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 معلمان شغلي رضايت بيني پيش در شغلي استرس و خانواده –نقش تعهد سازماني، تعارض كار 

  شهر مشگين شهرستان زن

  **2* رقيه شكراللهي1روح اله اصل اناري

خانواده و اسـترس شـغلي در پـيش بينـي رضـايت شـغلي        -پژوهش حاضر با هدف تعيين نقش تعهد سازماني، تعارض كارچكيده: 

بـه   نفر از معلمان زن مقاطع مختلف شهرستان مشـگين شـهر   196 همبستگي -ام گرفته است. در يك پژوهش توصيفيمعلمان زن انج

خـانواده   -تعـارض كـار   )،1990تعهد سـازماني آلـن و مـاير (   روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخاب شدند؛ و به پرسشنامه هاي 

پاسـخ دادنـد. داده هـا بـا اسـتفاده از روش هـاي        ) JDI (1969شـغلي   ) و رضايت1998استرس شغلي وندردوف ( )،2000كارلسون(

. نتايج نشان داد كـه بـين تعهـد سـازماني و     ضريب همبستگي پپيرسون، تحليل رگرسيون چندمتغيره مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند

رضـايت شـغلي، اسـترس شـغلي و      خـانواده و  -خانواده و استرس شغلي رابطه مثبت و بين تعارض كار -رضايت شغلي، تعارض كار

همچنـين،  خانواده، تعهد سازماني و استرس شغلي رابطه منفـي معنـي دار وجـود دارد.     -رضايت شغلي، تعهد سازماني و تعارض كار

 -1/12خـانواده (  -درصـد) بـه طـور مثبـت و تعـارض كـار       8/13يافته هاي حاصل از تحليل رگرسيون نشان دادكه تعهـد سـازماني (  

تعهـد سـازماني از    درصد) به طور منفي رضايت شغلي را پيش بيني مي كنند؛ كه در اين ميان، تأثير -2/11ترس شغلي( درصد) و اس

خانواده و به وبژه تعهد  -ديگر عوامل بيشتر است. با توجه به يافته هاي پژوهش مي توان نتيجه گرفت كه استرس شغلي، تعارض كار

توجه به اين عوامل مي تواند در ارتقاء رضايت شـغلي كاركنـان حـائز     ت شغلي مي باشند. لذاسازماني از عوامل تأثير گذار در رضاي

  اهميت باشد.

 خانواده؛ استرس شغلي؛ رضايت شغلي -تعهدسازماني؛ تعارض كارها:  كليدواژه

                                                             
 (نويسنده مسئول) Anari.amir@gmail.com       09149546346شناسي ارشد روانشناسي كار 1

  r.shokrollahi6@gmail.comدانشجوي دكتري دانشگاه تهران  2
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  مقدمه

 ماهيتي كه است اي حرفه و شغلي نگرشهاي ابعاد مهمترين زمره از و كاري فردي و سالمتي و بهداشت از شاخصي شغلي رضايت

 افزايش موجب است كه فرد هر شغلي موفقيت و مهم براي تداوم حيات سازماني بسيار عوامل عاطفي دارد؛ و از و شناختي رفتاري،

 اسـت،  وجهـي  چنـد  سازه يك شغلي ). با توجه به اينكه رضايت1392و بهره وري سازمان مي شود (گل پرور و همكاران،  كارايي

 كـه  مـي كنـد   تعريـف  نگرشـي  بـه عنـوان   را شغلي ) رضايت2000كرده اند. اسپكتور( ارايه آن از متعددي تعاريف زان،پردا نظريه

 كه است شاخصي رضايت، ساده عبارت مي دهد. به نشان آن مختلف جنبه هاي يا و شان شغل به نسبت را مردم احساس چگونگي

)، رضـايت شـغلي بـه    2012(2). از نظر يوسل و بكتاش1،2011باسك و گوشمي دهد ( نشان شغل شان به نسبت را مردم عالقه ميزان

و همكـاران   3ارزيابي فرد از ميزان تنفر يا محبوبيت شغل با توجه به تعامالت خاص مربوط به رفتارهاي عاطفي اشاره دارد. والنـدري 

شرايط اجتماعي و فيزيكي مشابه در محيط  ) نيز رضايت شغلي را به عنوان پاسخ عاطفي افراد نسبت به وظايف شغلي خود در2015(

ناشي از ارزيابي از كار به فرد دست مي دهـد،   كار تعريف كرده اند؛ به طوري كه در رضايت شغلي يك حالت عاطفي لذت بخش

