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Abstract
The aim of this study was to investigate the relationship between work-family conflict with psychological strain and life satisfaction, considering the
moderating role of recovery of work. Parties pants are
employees of Aghajari Oil and Gas Production Company that one hundred forty three individuals were
selected by stratified random sampling method. Data
were gathered by Work-Family Conflict Scale (Carlson, Kacmar& Williams, 2000), Recovery of Work
Questionnaire (Sonnentag, & Fritz, 2007), General
Health Questionnaire (Goldberg, 1972) and Life Satisfaction Scale (Diener, Emmons, Larsen & Griffin).
Results indicated that work-family conflict had positively correlation with psychological strain and had
negatively correlation with life satisfaction. Results
also revealed that recovery of work moderated the
relationship of work-family conflict with psychological strain and life satisfaction and positive correlation between work-family conflict and psychological
strain and negative correlation work-family conflict
and life satisfaction at individual with great recovery
of work is weaker.
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چکیده
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خانواده با فشار روانشناختی و رضایت زندگی با توجه به
 جامعه آماری.نقش تعدیل کنندة بهبودی از کار می باشد
پژوهش را کلیه کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز
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،) و مقیاس رضایت زندگی (دینر1972 ،(گلدربرگ
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 خانواده با فشار روانشناختی رابطة-داد که تعارض کار
 نتایج همچنین.مثبت و با رضایت زندگی رابطة منفی دارد
حاکی از نقش تعدیل کنندة بهبودی از کار در رابطه بین
 خانواده با فشار روانشناختی و رضایت-تعارض کار
 خانواده و-زندگی بود و رابطه مثبت بین تعارض کار
 خانواده-فشار روانشناختی و رابطه منفی بین تعارض کار
،و رضایت زندگی در افراد دارای بهبودی از کار بیشتر
.ضعیف تر است
، فشار روان شناختی، خانواده- تعارض کار:کلید واژه ها
 بهبودی از کار،رضایت زندگی
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 lمقدمه
پیشرفت ها و تغییرات همه جانبه ای در ماهیت و ساختار نقشهای کاری و خانوادگی،

مانند شاغل شدن زوجین ،حضور بیشتر زنان در مشاغل و کمرنگ شدن برخی نقش های
سنتی در مسئولیت های زندگی خانوادگی افراد به وجود آورده است (شاین و چن.)2011 ،

بسیاری از مشکالت خانواده ها به محل کار اعضای خانواده انتقال می یابند و مشکالت

سازمان نیز کموبیش خانواده کارکنان را تحت تأثیر قرار میدهند .ازاینرو ،نقش ها در یک
حیطه (کار یا خانواده) با نقش های حیطه دیگر تداخل پیدا می کنند .ازآنجاکه اکثر کارکنان در

حال دستوپنجه نرم کردن با مشکالت مربوط به برقراری تعادل میان شغل منبع درآمدشان

و مسئولیتهای خانوادگی هستند ،زمینه برای ایجاد تعارض و تنیدگی مساعد می شود .این
تغییرات در جوامع سرتاسر جهان منجر به افزایش ادراک «تعارض کار -خانواده» 1شده
است (میهلیک و تکاوکیک .)2014 ،تعارض میان کار و خانواده بهعنوان موضوعی عمده که

هم کارکنان و کارفرمایان و هم خانواده آنان را متأثر میسازد ،شناخته شده است .تعارض
کار -خانواده نوعی تضاد و تقابل بین نقشی است که طی آن فشارهای آشکار و نهان نقش
های خانوادگی و کاری در جهاتی با یکدیگر در تضاد و تقابل و یا به معنایی صریح تر در
ناسازگاری قرار می گیرند (راثی و باراث2013 ،؛ به نقل از گل پرور و صادقی.)1395 ،

