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چکیده
هدف پژوهش حاضر آزمودن الگو رابطه تعارض کار-خانواده و بهزيستی کاري باا مياانجیگياري
فشارهاي روانشناختی در کارکنان سازمانهاي دولتی شهر اهواز باود .جامعاه پاژوهش کلياه کارکناان
متأهل سازمانهاي دولتی شهر اهواز بود و اعضاي نمونه شامل  119نفر کارمناد زن باود کاه باه روش
نمونهگيري تصادفی چند مرحلهاي انتخاب شدند و به پرشسنامههاي سالمت عمومی ،بهزيساتی کاار و
تعارض کار-خانواده پاسخ دادند .دادهها به روش الگويابی معادالت ساختاري تجزيه و تحليال شادند.
يافتهها نشان داد که مسيرهاي مستقيم انواع تعارض کار-خانواده به فشار روانشناختی و بهزيستی کاري
و نيز مسير غيرمستقيم تعارض کار-خانواده مبتنی بر فشار روانشناختی باه بهزيساتی کااري از قريا
فشارهاي روانشناختی معنیدار بودند.

کلید واژگان :تعارض کار خانواده ،بهزيستی کاري ،فشارهاي روانشناختی.

* استاديار گروه مشاوره دانشگاه شهيد چمران اهواز (نويسنده مسئول)
** دانشجوي کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه شهيد چمران اهواز
*** استاديار گروه مشاوره دانشگاه شهيد چمران اهواز