 در مختلـف  در حالي كه در نارضايتي شغلي يك حس محروميت و خستگي نسبت به دستيابي ارزش ها وجـود دارد. بررسـي هـاي   

 موجـب  عامـل  يـك  مي دهد كه عوامل زمينه ساز و ايجاد كننده رضايت شغلي متنوع و متعددند؛ و تنهـا  نشان شغلي رضايت زمينه

 شغلش از زمان، از معين لحظه در شاغل فرد كه مي گردد سبب گوناگون عوامل مجموعه از تركيبي بلكه نمي شود، شغلي رضايت

فـردي   خصوصـيات  و درونـي  عوامـل  از برخاسـته  شغلي به طـور كلـي   . رضايت)2012و همكاران، 4نمايد (آيدين رضايت احساس

محيطي (شرايط و ويژگي هاي سازماني،  و فيزيكي عوامل و سو يك (ارزشهاي افراد، اصول، شخصيت و انتظارات، سن، جنس) از

  ).2015و همكاران، 5سبه نقل از بيال1977است (كوربين، سوي ديگر از ماهيت كار، فرصت هاي فراهم شده، ميزان حقوق)

در كنار رضايت شغلي، يكي ديگر از مفاهيمي كه داراي جايگاهي مهم در مطالعه رفتارسازماني است؛ تعهد سازماني مـي باشـد. در   

و  6اسـت (آتـامي   كاركنـان  شـغلي  رفتـار  در تأثيرگـذار  ولـي  پنهـان  از عوامـل  شـغل،  از رضـايت  و سـازمان  بـه  تعهـد  واقـع، ميـزان  

است؛ لذا يكي از عمده  بهره وري در ممكن سطح باالترين به دست يابي سازماني هر هدف از آنجا كه مهم ترين ).2013همكاران،

ترين دغدغه هاي مديران كارآمد، چگونگي ايجاد بسترهاي مناسب براي نيروي انساني شـاغل در مجموعـه اسـت تـا آنهـا بـا حـس        

به سختي مي توان سازمان هايي را نام برد كه بـه درجـه اي از موفقيـت رسـيده     مسئوليت و تعهد كامل به حرفه خود بپردازند. امروزه 

باشند، بدون آنكه داراي اهداف، ارزش ها و آرمان هايي باشند كه به طور عميق در سطح مؤسسه پذيرفته شـده باشـد (نيـاز آذري و    
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ل بوده؛ و شامل يك احساس قوي و مثبـت نسـبت   )، تعهدسازماني فراتر از يك وفاداري منفع1979). از نظر مودي (1393همكاران، 

به پذيرش اهداف و ارزشهاي سازماني مي باشد. به طوري كه افراد، تالش قابل توجهي براي رسيدن سازمان به اهدافش مي كننـد و  

بـه شـدت از    ). افراد داراي تعهـد سـازماني بـاال   1،2015تمايل قوي به حفظ عضويت خود در سازمان ها دارند (يوزقات و گونگورمز

بـه نقـل از    2012قوانين سازماني حمايت و پيروي مي كنند و در نتيجه تقلب و كـم كـاري در آنهـا كـاهش مـي يابـد (اوكتاويـاني،        

). اين افراد، هويت خود را از سازمان مي گيرند، در سازمان مشاركت دارند و از عضـويت در سـازمان لـذت مـي برنـد      2،2015ماسيا

موجب عالقه و دلبسـتگي فـرد بـه شـغل، نظـم      ). بنابراين، تعهد به سازمان به عنوان يك شاخص رواني 1393 (نيازآذري و همكاران،

عدم تمايل به ترك را به دنبال دارد (مـاير  بيشتر در كارها و حضور مستمر در سازمان شده، و در پي آن رضايت فرد از حرفه خود و 

  ).2015و همكاران، 3نقل از تاپ، 1997و آلن،

طور كه پيش تر اشاره شد، عوامل متعددي مي تواند در بهبود يا كاهش رضايت شغلي افراد دخيل باشد، يكي از اين عوامل،  همان

داشتن تعادل بين نقش هاي كاري و خانوادگي است. كار و خانواده دو سيستم اساسي زندگي هر فرد هستند كه هر يك جنبه اي 

مي دهند و هر فرد بايد ميان آن چه كه هر كدام از اين دو جنبه زندگي از او طلب مي كنند، منحصر به فرد از رفتار انساني را شكل 

تعادل برقرار سازد. اگر در اين زمينه تعادل برقرار شود، در هر دو بخش كار و خانواده مي تواند رضايت حاصل شود؛ ولي اگر اين 

 كاركنان هم كه عمده موضوعي عنوان به خانواده و كار ميان تعارض تعادل به هم بخورد، فرد با تعارض نقش ها مواجه خواهد شد.