یکی از پیامدهای مهم «تعارض کار -خانواده» ،کاهش «سالمت عمومی» 2کارکنان هم

ازلحاظ روانی و هم ازلحاظ جسمانی و به دنبال آن افزایش «فشار روانشناختی» 3در آنها
میباشد .فشار روانشناختی عبارت است از هرگونه پیامد ناشی از تأثیر عوامل درونی یا
محیط بیرونی بر انسان که در ارضا نیازهای اساسی وی اختالل ایجاد نموده است و بهصورت

تهدیدی برای حالت ثبات بدن جلوهگر می شود (کالیاس ،کالیاس و چان.)2015 ،

متغیر دیگری که در این پژوهش به بررسی رابطه آن با تعارض کار -خانواده پرداخته

خواهد شد« ،رضایت زندگی» 4است .رضایت زندگی الزمه یک زندگی مفید ،مؤثر و رضایت
بخش فردی است و به فرایندی قضاوتی و شناختی اشاره دارد که در آن افراد کیفیت زندگی
خود را بر اساس مجموعه ای از مالک ها ارزشیابی می کنند که این مالک ها در افراد گوناگون

از ارزش های متفاوتی برخوردار است (افضل و فاروکی .)2014 ،درواقع رضایت زندگی
مهئمی کلی و ناشی از نحوه ادراک (شناختی و عاطفی) شخص از کل زندگی است .به همین
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دلیل افراد با رضایت زندگی باال هیجان های مثبت بیشتری را تجربه کرده و از پیرامون خود

ارزیابی مثبت تری دارند و آنها را خوشایند توصیف می کنند .درحالیکه افراد با رضایت
زندگی پایین ،رویدادها و موقعیت های زندگی خود را نامطلوب ارزیابی می کنند و هیجان

های منفی مانند اضطراب و افسردگی بیشتری را تجربه می کنند (تیم.)2010 ،

ارتباط بین تعارض کار -خانواده و پیامدهای فردی و سازمانی ناشی از آن تحت تأثیر

عوامل متعددی قرار دارد .محققان شماری از عوامل تعدیل کننده را شناسایی کرده اند که

موجب کاهش یا تعدیل اثرات تعارض کار -خانواده می گردد .یکی از این متغیرها «بهبودی
از کار» 5است .بهبودی از کار به فرایندی اشاره دارد که در آن نظام های کارکرد فردی که

در طی یک روز کاری افزایش یافته اند ،به سطوح پیش از استرس بازمی گردند .بهبودی

بهعنوان یک فرایند روانی -فیزیولوژیکی و در تضاد با فرایندهای تنیدگی زا که در آن فعالیت

طوالنیمدت منجر به واکنش های تنیدگی زا خواهد شد ،توصیف می شود .با این فرض،
می توان استدالل کرد که آثار منفی تعارض کار -خانواده بر فرد و سازمان در افرادی که

بهبودی از کار مطلوبی دارند ،کمتر است .در فرایند بهبودی از کار (در طول شب یا آخر
هفته) کارکنان قادرند تا از تقاضاهای کاری خود دست بکشند و بر فعالیت های غیرکاری
تمرکز کنند و به افراد فرصت می دهد تا منابعشان را مجددا ً ذخیره کنند و با تقاضاهای جدید
بدون وارد شدن به یک مارپیچ مزمن از مشکالت سالمتی مواجه شوند و درنتیجه فشار
روانشناختی کمتری تجربه کنند (میجمن و مولدر1998 ،؛ به نقل از دمسکی ،الیس و فریتز،
.)2014

بهطور خاص ،در این پژوهش ما بر چهار تجربه بهبودی مطرحشده توسط ساننتیج و
8

فریتز ( )2007تمرکز می کنیم« :جدایی روانشناختی از کار»« ،6آرام سازی»« ،7کسب مهارت»
و «مهار بر اوقات فراغت»( 9باکر ،سانز -ورگل ،رودیگز -مونز و اُرلمانز .)2015 ،جدایی
روانشناختی از کار بهعنوان احساس دور بودن فرد از محیط کارش اشاره دارد .این به معنی