kh.aslani@scu.ac.ir
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مقدمه
تعارض کار خانواده به عنوان تعارض بين نقشی تعريف شاده اسات کاه در آن فشاارهاي
نقشی از حوزههاي کاار و خاانواده باه قاور متقاابلی در بعضای حاوزههاا ناساازگار هساتند
(گرينهاوس و بيوتل .)4395 ،4پژوهشها نشان دادهاند که دو نوع تعاارض کاار خاانواده مهام
هستند و پيامدهاي منفی براي بهزيستی و سالمت روانی کارکنان دارند .براي مثال چند مطالعاه
نشان دادهاند که هر دو نوع تعارض کار–خانواده با مشکالت ساالمت روانای مانناد فشاارهاي
روانشناختی مرتبط هستند (کينونن ،فلدت ،جريتس و پولکينن 1112 ،1و نور.)1119 ،9
تأثير منفی تعارض کار بر خانواده در بسياري از پاژوهشهاا در فنالناد (کيناونن و ماانو،1
 )4339و آمريکا (بالويا و فرون )1115 ،5حدود  11درصد بوده است .پژوهشها نشان دادهاناد
که سهم اين تجربه منفی تعارض کار-خانواده در فرهنگهاي شرقی مانناد هندوساتان همانناد
فرهنگهاي غربی میباشد (آريی ،سرينيواس و تن .)1115 ،2همچنين بهقور جدي پژوهشهاا
پيامدهاي روانشناختی منفی تعارض کار-خانواده را بر روي افراد مورد بررسای قارار دادهاناد
(آلن ،هرست ،بروک و ساتون.)1111 ،0
بهزيستی روانشناختی به عنوان سالمت روانی ،سر حاال باودن عااقفی و رضاايتمندي در
حوزه کار و خانواده مانند ساير زمينههاي زندگی تعريف شده است (رانتانن .)1119 ،9بازنگري
و فراتحلياالهاااي تعااارض کااار-خااانواده و بهزيسااتی روانشااناختی نشااان ماایدهن اد کااه از
شاخصهاي بهزيستی مرتبط با کار ،تعارض کار-خانواده باهقاور معنایداري باا فرساودگی و
استرس شغلی باال و رضايت شغلی پايين همراه هستند (آلن و همکاران1111 ،؛ فورد ،هيانن و
النگ کامر1110 ،3؛ و کوسک و اوزکی.)4339 ،41
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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براساس شاخصهاي بهزيستی مرتبط با خانواده ،تعارض کار-خانواده با استرس خانوادگی
باال و رضايتمندي خانوادگی پايين همراه است .با توجه به بهزيستی روانشناختی کلی ،تعارض
کااار-خااانواده بااا سااطوال باااالي فشااارهاي روانشااناختی ،نشااانگان روانتناای ،افسااردگی و
رضايتمندي خانوادگی پايين مرتبط میباشد (آلن و همکاران1111 ،؛ فورد و همکااران1110 ،؛
و کوسک و اوزکی .)4339 ،مطالعات نشان میدهد از دو مسير تعارض کار-خانواده و تعارض
خانواده -کار ،مسير تعارض کار-خانواده تأثيرات قويتري بر بهزيستی روانشناختی نسبت باه
تعارض کار– خانواده داشاته اسات (فاورد و همکااران1110 ،؛ و کوساک و اوزکای.)4339 ،
همچنين پژوهش هاي انجام شده نشان میدهناد کاه متغيرهااي تعاارض کاار-خاانواده مانناد
تعارض کار-خانواده مبتنی بر زمان ،فشار روانشناختی و رفتاري با فشاارهاي روانشاناختی و
بهزيستی رابطه معنیداري نشان داده است (کاليات ،کاليات ،چان و تاچيل.)1149 ،4
نتايج پژوهشهاي کينونن و همکاران ( )1112نشان داد که بين تعامالت مثبت کار-خانواده
و بهزيسااتی روانشااناختی رابطااه مسااتقيمی وجااود دارد .هاامچنااين بااا توجااه بااه بهزيسااتی
روانشناختی کلی ،تعامالت مثبت کار-خانواده با سطوال پايين فشارهاي روانشاناختی ارتباا
دارد .حدود  31درصد از پژوهشهاي انجام شده در مورد تعارض کار-خاانواده مقطعای باوده
است (کاسپر ،ابی ،بورديوکس ،الکوود و المبرد .)1110 ،1برقب رويکرد عمده سانتی تعاارض
منفی کار-خانواده به عنوان پيشبينی براي فشارهاي روانشناختی در نظر گرفته شده است ،باه
اين علت که موقعيتی را ايجاد میکند که منابع روانشناختی فردي مورد تهديد واقع میشاود و
يا از بين میرود و فرد را با بهزيستی پايين مواجهه میسازد (ابی ،کاسپر ،الکوود ،بوردياوکس

9

و برينلی1115 ،1؛ گراندي و کروپانزانو4333 ،5؛ ويودانف .)1111 ،2پژوهشهاي قاولی نشاان
نشان میدهند که بصورت کلی تعارض کار-خانواده بهزيستی روانشناختی کلی کارکنان را بعد
از شش ماه پايين میآورد (گرانت -والون و دونالدسون .)1114 ،0هامچناين مطالعاات قاولی
Kalliath, Kalliath, Chan, & Thachil
Casper, Eby, Bordeaux, Lockwood, & Lambert
Bordeaux
Brinley
Grandey & Cropanzano
Voydanoff
Grant-Vallone & Donaldson