مي  ناشي خانوادگي و شغلي نقشهاي تداخل از تعارض اين است. شده شناخته سازد، مي متأثر را آنان خانواده هم و كارفرمايان و

ا انواع متعددي از نقش ها مانند (نقش ). در واقع، هنگامي كه كاركنان ب4،2014نقل از بيالتوز 2011شود (پانوراما و جايتاوي،

همسري، والديني و كارمندي) روبرو شوند و نتوانند بين اين خواسته ها تعادل ايجاد كنند، در نتيجه تناقض اين نقش ها، استرس 

شي تعريف خانواده را نوعي تعارض بين نق - ) تعارض كار1985گرين هاوس و بتووال ( ).5،2014(لوپزفراواني را تجربه مي كنند 

كرده اند كه در آن فشارهاي ناشي از حيطه كار و خانواده در برخي جنبه ها ناسازگارند؛ به طوري كه فعاليت در يك زمينه، فعاليت 

خانواده، از دو مفهوم متمايز ولي مرتبط تشكيل  - در زمينه ديگر را مشكل و يا در آن اختالل ايجاد مي كند. از نظر آنها تعارض كار

  ).2012و همكاران، 6: تداخل كار در خانواده و تداخل خانواده در كار(كاليثشده است

ماهيت توان فرساي تعارض بين نقش هاي كاري و خانوادگي به آرامي و به صورت پنهان بسياري از كاركردهاي انسان را تضـعيف  

بـه   را مي توان ). استرس شغلي2014همكاران، نموده، به عنوان عاملي براي ايجاد استرس براي كاركنان تبديل مي شود (گل پرور و
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فردي به حساب آورد كه در همه افراد در حد متوسط وجود دارد و  كاري هر نقش الزامات عنوان منزله بخشي از زندگي انسان و به

ها نمـي تـوان پاسـخ    اين حد به عنوان يك پاسخ سازش يافته تلقي مي شود، اما اگر جنبه مزمن و مداوم پيدا كند در اين صورت نه تن

). 1390سازش يافته دانست، بلكه بايد آن را به منزله منبع شكست، سازش نايافتگي و استيصـال تلقـي كـرد (محمـدي و مقصـودي،      

 عوامل از مي شود؛ و يكي گرفته نظر در سازگاري براي فردي توانايي و محيط كار نيازهاي بين تعادل عدم عنوان به شغلي استرس

خالقيـت، كـاهش    كـاهش  شغلي، نارضايتي سالمتي، شغل، مشكالت به ترك منجر سازمانها است كه در ره وريبه كاهش اساسي

كـاري مـي شـود     بازده و انرژي كاهش كار، از خستگي و افسردگي، بيزاري و كفايتي بي احساس موقع، به و صحيح گيريتصميم

 بـه  رضـايت شـغلي   با شغلي استرس ميان رابطه نظري، ). از لحاظ1394؛ نقل از محمودي راد و باقريان، 2007(اسملتزر و همكاران، 

 تضـعيف  ايـن  سـپس  عـاطفي و  – روانـي  انـرژي  تضـعيف  اول درجه در افراد، آور براي استرس شرايط كه باز مي گردد مسئله اين

  ).1392مي سازد (گل پرور و همكاران،  فراهم شغلي را رضايت كاهش زمينه به تدريج عاطفي -انرژي رواني

خانواده و اسـترس شـغلي بـا رضـايت      -مروري بر پژوهش هاي انجام گرفته نشان مي دهد كه بين تعهد سازماني، چالش تعارض كار

از  درصـد  37)، در مطالعـات خـود دريافتنـد كـه     2003، ( 1ليسـي  و شغلي مي تواند ارتباط وجود داشته باشد. بـه طـوري كـه، شـيور    

). همچنـين  1390پـيش بينـي مـي كنـد ( راوي و همكـاران،       كـاري  كـاري، بـار   تعهـد  كـار،  محل قبيل عواملي از را شغلي رضايت

امنيت شغلي پاييني برخوردار بوده و تـرك خـدمت و غيبـت بيشـتري      سالمت رواني و كاركنان ناراضي نسبت به كاركنان راضي از

زندگي نشان مي دهـد كـه تعـارض     -ارض كار). شواهد پژوهشي در زمينه تع2012؛ يوسل و بكتاش،2،2012دارند (شاربگيو زهاري