خودداری فرد از انجام وظایف کاری همچون دریافت تماس های تلفنی یا پاسخ دادن به
ایمیل های کاری در مدت زمان حضور در خانه می باشد منجر به توقف تفکر فرد در

مورد مشکالت و فرصت های کاری می شود( .باکر و همکاران« .)2015 ،آرام سازی» (انجام
فعالیت هایی که جسم و روان را تسکین می دهند) به حالتی اشاره دارد که در آن افراد عاطفه
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مثبت باالیی دارند و فعالیت هایی همچون گوش دادن به موسیقی یا پیاده روی کردن می

تواند به گونه ای عمدی توسط فرد برای رسیدن به این حالت انجام شوند (ساننتیج و فریتز،
2007؛ به نقل از باکر و همکاران« .)2015 ،کسب مهارت» به فعالیت های چالش انگیزی
اشاره دارد که به افراد فرصت هایی برای یادگیری چیزهای جدید همچون گذراندن یک دوره
زبان یا یادگیری یک سرگرمی جدید مانند نقاشی ارائه می دهد و منجر به افزایش احساس

شایستگی ،خودکارآمدی و توانمندی در آنها خواهد شد (ساننتیج و فریتز2007 ،؛ به نقل از

باکر و همکاران .)2015 ،ساننتیج و فریتز ( )2007دریافتند که کسب مهارت به گونه ای منفی
با پیامدهای وابسته به شغل همچون فرسودگی هیجانی و بهگونه ای مثبت با رضایت زندگی

و بهزیستی افراد بهواسطه افزایش خلق مثبت در آنها ،ارتباط دارد (به نقل از باکر و همکاران،

« .)2015نظارت بر اوقات فراغت» بهعنوان منبع مهمی در فرایند بهبودی از کار که به افراد

فرصتی برای انتخاب فعالیت های اوقات فراغتی که آنها ترجیح می دهند همچون فعالیت های

آرامش بخش یا تجارب چالش انگیز ،در نظر گرفته می شود .هنگامی که افراد فرصتی جهت
سازماندهی زمان فراغت خود خارج از حوزه کاری ندارند ،بسیار دشوار است که دیگر

تجارب بهبودی از کار اتفاق بیافتند .پژوهش ها نشان داده اند که این تجربه بهبودی از کار به
گونه ای منفی با پیامدهای وابسته بهسالمتی و بهگونه ای مثبت با رضایت زندگی ارتباط دارد

(ساننتیج و فریتز2007 ،؛ به نقل از باکر و همکاران.)2015 ،

«تعارض کار -خانواده» پیامدهای زیان بار بسیاری را برای کارکنان و خانواده آنان و

نیز برای سازمان در پی دارد .کاهش نرخ سالمت جسمانی و بهزیستی روانشناختی ،افزایش
آمار نارضایتی از زندگی ،کاهش بهرهوری سازمان و عملکرد شغلی کارکنان به دلیل درگیر

بودن با مشکالت خانوادگی ،ضرورت بررسی اینگونه تعارضات را مسجل می سازد .همچنین
تعارض کار -خانواده از نوع تعارض بین نقشی بوده که در آن افراد بین خواسته های نقش

کاری و تقاضاهای نقش خانوادگیشان احساس تعارض می کنند و این امر منجر به افزایش
فشار روانشناختی در آنها می گردد .درنهایت افزایش این تنیدگی منفی شغلی منجر به افت
چشم گیر مالک های سالمت فردی و سازمانی خواهد شد .بهبودی مطلوب از فشارهای کار