1234567-
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نشان داده اند که وجود تعارض کار-خانواده بيش از يک سال با خرده مقياس خستگی عااقفی
از مقياس فرسودگی شغلی (پيترز ،ديجاونز ،جانساون و واندرلينادن )1111 ،4و خساتگی در
شغل (وانهوف 1و همکاران )1115 ،داراي رابطه مثبت بوده است .عالوه بارايان ،پاژوهشهاا
نشان داده اند که در زنان تعارض کار-خانواده ايجادکننده نارضايتی شغلی ،فشارهاي والدينی و
نشانگان استرس روانشناختی در قول دوره يک سال میباشد و در مردان نارضايتی زناشاويی،
استرس والدينی و نشانگان استرس روانشناختی پيش بينهاي تعارض کاار-خاانواده در ياک
سال بوده است (کينونن ،جريتس و مانو.)1111 ،9
هر چند از لحاظ نظري و روششناختی فقاط رابطاه علای باين تعاارض کاار-خاانواده و
بهزيستی متصور شده است ،اما از لحاظ پژوهشی ،رابطه علی ،رابطاه علای معکاوس و رابطاه
متقابل بين تعارض کار-خانواده و بهزيستی به تصوير کشايده شاده اسات (گرانات -والاون و
دونالسون1114 ،؛ و اودريسکول ،براو و کاليات.)1111 ،1
شواهد روز افزون تجربی وجود دارند کاه نشاان مایدهناد تعاارض کاار-خاانواده باراي
بهزيستی افراد پيامدهاي منفی دارد .حلقه ارتباقی بين تعارض کار-خاانواده باا بارون دادهااي
مرتبط به کار و خانواده به وسيله گرانات -والاون و دونالدساون ( )1114ماورد بررسای قارار
گرفت .نتايج نشان داد که تعارض کار خانواده يک پيشبين قاولی و مقطعای بهزيساتی مثبات
کارکنان میباشد .در يک فرا تحليل امستاد ،مير ،فاسل ،الفرينگ و سامی 925 )1144( 5مطالعاه
مرتبط با پيامدهاي تعارض کار-خانواده را مورد بررسی قرار دادند .نتايج نشان داد هر دو ناوع
تعارض کار خانواده رابطهاي قوي با فشارهاي روانشناختی و بهزيستی دارناد .مطالعاه قاولی
اودريسکول و همکاران )1111( ،از کارکنان  19ساازمان بازر

نشاان داد کاه تعاارض کاار-

خانواده رابطه ثابت منفی با بهزيستی در هر دورهاي دارد .همچنين پژوهش کاليات و همکااران
( )1149نشان داد که بين متغيرهاي تعارض کار-خانواده مانند تعارض کار خاانواده مبتنای بار
زمان ،فشار روانشناختی و رفتاري با فشارهاي روانشناختی و بهزيستی رابطه معنایداري دارد
Peeters, de Jonge, Janssen, & van der Linden
Van Hooff
Kinnunen, Geurts, & Mauno
O‘Driscoll, Brough, & Kalliath
Amstad, Meier, Fasel, Elfering, & Semme

12345-
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و فشارهاي روانشناختی نقش ميانجی بين تعارض کاار خاانواده و بهزيساتی روانشاناختی را
میتوان بازي کند.
با توجه به پيشينه پژوهشی مورد بررسی و با توجه به شواهد پژوهشای در ايان ماورد کاه
تعارض کار-خانواده و فشارهاي روانشناختی سهم بسزايی در پيشبينی بهزيستی کاري دارند،
در پژوهش حاضر روابط مستقيم و غيرمستقيم تعارض کار-خانواده و فشاارهاي روانشاناختی
را در قالب يک الگو بررسی و مورد آزمايش قرار گرفت.

شکل  .1الگوی پیشنهادی پژوهش حاضر

روش
جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری
جامعهي آماري پژوهش حاضر شاامل کلياهي کارکناان ساازمانهااي دولتای شاهر اهاواز
میباشد .در اين مطالعه از روش نمونهگيري تصادفی چند مرحله استفاده شد ،به اين ترتيب که
از بين کليه سازمانهاي دولتی شهر اهواز 45 ،اداره به صاورت تصاادفی انتخااب و ساپس در
مرحله بعد از بين زنان متأهل اين سازمانها جمعاً تعاداد  119نفار باه عناوان نموناه انتخااب
شدند.