 ضـعيف  انجـام  شـاغل،  والـدين  بـراي سـالمت   خطرهايي افزايش جمله از پيامدهاي منفي با اصلي استرس منبع عنوان به افراد براي

 وري، كاهش رضايت شغلي، بهره كاهش با ها سازمان و براي بوده زندگي همبسته از رضايت كاهش همسري، و والديني وظايف

، نقل از محمدي و مقصـودي،  2002، 3پايين همراه است (داكسبري و هيگان سازماني تعهد و كار از غيبت كاركنان و زايش تأخيراف

) انجام دادند، مشـخص كردنـد   2000) و آلن و همكاران(2001).مطابق با پژوهش قبلي، در فراتحليلي كه كوسك و اوزوكي(1390

مچون فرسودگي شغلي فزاينده، اسـترس هـاي خـانوادگي و كـاري، نشـانه هـاي بيمـاري        خانوادگي با مواردي ه -كه تعارض شغلي

). 4،2012جسماني، افسردگي، سوء مصرف الكل، كاهش رضايت شغلي و افزايش ترك شغل و غيبـت شـغلي ارتبـاط دارد (گيلـدر    

شـغلي نشـان داد كـه بـا كـاهش       خـانواده بـا رضـايت    -) در مورد بررسي رابطـه تعـارض كـار   2014نتايج تحقيق اوزباك و سيوهان(

پژوهشـي   ) در2008(5تعارض، ميزان رضايت شغلي افزايش؛ و با افزايش تعارض، ميزان رضايت شغلي كاهش مي يابد. همچنين، لـو 
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منفي  رابطه شغلي رضايت با خانواده -كار تعارض و تعهد سازماني، با كار -خانواده تايواني، نشان داد كه تعارض كاركنان بر روي

) در پژوهشـي دربـاره اسـترس و رضـايت شـغلي در پرسـتاران دريافتنـد كـه بـين اسـترس و           2008( 1دارد. جوينور و بـاترام  دار نيمع

) نيز در پژوهشي با عنـوان بررسـي   1390رضايت شغلي در پرستاران رابطه معناداري وجود دارد. در اين راستا، غفوريان و همكاران (

ت شغلي مديران مدارس نشان دادند كه بين رضايت شغلي و اسـترس شـغلي مـديران رابطـه منفـي      تأثير ميزان استرس شغلي بر رضاي

معناداري وجود دارد. همچنين افراد با استرس شغلي باال در انجام وظايف و عملكرد خود با مشكل روبـرو شـده و عملكـرد ضـعيفي     

  دارند.

 و اسـت  سـازمان  با فرد همكاري و حضور اساسي شرط شغلي رضايت با توجه به مطالبي كه گفته شد و نيز بررسي پيشينه پژوهشي،

 شغلي جديد مهارتهاي در يادگيري رواني، عالقه به شغل، تسريع و فيزيكي سالمت تضمين در شغلي رضايت مهم نقش به دليل اين

 بـه نظـر مـي رسـد. از ايـن رو     شناسايي عوامل مؤثر بر رضايت شغلي بسيار ضروري و با اهميت است. لذا  و پيشرفت و بهبود سازمان

خانواده و استرس شغلي در پيش بيني رضايت شغلي معلمان زن در  -تعيين نقش تعهد سازماني، تعارض كار پژوهش حاضر با هدف

  شهرستان مشگين شهر انجام گرفت.

خانواده و  –ار با توجه به ماهيت پژوهش حاضر كه در صدد تعيين نقش تعهد سازماني، تعارض ك روش نوع و طرح پژوهش: 

همبستگي از نوع  - استرس شغلي در پيش بيني رضايت شغلي معلمان زن شهرستان مشگين شهر مي باشد، طرح پژوهش توصيفي

  بنيادي مي باشد.

   گيري: ي آماري، نمونه و روش نمونه جامعه

معلـم   196بودند. نمونه پـژوهش   نفر) 400( 93 -94سال تحصيلي  در معلمان زن مقاطع مختلف تمامي حاضر پژوهش جامعة آماري

نفـر از   70نفر از معلمان مقطع ابتـدايي،  46بودند كه با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي، انتخاب شدند. به گونه اي كه 

سـبت جامعـه   نفر از معلمان دوره متوسطه دوم با توجه به رعايت نسبت معلمـان در نمونـه آمـاري بـه ن     80معلمان دوره متوسطه اول و 

  آماري انتخاب گرديدند. در اين پژوهش، جهت سنجش متغيرهاي مورد مطالعه از پرسشنامه هاي زير استفاده گرديد:

  ابزار پژوهش:

  تعهدسازماني آلن و ماير: ي پرسشنامه

 8تعهـد مسـتمر و    سـوال دوم  8سـوال اول تعهـد عـاطفي،     8سوال مي باشد كـه   24) داراي 1990پرسشنامه تعهد سازماني الن و ماير(

به صـورت معكـوس نمـره گـذاري مـي       4،5،6،8،9،12،18،19،24پرسش تعهد هنجاري را مورد سنجش قرار مي دهد. كه سواالت 

) 1385كامالً مخالفم نمره گـذاري مـي شـود. صـباغيان راد و همكـاران(      1كامالً موافقم تا  5شوند. كه بر اساس دامنه طيف ليكرت 

  درصد اعالم كردند. 81/0ابر با پايايي اين ابزار را بر

                                                             

1 Joiner& Bartram 
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  خانواده كارلسون: -تعارض كار ي پرسشنامه

) 2000خانواده را مورد ارزيابي قرار مي دهد كه توسط كارلسون و همكـاران (  -ماده اي ابعاد شش گانه تعارض كار 18اين مقياس 

وافقم) با استفاده از مقياس ليكرتي ترتيب يافتـه اسـت.   ساخته شده است. دامنه پاسخ ها از گزينه يك (كامالً مخالفم) تا پنج(كامالً م

ماده اي ، بـه شـش مقولـه     18بيشتر خواهد بود. ماده هاي اين پرسشنامه  خانواده -نمره باالتر در اين آزمون، نشان دهنده تعارض كار

ان (يعنـي مـدت زمـاني كـه صـرف      خانواده مبتني بر زمـ  -سه ماده اي تقسيم مي شوند. به اين صورت كه سه ماده اول ، تعارض كار

كـار مبتنـي بـر زمـان      –انجام شغل مي شود. از صرف وقت براي فعاليت هاي خانوادگي مي كاهد)، سه مـاده دوم تعـارض خـانواده    

(يعني مدت زماني كه صرف انجام فعاليت هاي خانوادگي مي شود از صرف وقت براي شغل مي كاهـد)، سـه مـاده سـوم، تعـارض      

مبناي توان فرسايي (يعني ميزان انرژي كه صرف انجام فعاليت هاي خانوادگي مي شود از صرف انرژي براي شـغل   خانواده بر -كار

خانواده مبتني بـر رفتـار (يعنـي تـداخل كـردن رفتارهـا و هنجارهـاي كـاري در رفتارهـا و           –مي كاهد)، سه ماده پنجم، تعارض كار 

كار مبتني بر رفتار (يعني تداخل كردن رفتارها و هنجارهـاي خـانوادگي    –واده هنجارهاي خانوادگي ) و سه ماده ششم، تعارض خان

گـزارش   81/0تـا   20/0) روايي هر يك از خرده مقيـاس هـاي آن بـين    1389در رفتارها و هنجارهاي كاري) را مي سنجد. متشرعي(

) 2006چنين در مطالعـه واتـاي و همكـاران(   كرده است. به لحاظ روايي محتوا به تائيد متخصصان روانشناسي صنعتي قرار گرفت. هم

)، بـراي ايـن آزمـون    2000گزارش شده است. كارلسون و همكاران ( 92/0تا  77/0خرده مقياس بين  6روايي و پايايي ابزار فوق در 

  ).1391را گزارش كرده اند( پيرحياتي و همكاران، 87/0تا  78/0ميزان ضريب پايايي با آلفاي كرونباخ بين 

  استرس شغلي: ي پرسشنامه

) در كشـور هلنـد تهيـه گرديـده     1998براي اندازه گيري استرس شغلي از پرسشنامه وندردوف كه توسط وندردوف و همكـارانش ( 

) در ايران ترجمه شده و در جامعه آتش نشـانان شـهر تهـران بـه كـار گرفتـه       1380استفاده شده است. اين پرسشنامه توسط علي پور (

اسـتفاده شـده اسـت. البتـه      4تا كامالً مـوافقم  1اي پرسشنامه از مقياس چهار درجه اي ليكرت كامالً مخالفم شده است. براي پاسخ ه

عامـل اسـترس شـغلي را     11گويه مـي باشـد و    42تعدادي از گويه ها به صورت برعكس نمره گذاري مي شود. اين پرسشنامه شامل 

 ).1390مي باشد(حاجلو، 84/0بررسي مي كند، ضريب آلفاي كرونباخ آن برابر با 

  ):JDI( 1شاخص توصيف شغلي پرسشنامه  

 رضـايت  سنجش ترين ابزارهاي دقيق و ترين رايج از يكي و است شده ) ساخته1969هالين( و كندال اسميت، توسط پرسشنامه اين