و خانواده برای جلوگیری از اثرات منفی که این نوع تعارض بر سالمت و رضایت زندگی و

خانوادگی کارکنان می گذارد ،از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ بنابراین لزوم تحقیق درزمینة
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تعارض کار -خانواده به اهمیت اثرات کاهش میزان این عامل تنیدگی زا در افزایش بهزیستی
افراد و سازمان برمیگردد .پژوهش حاضر بهمنظور افزودن اطالعات بیشتر به پیشینة پژوهشی
این حیطه و نیز یاری رساندن به کارکنان و سازمانها تا بتوانند به طرقی تعارض کار -خانواده

و آثار زیان بار آن را کاهش دهند ،انجام گرفت .شکل  1مدل كلي روابط مفروض بين
متغيرهاي پژوهش حاضر را نشان میدهد.

فشار

روان شناختی

تعارض

کار -خانواده

رضایت
زندگی

بهبودی از کار

شکل  .1مدل کلی روابط مفروض بین متغیرهای پژوهش

 lروش
روش پژوهش حاضر همبستگی و جامعة آماری پژوهش شامل تمامی کارکنان شرکت

بهره برداری نفت و گاز آغاجاری بودند .به دلیل وجود ادارات متعدد با جمعیتهای متفاوت،

از این جامعه 200نفر با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی طبقه ای جهت تکمیل پرسشنامه

ها انتخاب شدند .از این تعداد 196 ،پرسشنامه برگشت داده شدند .پس از کنار گذاشتن

پرسشنامه های غیرقابل استفاده 194 ،پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفتند.
 lابزار

□ الف :مقیاس تعارض کار -خانواده :10جهت سنجش تعارض کار -خانواده از

مقیاس تعارض کار -خانواده کارلسون ،کاکمار و ویلیامز ( )2000استفاده شد .این مقیاس 17
ال مخالفم) تا ( 5کام ً
ماده دارد و هر ماده دارای یک مقیاس  5درجه ای لیکرت از ( 1کام ً
ال
موافقم) می باشند .کارلسون و همکاران ( )2000اعتبار این ابزار را به روش آلفای کرونباخ

بین  0/78تا  0/87گزارش کرده اند .متشرعی ( )1389ضریب آلفای  0/91را برای این آزمون
گزارش کرده است .وی همچنین با استفاده از تحلیل عاملی ،ساختار عاملی مقیاس تعارض
کار -خانواده را مورد تأیید قرار داد .در پژوهش حاضر ضریب اعتبار این مقیاس از طریق

روش آلفای کرونباخ و تنصیف به ترتیب 0/91 ،و  0/89به دست آمد.
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□ ب :پرسشنامه سالمت عمومی :11در پژوهش حاضر جهت سنجش فشار روانشناختی

از پرسشنامه سالمت عمومی گلدبرگ ( )1972استفاده شد .فرم اصلی این پرسشنامه دارای 60

ماده است و فرم های متعددی دارد .در این پژوهش فرم  12ماده ای مورد استفاده قرار گرفته

است .یعقوبی ،کریمی ،امیدی ،باروتی و عابدی ( )1391اعتبار پرسشنامه را به روش آلفای

کرونباخ  0/92گزارش دادند .آنها برای بررسی روایی سازه پرسشنامه از تعیین همبستگی بین
خرده مقیاس ها با یکدیگر و با کل پرسشنامه استفاده کردند و نتایج نشان داد همبستگی تمام

خرده مقیاس ها با یکدیگر و همبستگی کل مقیاس با تمامی خرده مقیاس ها در سطح 0/001

معنادار و دارای شدت بسیار قوی می باشد .در پژوهش حاضر ضریب اعتبار این پرسشنامه از

طریق روش آلفای کرونباخ و تنصیف به ترتیب 0/91 ،و  0/86به دست آمد.