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

تهياه

شد .اين پرسشنامه در فرمهاي  19 ،91و  41سؤالی اراياه شاده اسات .هادف ايان پرسشانامه
دستيابی به يک تشخيص روانپزشکی نيست .اين پرسشنامه داراي ايان ويژگای اسات کاه باا
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کمترين وقت می توان افراد سالم را از افراد بيمار غربالگري کرد .اين پرسشنامه در ايران توسط
منتظري 4و همکاران ( )1119اعتباريابی شده است .نتايج مطالعه انجام شده نشان مایدهاد کاه
اين پرسشنامه پاس از ترجماه باه فارسای بار روي  019نفار از دانشاجويان  49تاا  15سااله
اعتباريابی شده است .اعتبار همسانی درونی پرسشنامه با آلفاي کرونباا  1/90باه دسات آماد.
روايی پرسشنامه نيز با استفاده از روش تحليلی مقايسه گروههاي شاناخته شاده ماورد بررسای
قرار گرفت .نتايج آزمون تحليل واريانس در بررسی نمره پرسشنامه سالمت عماومی و کيفيات
زندگی نمايانگر تفاوتهاي قابل مالحظه بين گروهها بود .همچنين براساس تحليل عوامال دو
عامل در پرسشنامه مشخص شد .يکی آشفتگی روانی و ديگري بدکاري .پايايی اين مقيااس در
پژوهش حاضر به شيوه آلفاي کرونبا  1/92به دست آمد.
پرسشنامه تعارض کار-خانواده .باراي سانجش تعاارض کاار-خاانواده از پرسشانامه 49
سؤالی چند بعدي تعارض کار-خاانواده کارلساون ،ککماار و ويلياامز )1111( 1اساتفاده شاده
است .اين پرسشنامه شامل سه بعد تعارض کار خانواده مبتنی بر زمان ،تعاارض کاار-خاانواده
مبتنی بر فشار روانی و تعارض کار-خانواده مبتنی بر رفتاار مایباشاد .کارلساون و همکااران،
( )1111آلفاي کرونبا اين پرسشنامه را بين  1/09تا  1/90گازارش دادهاناد .رساولی ()4999
ضريب همبستگی بين خرده مقياسهاي آن را  1/22تا  1/93گزارش دادهاند .از سوي ديگار در
پژوهش متشرعی ( )4993اعتبار عاملی آن را بر ماده خرده مقياسها از  1/43تاا  1/31گازارش
شده است .پايايی اين مقياس در پژوهش حاضر به شيوه آلفاي کرونبا  1/92به دست آمد.
پرسشنامه بهزیستی کاری .مقياس بهزيستی کاري وار ( )4331شامل  19ساؤال و  5خارده
مقياس میباشد که خرده مقياسهاي آن شامل صالحيت شاغلی ،اشاتياش شاغلی ،انتقاال منفای
شغلی ،صالحيت عمومی و اشتياش عمومی میباشد .اين پرسشنامه باراي اساتفاده در پاژوهش
حاضر ترجمه شده است .آلفاي کرونبا خرده مقياسها به ترتياب  1/21 ،1/04 ،1/21 ،1/29و
 1/04میباشد .همچنين روايی اين پرسشنامه از قري همبستگی باا بهزيساتی عااقفی بررسای
شده که رابطه معنیداري بين آنها به دست آمد .پايايی کل اين مقياس در پاژوهش حاضار باه
شيوه آلفاي کرونبا  1/29به دست آمد.
1- Montazeri
2- Carlson, Kacmar, & Williams
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یافتهها
جدول  4ميانگين و انحراف استاندارد و ضرايب همبستگی بين متغيرهاي پژوهش را نشاان
میدهد.
جدول  .1میانگین و انحراف معیار و ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش
متغیرها
تعارض کار-خانواده مبتنی بر زمان