 كـه  دارد وجـود  رمعيـا  تعـدادي  هـر وجـه،   بـراي  .كنـد  مـي  ارزيـابي  را شـغلي  رضـايت  مختلف جنبه ي پنج ابزار است. اين شغلي

 نوع مقياس از: عبارتند سنجد مي شاخص اين اي كه گانه پنج دهد. وجوه مي قرار سنجش مورد شغلش نسبت به را فرد احساسات

آيـتم) و مقيـاس حقـوق و     5آيتم)، مقياس ارتقاء در سازمان( 10آيتم)، مقياس همكاران(10آيتم)، مقياس سرپرست يا مدير(10كار(

                                                             

1 Job Descripitive Index 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 [دومين همايش ملّي روانشناسي مدرسه]

 [اردبيل، دانشگاه محقق اردبيلي]

 [دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي]

[ 95ارديبهشت  23 ] 

50 

 

) پايايي بـراي كـل پرسشـنامه را برابـر     1389امتياز مي گيرد. در ايران زميني و همكاران( 5تا  1آيتم بر حسب دامنه آيتم). هر  6مزايا(

  را گزارش كرده اند.  84/0، 87/0، 92/0، 96/0، 85/0و براي زير مقياس ها به ترتيب  92/0با 

   ها: روش تجزيه و تحليل و داده
مـورد تجزيـه و تحليـل قـرار گرفـت. بـراي        16) نسـخه  SPSSفاده از نرم افزار تحليل داده ها (داده هاي حاصل از پرسشنامه ها با است

 ازضـريب  متغيرهـا  ميـان  مستقيم رابطه بررسي گزارش ميانگين و انحراف معيار داده ها از روش آمار توصيفي استفاده گرديد. براي

خانواده و اسـترس شـغلي، از    -هاي تعهد سازماني، تعارض كارپيرسون و به منظور پيش بيني رضايت شغلي از روي متغير  همبستگي

  تحليل رگرسيون چند متغيره استفاده شد. روش

  نتايج:

  هاي توصيفي: يافته

  ): ميانگين، انحراف معيار و ضرايب همبستگي بين متغيرها1جدول(

  ضرايب همبستگي  انحراف معيار  ميانگين  

1    2  3  4  

        1  .5322  2.88  رضايت شغلي

      1  .**543  .5325  2.79  تعهد سازماني

    1  **- .235  **- .469  .4362  3.23  خانواده - تعارض كار

  1  .**490  **- .571  **- .321  .6585  2.33  استرس شغلي

** P<0/01 

مـاتريس   همچنـين  و مطالعـه  مـورد  متغيرهـاي  روي نمونـه  نمره هـاي اعضـاي   معيار انحراف و ميانگين به مربوط توصيفي يافته هاي

 بـين تمـامي   همبسـتگي  ضـرايب  مـي دهـد،   نشـان  1 جدول كه همانطور .شده اند داده نشان 1 جدول در متغيرها همبستگي ضرايب

بين تعهـد سـازماني و رضـايت شـغلي،      مي باشند. نتايج جدول حاكي از آن است كه معني دار P<0/01سطح  در پژوهش متغيرهاي

خانواده و رضايت شـغلي، اسـترس شـغلي و رضـايت شـغلي،       -و بين تعارض كار خانواده و استرس شغلي رابطه مثبت -تعارض كار

. بنابراين فرض صفر رد شـده  خانواده، تعهد سازماني و استرس شغلي رابطه منفي معني دار وجود دارد -تعهد سازماني و تعارض كار

  و فرض تحقيق تاييد مي گردد.

  

  هاي استنباطي: يافته

خانواده، تعهد سازماني و استرس شغلي با  -ن براي اثرهاي تعاملي تعارض كار): نتايج تحليل رگرسيو2جدول(

  رضايت شغلي
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مي باشد كه نشان مي دهد بين مجموعه متغيرهاي پيش بين و  675/0) بين متغيرها Rطبق نتايج جدول فوق مقدار ضريب همبستگي (

مي باشد كـه نشـان    365/0د دارد. اما مقدار ضريب تعيين تعديل شده برابر با متغير مالك (رضايت شغلي) همبستگي نسبتاً قوي وجو

درصد از كل تغييرات رضايت شغلي معلمان وابسته به سه متغير پيش بين ذكر شده در اين تحقيق مـي باشـد. بـه عبـارت      36مي دهد 