□ ج :مقیاس رضایت زندگی :12مقیاس رضایت زندگی دینر ،امانس ،گریفین و
الرسون ( 5 )1985ماده دارد و هر ماده دارای یک مقیاس  7درجه ای لیکرت از ( 1کام ً
ال
مخالفم) تا ( 7کام ً
ال موافقم) می باشد .دینر و همکاران ( )1985اعتبار این ابزار را به روش

آزمون -بازآزمایی  0/82 -0/87به دست آوردند .روایی این ابزار با روش روایی سازه همگرا
با استفاده از سیاهه شادی اکسفورد (ارگیل )2001 ،و سیاهه افسردگی بک (بک)1991 ،
سنجش شد که رابطه مثبتی با نمره حاصل از سیاهه شادی اکسفورد و رابطه منفی با نمره
سیاهه افسردگی بک نشان داد ( به نقل از شیخی ،هومن ،احدی و سپاه منصور.)1389 ،

در پژوهش حاضر ضریب اعتبار این پرسشنامه از طریق روش آلفای کرونباخ و تنصیف به

ترتیب 0/95 ،و  0/90به دست آمد.

□ د :پرسشنامه بهبودی از کار :13پرسشنامه بهبودی از کار ساننتیج و فریتز ()2007

چهار خرده مقیاس دارد که عبارتاند از :جدایی روانشناختی از کار ،آرام سازی ،کسب

مهارت و کنترل داشتن بر اوقات فراغت .این پرسشنامه شامل  16ماده است و برای هر خرده
مقیاس  4ماده در نظر گرفته شده است .ساننتیج و فریتز ( )2007اعتبار این پرسشنامه را به

روش آلفای کرونباخ برای جدایی روانشناختی از کار  ،0/82آرامسازی ،0/85کسب مهارت
 0/79و کنترل داشتن بر اوقات فراغت  0/85گزارش دادند .در پژوهش حاضر ضریب اعتبار
این پرسشنامه از طریق روش آلفای کرونباخ و تنصیف به ترتیب0/80 ،و  0/74به دست آمد.
بهمنظور آزمودن نقش تعدیلگر متغیر بهبودی از کار در رابطه بین تعارض کار -خانواده
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با فشار روانشناختی و رضایت زندگی از تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی تعدیلی استفاده شد
 .جهت روشن ساختن ماهیت اثرهای تعدیل کننده ،نمودارهای تعامل با استفاده از ضرایب

رگرسیون استاندارد خطوط رگرسیون برای کارکنان باال روی متغیرهای تعدیل گر(  1انحراف
معیار باالی میانگین) و پایین روی متغیرهای تعدیل گر(  1انحراف معیار زیر میانگین) رسم
شدند.

 lیافته ها
یافته های توصیفی مربوط به میانگین ،انحراف معیار و ضرایب همبستگی بین متغیرهای

پژوهش در جدول  2و نتایج تحلیل های رگرسیون سلسله مراتبی در جدول  1نشان داده شدهاند.
جدول  .1میانگین ،انحراف معیار و ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش
متغیرها

میانگین

انحراف معیار

1

1

تعارض کار -خانواده

49/66

3/86

-

2

فشار روانشناختی

13/09

6/09

3

رضایت زندگی

23/02

6/26

4

بهبودی از کار

43/33

18/24

2

3

**0/46
**
-0/72** -0/86
**-0/30** -0/45** -0/69
p < 0/01

**

مندرجات جدول  2نشان می دهند که تمامی روابط بین متغیرهای پژوهش در سطح

 p ≥ 0/01معنادار میباشند.