انحراف
میانگین
معیار
49/94

1/22

تعارض کار-خانواده مبتنی بر فشار روانی 41/51

5/41

تعارض کار-خانواده مبتنی بر رفتار

42/45

2/90

فشارهاي روانشناختی

11/99

2/25

بهزيستی کاري

11/29

3/13
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همانگونه که جدول  4نشان میدهد ميانگين و انحراف استاندارد تعارض کار خانواده
مبتنی بر زمان به ترتيب  49/94و  ،1/22تعارض کار خانواده مبتنی بر فشار روانی  41/51و
 ،5/41تعارض کار خانواده مبتنی بر رفتار  42/45و  ،2/90فشارهاي روانشناختی  11/99و
 2/25و بهزيستی کاري  11/29و  3/13میباشند .همچنين ضرايب همبستگی بين تعارض کار
خانواده مبتنی بر زمان ،تعارض کار خانواده مبتنی بر فشار روانی ،تعارض کار خانواده مبتنی بر
رفتار و فشارهاي روانشناختی با بهزيستی کاري به ترتيب  -1/122 ،-1/934 ،-1/994و
 -1/991میباشد که در سطح  1/14معنیدار میباشد .همچنين ضريب همبستگی بين تعارض
کار خانواده مبتنی بر زمان ،تعارض کار خانواده مبتنی بر فشار روانی ،تعارض کار خانواده
مبتنی بر رفتار با فشارهاي روانشناختی به ترتيب  1/130 ،1/901و  1/190میباشد که در
سطح  1/14معنیدار میباشد.

یافتههای مربوط به مسیرهای مستقیم الگوی پیشنهادی
با استفاده از الگويابی معادالت ساختاري الگوي پيشنهادي مورد آزمون قرار گرفت .شکل
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 1الگوي نهايی بدست آمده از دادههاي پژوهش را به همراه ضرايب مسير استاندارد نشان
میدهد .الزم به ذکر است که الگوي نهايی پس از انجام يک اصالال يعنی حذف مسير تعارض
کار-خانواده مبتنی بر رفتار به فشارهاي روانشناختی به دست آمده است.

شکل  .2الگوی نهایی پژوهش به همراه ضرایب مسیر استاندارد

در جدول  1اقالعات مربو به شاخصهاي برازندگی الگو نهايی که پاس از انجاام ياک
اصالال (حذف مسير تعارض کار-خانواده مبتنی بر رفتار به فشارهاي روانشاناختی) از قريا
شاخصهاي اصالال به دست آمده ،ارايه شده است.
جدول  .2شاخصهای برازندگی الگو نهایی رابطه بهزیستی کاری و انواع تعارض کار خانواده با
میانجیگری فشارهای روانشناختی
2
الگو
RMSEA NFI
CFI
GFI
P
x2
x /df df
الگو نهايی

4/93

4

4/93

1/199

1/330

1/333

1/335

1/111

همانگونه که در جدول  1مالحظه میشود ،مجذور خی (خی دو) الگو نهايی با يک درجه
آزادي برابر با  4/93به دست آمده است .شاخصهاي ديگر از جمله شاخص نيکويی برازش
( ،)GFI= 1/330شاخص برازندگی بهنجار شده ( )NFI= 1/335و شاخص برازندگی
مقايسهاي ( )CFI= 1/333همگی باالتر از مقدار  1/31و نزديک به  4هستند که حاکی از
برازندگی باالي الگو نهايی میباشند .همچنين شاخص مجذر برآورد واريانس خطاي تقريبی
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( )RMSEA= 1/111است که حاکی از برازندگی الگو با دادههاست .ضرايب استاندارد و
غيراستاندارد مسيرهاي مستقيم الگو نهايی در جدول  9ارائه شدهاند.
همانقور که اقالعات جدول  9نشان میدهد ضرايب استاندارد و غيراستاندارد مسير
مستقيم الگو نهايی از تعارض مبتنی بر فشار روانی به فشارهاي روانشناختی (،β= 1/592
 ،)P<1/114 ،B= 1/919از مسير تعارض مبتنی بر زمان به فشارهاي روانشناختی (-1/409
= ،)p>1/111 ،B= -1/410 ،βاز فشار روانشناختی به بهزيستی کاري (-1/591 ،β= -1/459
= )p>1/191 ،Bو تعارض مبتنی بر فشار روانی به بهزيستی کاري (-1/135 ،β= -1/109
= )p>1/114 ،Bمعنیدار هستند .شکل  1الگو نهايی تعارض کار-خانواده مبتنی بر زمان ،فشار
روانی و رفتار با بهزيستی کاري را با ميانجیگيري فشارهاي روانشناختی را نشان میدهد.
جدول  .3ضرایب مستقیم استاندارد و غیراستاندارد الگوی نهایی
مسیرها