ورد مـي كننـد. همچنـين تحليـل رگرسـيون      درصد از واريانس متغيـر رضـايت شـغلي را بـرآ     36ديگر ، مجموعه متغيرهاي پيش بين،

درصـد   1/12درصد از تغييرات مشاهده در رضايت شغلي معلمـان مربـوط بـه تعهـد سـازماني،       8/13چندگانه حاكي از آن است كه 

  خانواده مي باشد. -درصد مربوط به تعارض كار 2/11مربوط به استرس شغلي و 

خانواده،تعهدسازماني و استرس شغلي) در تبيين  - تغير پيش بين(تعارض كار): تحليل واريانس به منظور تعيين نقش م3جدول ( 

  واريانس متغير مالك(رضايت شغلي)

 .F Sig  ميانگين مجذورات  درجه آزادي  مجموع مجذورات  

  000/0  28.531  11.042  3  50.47  رگرسيون

  .215  193  107.47  باقيمانده

    196  157.95  كل

، مي توان نتيجـه گرفـت كـه مـدل رگرسـيوني       01/0) در سطح خطاي كوچك تر از F)28.531 ار آزمونبا توجه به معني داري مقد

  تحقيق حاضر مدل خوبي بوده و مجموعه متغيرهاي مستقل قادرند متغير رضايت شغلي را تبيين كنند.

  گيري: بحث و نتيجه

R RSquar  مدل

e 
Adjusted 

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

1  

  

  

675.  365.  365.  5273

.  

  .000  8.061  .301    2.42  ثابت

تعهدسازمان

  ي

138.  138.  057.  2.902  004.  

استرس 

  شغلي

121.  121.  046.  184.  000.  

تعارض 

 - كار

  خانواده

  

112.  112.  070.  138. -  000.  
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استرس شغلي با رضايت شغلي و تعيين نقش متغيرهاي خانواده و  - تعهد سازماني، تعارض كاراين پژوهش به منظور بررسي رابطه 

در مورد رابطه تعهد سازماني با رضايت شغلي نتايج نشان داد كه بيين اين دو متغير مذكور در پيش بيني رضايت شغلي انجام گرفت. 

بااليي دارند، از رضايت رابطه مثبت معناداري وجود دارد. نتيجه حاضر اشاره به اين موضوع دارد كه افرادي كه تعهد سازماني 

) و 2012شاربگيو زهاري ( )،2003ليسي ( و )، شيور1997ماير و آلن (شغلي بيشتري برخوردارند. اين نتيجه با يافته هاي پژوهشي 

با توجه به اينكه تعهد فرايندي تعاملي و دو طرفه است، پس مجموعه سازمان نيز بايد نسبت  ) مطابقت دارد.2012يوسل و بكتاش (

سازمان  سوي از را ارزشمندي منابع كه كاركناني كه بيان مي كند سازماني حمايت نظريه ه تك تك كاركنان متعهد باشد.ب

به  رسيدن براي سازمان به كمك و سازمان حق در كردن براي جبران التزام حس متقابل، هنجار اساس بر نيز آنها كنند، دريافت

). تعهد 1394شود (منتخب يگانه و همكاران،  مي باالتري تعهد سازماني باعث التزامي حس چنين نتيجه در كه دارند را اهدافش

سازماني باعث خواهد شد تا كاركنان از انتخاب و تصميم خود راضي باشند و اين رضايت منجر به تالش براي حفظ و بهبود 

 كار در بيشتري نظم كاركنان كه شود مي موجب طرف يك از تعهد سازماني ميزان بودن موقعيت فعلي خواهد شد. بنابراين، باال

 شغلي، رضايت قبيل از پيامدهايي با ديگر طرف از داشته باشند، مدت بيشتري را در سازمان بگذرانند و بيشتر كار كنند؛ و خود

  همراه است. خدمت ترك به تمايل عدم و بهتر عملكرد مستمر، حضور

خانواده و استرس شغلي با رضايت شغلي نشان داد كه بين اين سه متغير رابطه  - كاريافته هاي پژوهش حاضر در مورد رابطه تعارض 

خانواده و استرس شغلي در بين كاركنان زياد باشد، از ميزان رضايت شغلي  - منفي و معنادار وجود دارد. يعني هرچقدر تعارض كار

)، لو 2002)، داكسبري و هيگان (2001كوسك و اوزوكي( )،2000آنها كاسته مي شود. اين يافته با نتايج پژوهشي آلن و همكاران(

زندگي خانوادگي و همخواني دارد.  )1390غفوريان و همكاران (و  )2014)، اوزباك و سيوهان(2008)، جوينور و باترام (2008(