جدول  .2نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی برای اثرهای تعاملی تعارض کار -خانواده
با بهبودی از کار در پیش بینی فشار روانشناختی و رضایت زندگی
متغیرهای پیش بین

رضایت زندگی
فشار روانشناختی
گام 2
گام 1
گام 2
گام  3گام 1
β
β
β
β
β

تعارض کار -خانواده

**0/27

بهبودی از کار

-

0/27
**-0/09

تعارض کار -خانواده× بهبودی از کار

**0/29

**0/31
*0/02

R2
∆R2

-

گام 3
β

**** -0/11
**0/25
-0/12** -0/14
**
**-0/14
0/08** 0/05
**-0/24
**-0/14
**
**
0/17
**0/35
0/24** 0/19
*0/02
*0/04
**0/05

همان گونه که مندرجات جدول  2نشان می دهند ،در گام اول تعارض کار -خانواده

رابطه مثبت معناداری را با فشار روانشناختی ( )p>0/01 ،β= 0/27و رابطه منفی معناداری
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را با رضایت زندگی ( ،)p>0/01 ،β=- 0/11نشان میدهد .متغیر تعدیلگر بهبودی از کار که

در گام دوم وارد شد ،رابطه منفی معناداری را با فشار روانشناختی ()p>0/01 ،β=- 0/09و
رابطه مثبت معناداری را با رضایت زندگی ( )p>0/01 ،β= 0/05به دست داده است .در گام
سوم ،تعامل اولین متغیر مستقل (تعارض کار -خانواده) با متغیر تعدیلگر (بهبودی از کار)

در پیش بینی فشار روانشناختی ( )p>0/01 ،β=- 0/24و رضایت زندگی (،β=- 0/14

 )p>0/01معنادار است.

مندرجات دو ردیف آخر جدول  2در ارتباط با  R2و  ∆R2نشان می دهند که تعارض

کار -خانواده  29درصد فشار روانشناختی و  17درصد رضایت زندگی را تبیین می کند.
در گام دوم هنگامی که متغیر تعدیل گر بهبودی از کار اضافه شد ،تعارض کار -خانواده و

بهبودی از کار در کنار هم  31درصد فشار روانشناختی و  19درصد رضایت زندگی را تبیین
نمودند .در این حالت واریانس انحصاری افزوده برای فشار روانشناختی  2درصد و برای

رضایت زندگی نیز  2درصد به دست آمد .افزودن تعامل تعارض کار -خانواده و بهبودی
از کار به معادله رگرسیون در گام سوم ،به تبیین  35درصد از واریانس فشار روانشناختی

با  4درصد واریانس انحصاری افزوده و  24درصد از واریانس رضایت زندگی با  5درصد
واریانس انحصاری افزوده منجر شد .همچنین ضریب رگرسیون مربوط به تعامل این دو متغیر

نشان میدهد که اثر تعاملی تعارض کار -خانواده و بهبودی از کار به لحاظ آماری معنادار
است .معناداری تعامل به این معناست که رابطه تعارض کار -خانواده با فشار روانشناختی
و رضایت زندگی در سطوح باال و پایین بهبودی از کار متفاوت است.

بهمنظور روشن ساختن ماهیت اثرهای تعدیل کننده ،نمودارهای تعامل با استفاده از

ضرایب رگرسیون استاندارد خطوط رگرسیون برای کارکنان باال روی متغیرهای تعدیل گر

( 1انحراف معیار باالی میانگین) و پایین روی متغیرهای تعدیل گر ( 1انحراف معیار زیر
میانگین) رسم شدند.

نمودارهای  1و  2نحوه تعامل تعارض کار -خانواده را با بهبودی از کار در ارتباط با

فشار روانشناختی و رضایت زندگی نشان می دهند.

همان گونه که نمودارهای  1و  2نشان می دهند ،تعارض کار -خانواده در کارکنانی که

روی متغیر بهبودی از کار در سطح باالیی هستند در مقایسه با کارکنانی که بهبودی از کار
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بهبودی کار از پایین
بهبودی کار از باال

35

25
20

فشار روان شناختی

30

15

تعارض کار-خانواده باال

تعارض کار-خانواده پایین

10

نمودار  .1اثرات تعاملی تعارض کار-خانواده و بهبودی از کار در پیش بینی فشار روانشناختی
20