ضرایب
نسبت
خطای
ضرایب
استاندارد غیراستاندارد استاندارد بحرانی
C.R
S.E
B
Β

سطح
معنیداری
P

تعارض کار-خانواده مبتنی بر فشار روانی
به فشارهاي روانشناختی

1/125

1/219

1/444

5/11

1/114

تعارض کار-خانواده مبتنی بر زمان به
فشارهاي روانشناختی

1/112

1/122

1/411

1/51

1/53

فشار روانشناختی به بهزيستی کاري

-1/193

-1/991

1/4

-9/99

1/114

تعارض کار-خانواده مبتنی بر فشار
روانی به بهزيستی کاري

-1/404

-1/913

1/402

-4/02

1/109

تعارض کار-خانواده مبتنی بر زمان به
بهزيستی کاري

-1/193

-1/409

1/405

-4/14

1/944

تعارض کار-خانواده مبتنی بر رفتار به
بهزيستی کاري

-1/193

-1/413

1/411

-4/10

1/111

جدول  1ضرايب غيرمستقيم تعارض کار-خانواده مبتنی بر زمان ،فشار روانشناختی و
رفتار با بهزيستی کاري را با ميانجیگيري فشارهاي روانشناختی را نشان میدهد.
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جدول  .4ضرایب غیرمستقیم مسیر تعارض کار خانواده مبتنی بر زمان و فشار روانشناختی با
بهزیستی کاری با میانجیگری فشارهای روانشناختی
مسیر

فاصله اطمینان
سطح
ضریب
استاندارد  βمعنیداری  Pحد باال حد پایین

تعارض کار-خانواده مبتنی بر فشار روانشناختی به
بهزيستی کاري از قري فشارهاي روانشناختی

1/150

1/119

-1/149 -1/199

تعارض کار-خانواده مبتنی بر زمان به بهزيستی کاري
از قري فشارهاي روانشناختی

-1/425

1/124

-1/130

1/154

همانگونه که در جدول  1مشاهده میشود ،ضرايب غيرمستقيم مسير تعارض کار-خانواده
مبتنی بر فشار روانشناختی به بهزيستی کاري از قري فشارهاي روانشناختی (،β= 1/150
 ،)P= 1/119حد پايين فاصله اقمينان  -1/149و حد باالي آن  -1/199معنیدار است .ساير
مسيرهاي غيرمستقيم معنیدار نبودند.

