ش اساغی اغن عوامل بسیار ضروری به نظر می رسد. شود، بلکه رضاغل شللی می تواند تحل تأثیر متلیرهای مختلفی قرار گیرد، که

می آغ د. لذا ارضای نیازهای انگیزشی  حساب به سازمانها برای م بع با ارزش ترغن انسانی م ابع که باورند اغن بر محققان امروزه

فردی شده و تواناغی فرد را مان د کار تالش برانگیز، مسئولیل فزاغ ده، امکان کسب موفقیل، قدردانی از اعضا باعث رشد و کمال 

در کار افزاغش می ده د تا به نحوی خالق و متعهد پاسخگوی محیط کار خود باش د. پیداسل محیط سازمانی که نیازهای فوق 

الذکر را برآورده ک د، کارک انی متعهدتر و با نشاط تر خواهد داشل. تعهد باعث خواهد شد که کارک ان غک احساس قوی و 

پذغرش اهداف و ارزشهای سازمانی داشته باش د و تالش قابل تووهی برای رسیدن سازمان به اهدافش از خود نشان  مثبل نسبل به

 -ده د. اما اگر محیط کار، استرس آور باشد و کارک ان مدام با ابهام و تعارض نقش ها مواوه شوند؛ اغن مووب مشکالت وسمانی

 مان ها می شود.روانی برای افراد و کاهش بهره وری برای ساز

پرسش امه های خود  از پژوهش متلیرهای س جش وهل محدودغل هاغی اسل. دارای مطالعات دغگر مان د نیز حاضر پژوهش

 طرح ماهیل دلیل به علیل است باط امکان را دارند. عدم خود خاص محدودغل های ابزارها اغن شد که استفاده گزارش دهی

ب ابراغن اورای مطالعات آزماغشی و طولی در اغن زمی ه پیش هاد می  باشد. پژوهش اغن یبرا دغگری محدودغل پژوهش می تواند

رضاغل افراد از شلل خود نه ت ها باعث موفقیل روز افزون در آن شلل می شود، بلکه تأثیرات مثبتی در شود. با تووه به اغن که 

سازمانی، سالمل  تعهد و رضاغل شللی با مرتبط عوامل تقوغل روال عمومی زندگی آنها خواهد گذاشل؛ پیش هاد می گردد با

 های طرح از قبیل سازمانی ارتقاء داد. سیاستهای سازمانی را از سوی دغگر اثربخشی و کاراغی روانی افراد را از غکسو و -وسمانی

 تعهد و رضاغل شللی یارتقا به و شوند م جر خانوادگی زندگی در کار احساس تداخل کاهش به توان د می پذغر، انعطاف کاری

 ک  د. همچ ین پیش هاد می گردد در پژوهش های آتی به بررسی اغن متلیرها در معلمان مرد پرداخته شود. کمک نیز سازمانی

 منابع:
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