بهبودی کار از پایین
بهبودی کار از باال

18
14
12
10

رضایت زندگی

16

8
6

تعارض کار-خانواده باال

تعارض کار-خانواده پایین

4

نمودار  .2اثرات تعاملی تعارض کار-خانواده و بهبودی از کار در پیش بینی رضایت زندگی

کمتری دارند ،رابطه ضعیف تری با فشار روانشناختی و رضایت زندگی دارد .این انگاره
تعامل ،نقش تعدیل گر بهبودی از کار را در رابطه تعارض کار -خانواده با فشار روانشناختی
و رضایت زندگی ،مورد حمایت قرار میدهد و حاکی از آن است که رابطه مثبت بین تعارض
کار -خانواده و فشار روانشناختی و رابطه منفی بین تعارض کار -خانواده و رضایت زندگی
در افراد دارای بهبودی از کار بیشتر ،ضعیف تر است.

 lبحث و نتیجه گیری
 oپژوهش حاضر باهدف تعیین رابطه تعارض کار -خانواده با فشار روانشناختی و
رضایت زندگی و نیز نقش تعدیل کننده بهبودی از کار در این روابط انجام گرفت .نتایج
حاصل از این پژوهش نشان داد که «بهبودی از کار» می تواند رابطة تعارض کار -خانواده با

فشار روانشناختی و رضایت زندگی را تعدیل کند به این معنی که تعارض کار -خانواده در
افرادی که از بهبودی از کار باالتری برخوردارند ،آثار منفی کمتری بهجای می گذارد .نتایج
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این پژوهش رابطه مثبت تعارض کار -خانواده را با فشار روانشناختی را مورد حمایت
قرار دادند .این یافته با پژوهش های مورنو -جیمنز و همکاران (( ،)2009مورِنو -جیمنز و
همکاران )2012 ،و کالیاس و همکاران ( )2015همسو می باشد .تعارض کار -خانواده در اثر

عدم هماهنگی و ناسازگاری نقش های کاری و زندگی به وجود می آید .این عدم هماهنگی
زندگی فرد را از حالت عادی خارج می کند .نظام بدنی انسان به خروج از تعادل واکنش

نشان میدهد .در شرایط خروج از تعادل ،فشار روانشناختی بدیهی ترین پاسخ بدن خواهد
بود .فشار روانشناختی بهعنوان یکی از مهم ترین علل بروز اختالل های روانی در جهان

مطرحشده است .به بیان ساده تر ،هنگامی که فرد در موقعیتی قرار می گیرد که از او انتظار
میرود دو یا چند نقش را ایفا کند و این نقش ها اساس ًا با یکدیگر تعارض و تضاد داشته

باشند ،فرد دچار انواع تعارض نقش می شود .این دو انتظار ظاهرا ً متضاد ،می تواند موجب
فشار روانشناختی گردد (مورِنو -جیمنز و همکاران.)2012 ،
 oهمچنین یافته های پژوهش رابطة منفی تعارض کار -خانواده را با رضایت زندگی
مورد حمایت قرار دادند .این یافته با پژوهشهای متشرعی ،نیسی و ارشدی ( ،)1392روپرت،

تومینلو هارتمن ،استوانویک ،بریانت و میلر ( )2012و افضل و فاروکی ( )2014همسو میباشد.
فرضیه سرریز شدگی مطرح می کند که احساسات از یک حیطه زندگی به سایر حیطه های
زندگی سرریز می شوند .بهعبارتدیگر طبق این فرض ،همبستگی مثبتی بین رضایت حیطه

های مختلف زندگی وجود دارد و عواطف و نگرش ها بین شغل و خانواده همواره در تبادل

هستند .بنابراین ،ادراک شکاف بین آنچه دارد و آنچه می خواسته در حوزه های ارزشمند
زندگی خود داشته باشد ،سطح رضایت یا نارضایتی او از زندگی را تعیین میکند .ازآنجاییکه