بحث و نتیجهگیری
هدف اين پژوهش بررسی روابط مستقيم و غيرمستقيم ميان تعارض کار-خانواده و تعارض
خانواده -کار و بهزيستی کاري با نقش واسطهاي فشارهاي روانشاناختی باود .هماانقاور کاه
نتايج نشان میدهد بين تعارض کار– خانواده مبتنی بر زمان ،تعارض کاار-خاانواده مبتنای بار
فشارهاي روانی و تعارض کار-خانواده مبتنی بر رفتار با فشارهاي روانشاناختی رابطاه مثبات
وجود دارد .اين يافته با نتايج پژوهشهاي کينونن و همکاران ( ،)1112نور ( ،)1119کيناونن و
مانو ( ،)4339بالويا و فرون (  ،)1115آريی و همکاران ( ،)1115آلان و همکااران ( ،)1111و
کاليات و همکاران ( )1149همسو میباشد .همانقور که پژوهشها نشان دادهاناد کاه دو ناوع
تعارض کار خانواده مهم هستند و پيامدهاي مضاري بار بهزيساتی و ساالمت روانای کارکناان
دارند .براي مثال چند مطالعه نشان دادهاند که هر دو نوع تعارض کاار–خاانواده باا مشاکالت
سالمت روانی مانند فشارهاي روانشناختی مرتبط هستند (کيناونن و همکااران 1112 ،و ناور،
 .)1119درگير بودن در تعارض کار-خانواده يعنی درگيري در استرسهاي شغلی و خاانوادگی
زيادي که با توجه به دستهبندي آنها به سه گونه زمان ،فشاار روانای و رفتااري فشاار روانای
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زيادي را به فرد وارد میکند که میتواند بر عملکردهاي وي تأثير بگاذارد .هامچناين باهقاور
جدي پژوهشها پيامدهاي روانشناختی منفی تعاارض کاار-خاانواده را بار روي افاراد ماورد
بررسی قرار دادهاند (آلن و همکاران .)1111 ،کاليات و همکاران ( )1149نشان دادناد کاه باين
متغيرهاي تعارض کار-خانواده مانند تعارض کار خانواده مبتنی بر زمان ،فشاار روانشاناختی و
رفتاري با فشارهاي روانشناختی رابطه معنیداري دارد .همچنين میتوان به نتايج پژوهشهااي
ابی و همکاران ( ،)1115گراندي و کروپاانزانو ( ،)4333و يوداناف ( )1111اساتناد کارد .ايان
پژوهشها نشان دادند که تعارض منفی کاار-خاانواده باه عناوان پايشبينای باراي فشاارهاي
روانشناختی در نظر گرفته شده است ،به اين علت کاه ماوقعيتی را ايجااد مایکناد کاه مناابع
روانشناختی فردي مورد تهديد واقع میشود و يا از بين میرود و فارد را باا بهزيساتی پاايين
مواجهه میسازد .رابطه مثبت بين ابعاد تعارض کار-خانواده با فشارهاي روانشاناختی و تاأثير
آن در فضاي روانشناختی افراد لزوم توجه به زندگی کاري و خاانوادگی افاراد بعلات تاأثير و
تاثر متقابل اين دو حوزه زندگی فردي را بيشتر میکند.
برقب نتايج اين پژوهش ،بين تعارض کار–خانواده مبتنی بر زمان ،تعاارض کاار-خاانواده
مبتنی بر فشارهاي روانی و تعارض کار-خانواده مبتنی بر رفتار با بهزيستی کااري رابطاه منفای
معنیداري وجود دارد .ايان يافتاه باا نتاايج پاژوهشهااي آلان و همکااران ( ،)1111فاورد و
همکاران ( ،)1110کوساک و اوزکای ( ،)4339کالياات و همکااران ( ،)1149ابای و همکااران
( ،)1115گراناادي و کروپااانزانو ( ،)4333يودانااف ( ،)1111گراناات -والااون و دونالدسااون
( ،)1114پيتاارز و همکاااران ( ،)1111وانهااوف و همکاااران ( ،)1115و کينااونن و همکاااران
( )1111همسو میباشد .جهت تبيين اين يافته ،میتوان به نتايج پژوهشهاي زير اساتناد نماود.
پژوهش هاي قولی نشان میدهد که بصورت کلی تعارض کار-خانواده بهزيستی روانشاناختی
کلی کارکنان را بعد از شش ماه پايين میآورد (گرانت -والون و دونالدسون .)1114 ،همچناين
مطالعات قولی نشان دادهاند که وجود تعارض کار-خانواده بيش از يکساال باا بعاد خساتگی
عاقفی مقياس فرسودگی شغلی (پيترز و همکاران )1111 ،و خساتگی در شاغل (وانهاوف و
همکاران )1115 ،مرتبط بوده است .عالوه براين پژوهشها نشان دادهاند کاه در زناان تعاارض
کار-خانواده ايجادکننده نارضايتی شغلی ،فشارهاي والدينی و نشانگان استرس روانشناختی در
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قول دوره يک سال می باشاد و در ماردان نارضاايتی زناشاويی ،اساترس والادينی و نشاانگان
استرس روانشناختی پيشبينهاي تعارض کار-خانواده در ياک ساال باوده اسات (کيناونن و
همکاران .)1111 ،همانقور که اين پژوهشها و پژوهشهاي بسيار ديگري نشان دادهاند ،باين
ابعاد تعارض کار-خانواده و بهزيستی کاري رابطه منفی وجود دارد .استرس و فشارهاي ناشای
از تعارض کار-خانواده میتواند بهزيستی فرد را در محيط کار با مشکالتی روبرو سازد.
نتايج الگويابی معادالت ساختاري نشان داد که فشارهاي روانشاناختی مياانجی باين ابعااد
تعارض کار خانواده و بهزيستی کاري میباشد .اين نتيجه با نتايج پژوهش کالياات و همکااران
( )1149همسو میباشد .برازش خوب و قابل قبول شاخصهاي برازندگی و معنایداري مساير
غيرمستقيم نشان داد که فشارهاي روانشناختی براي تعارض کار-خانواده مبتنی بر فشار روانی
با بهزيستی کاري ميانجی معنیداري میباشد .اهميت اين يافته در اين است که تعاارض کاار-
خانواده و فشارهاي روانشناختی میتواند بهقور جدي بهزيستی کاري را در خطر اندازد .نتايج
پژوهش حاضر از نتايج پژوهش يوداناف ( )1111حمايات مایکناد .وي دريافات کاه کاار و
خانواده ميکروسيستمهاي ی هستند و ناوع رواباط باين ايان دو متغيار باا مياانجیگياري متغيار
فشارهاي روانشناختی میتواند بهزيستی تجربه شده در محيطهاي کااري را کااهش دهاد .باه
نظر کاليات و همکاران ( )1149تأثيرات ميانجیگراناه فشاارهاي روانشاناختی در رابطاه باين
متغيرهاي پيشآيند (تعارض کار-خانواده و تعارض خانواده -کار) و متغير پياماد (بهزيساتی در
محيط کار) نتايج جالبی را به دست میدهد .آنها دريافتند که تأثيرات واسطهاي تعارض کاار-
خانواده مبتنی بر فشارهاي روانشناختی از قري فشاارهاي روانشاناختی بار بهزيساتی کااري
انتقال يافته است .نکته جالب در اين مورد ،اين اسات کاه بهزيساتی کااري را تنهاا باا کااهش
تعارض کار-خانواده و تعارض خانواده -کار نمیتوان بهبود بخشيد .نقش واسطهاي فشاارهاي
روانشناختی اين نتيجه را به دست میدهد که براي افزايش بهزيستی کاري نه تنهاا بار کااهش
تعارض کار-خانواده بايد تمرکز کرد بلکه بايد رابطه غيرمستقيم اين متغيرها از قري فشارهاي
روانشناختی مورد توجه قرار گيرد .استفاده الگويابی معاادالت سااختاري عليات را باه اثباات
نمیرساند در اين مورد جانب احتيا بايد رعايت گردد .همچنين اين تحقيا فقاط در ادارات
دولتی شهر اهواز انجام گرفته که تعميم دادن آن به محيطهاي ديگار را باا محادوديت روبارو
میسازد .همچنين با توجه به يافتههاي اين پاژوهش پيشانهاد مایگاردد کاه ادارات دولتای در
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جهت سالمسازي محيط کاري و توجه به فشارهاي روانشناختی کارکنان خاود زميناه را باراي
ايجاد بهزيستی کاري مهيا نمايند.
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