کار و خانواده نقش های مهمی را در رندگی فرد بازی می کنند ،ناتوانی در برقراری توازن بین
الزامات و خواسته های این دو حیطه تأثیر مخربی بر کیفیت زندگی فرد داشته و درنتیجه منبع

مهمی در نارضایتی زندگی خواهد بود .تعارض کار -خانواده بهواسطه نقشی که در کاهش

میزان رضایت کاری و خانوادگی بازی می کند ،رابطه منفی با رضایت زندگی دارد (متشرعی
و همکاران.)1392 ،

 oیافته های این پژوهش ،نشان دادند که «بهبودی از کار» رابطه تعارض کار -خانواده
با فشار روانشناختی را تعدیل می کند .این یافته با پژوهش های مورِنو-جیمنز و همکاران
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( 2009و )2012همسو می باشد.
 oمورِنو-جیمنز و همکاران ( )2009طی مطالعه ای ،دریافتند که رابطه بین تعامل
خانواده -کار و فشار روانشناختی در افرادی که دارای بهبودی از کار مطلوب تری هستند،
در مقایسه با افرادی که از بهبودی از کار ضعیف تری برخوردارند ،کمتر است.

 oهمچنین یافتههای پژوهش نشان دادند که بهبودی از کار رابطه تعارض کار -خانواده

با رضایت زندگی را تعدیل میکند .این یافته با پژوهشهای مورِنو-جیمنز و همکاران (2009

و  )2012همسو میباشد .با توجه به مدل تقاضا -منابع شغلی ،هنگامی که افراد احساس میکنند
که کارشان زمان کمی برای پرداختن به مسئولیت های خانوادگی در اختیار آنها قرار می دهد،

جدایی روانشناختی از کار ممکن است به افراد اجازه دهد تا بر افکار و فعالیت هایی تمرکز
کنند که به آنها کمک می کند تا با احساس آرامش زمان بیشتری را در کنار خانواده خود

سپری کنند .همچنین جدایی روانشناختی از کار یا انجام کارهای آرامش بخش می تواند به
افراد کمک کند تا از صرف تالش جهت انجام نقش های مختلف و ناسازگار دو حیطه کار و
خانواده بهبودی یابند (مورِنو -جیمنز و همکاران .)2012 ،در این شیوه ،افراد با سطوح باالی
تجارب بهبودی نسبت به افرادی با تجارب بهبودی پایین ،ممکن است هنگام روبهرو شدن

با شرایط تنیدگی زا منابع بیشتری برای رسیدگی به تقاضاهای هر یک از این دو حیطه داشته
باشند و به همین دلیل رضایت زندگی بیشتری احساس کنند( .مورِنو -جیمنز و همکاران،
.)2012

 oسازمان ها میتوانند با بهره گیری از روش های آموزشی ،کیفیت زندگی کارکنان
خویش را ارتقا دهند .بهبودی از کار مطلوب نهتنها می تواند بر سطح رضایت زندگی کارکنان
بیافزاید و از شدت فشار روانشناختی آنها بکاهد ،بلکه ،در صورت وجود عوامل تنیدگیزایی
همچون تعارض کار -خانواده ،می تواند آثار مخرب تجربه این تعارضات را تعدیل کند.
همچنین می توان از طریق پیادهسازی راهکارها و سیاستهای ساده خانواده دوستی در
سازمان ،میزان تعارضی را که کارکنان در حیطه های زندگی کاری و خانوادگی خود احساس

میکنند کاهش داد و بهواسطه آن خشنودی آنها از شغل ،خانواده و درنهایت از کل زندگیشان

افزایش می یابد.
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1. work-family conflict
3. psychological strain
5. recovery of work
7. relaxation
9. control over leisure time
11. General Health Questionnaire
13. Recovery of Work Questionnaire

یادداشت ها

2. general health
4. life satisfaction
6. psychological detachment from work
8. mastery
10. Work-Family Conflict Scale
12. Satisfaction with Life Scale
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