ار و خانواده ايجاد زندگي كاري دو جنبه مهمي است كه تاثير مهمي بر روي همديگر دارد؛ لذا يكي از بخش هاي مهم در زمينه ك

تعادل بين نقش هاي كاري و خانوادگي است. اگر اين تعادل برقرار نشود، فرد با تعارض بين نقش ها مواجه خواهد شد؛ كه اين 

 حين در افراد به مختلف تعارض در موقعيت هاي كاري مي تواند منجر به ايجاد استرس براي كاركنان شود. به تبع آن، فشارهاي

 وجود نامتعادلي به سپس سازد، مي خارج تعادل حالت از را و آنها ساخته تضعيف را كاركنان عاطفي و رواني جسمي،نيروي  كار،

  شود. شغلي كاركنان رضايت سطح كاهش موجب آمده، مي تواند

خانواده، استرس  - خانواده و استرس شغلي رابطه مثبت، و بين تعارض كار - تعارض كارنتايج اين مطالعه همچنين نشان داد كه بين 

خانواده و استرس شغلي  - تعيين نقش تعهد سازماني، تعارض كارشغلي و تعهد سازماني رابطه منفي معنادار وجود دارد. همچنين در 

خانواده و استرس شغلي به  - در پيش بيني رضايت شغلي، يافته هاي پژوهش نشان داد كه تعهد سازماني به طور مثبت و تعارض كار

تعهد سازماني از ديگر عوامل بيشتر بود. اين يافته ها با نتايج  ضايت شغلي را پيش بيني مي كنند؛ و در اين ميان، تأثيرطور منفي ر

لو  )،2003 ليسي ( و )، شيور2002)، داكسبري و هيگان (2001)، كوسك و اوزوكي(2000پژوهشگراني از جمله آلن و همكاران(

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 [دومين همايش ملّي روانشناسي مدرسه]

 [اردبيل، دانشگاه محقق اردبيلي]

 [دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي]

[ 95ارديبهشت  23 ] 

53 

 

 شغلي همسو است. در تبيين اين نتايج مي توان گفت از آنجايي كه رضايت )2014( لوپز ) و2007اسملتزر و همكاران (  )،2008(

- نمي شغلي رضايت موجب عامل يك دارد؛ تنها ارتباط اجتماعي و جسماني رواني، عوامل با و است چند بعدي و مفهوم پيچيده

 شناسايي اين عوامل بسيار ضروري به نظر مي رسد. شود، بلكه رضايت شغلي مي تواند تحت تأثير متغيرهاي مختلفي قرار گيرد، كه

مي آيند. لذا ارضاي نيازهاي انگيزشي  حساب به سازمانها براي منبع با ارزش ترين انساني منابع كه باورند اين بر محققان امروزه

فردي شده و توانايي فرد را مانند كار تالش برانگيز، مسئوليت فزاينده، امكان كسب موفقيت، قدرداني از اعضا باعث رشد و كمال 

در كار افزايش مي دهند تا به نحوي خالق و متعهد پاسخگوي محيط كار خود باشند. پيداست محيط سازماني كه نيازهاي فوق 

الذكر را برآورده كند، كاركناني متعهدتر و با نشاط تر خواهد داشت. تعهد باعث خواهد شد كه كاركنان يك احساس قوي و 

پذيرش اهداف و ارزشهاي سازماني داشته باشند و تالش قابل توجهي براي رسيدن سازمان به اهدافش از خود نشان  مثبت نسبت به

 -دهند. اما اگر محيط كار، استرس آور باشد و كاركنان مدام با ابهام و تعارض نقش ها مواجه شوند؛ اين موجب مشكالت جسماني

  مان ها مي شود.رواني براي افراد و كاهش بهره وري براي ساز

پرسشنامه هاي خود  از پژوهش متغيرهاي سنجش جهت محدوديت هايي است. داراي مطالعات ديگر مانند نيز حاضر پژوهش

 طرح ماهيت دليل به عليت استنباط امكان را دارند. عدم خود خاص محدوديت هاي ابزارها اين شد كه استفاده گزارش دهي

بنابراين اجراي مطالعات آزمايشي و طولي در اين زمينه پيشنهاد مي  باشد. پژوهش اين يبرا ديگري محدوديت پژوهش مي تواند

رضايت افراد از شغل خود نه تنها باعث موفقيت روز افزون در آن شغل مي شود، بلكه تأثيرات مثبتي در شود. با توجه به اين كه 

سازماني، سالمت  تعهد و رضايت شغلي با مرتبط عوامل تقويت روال عمومي زندگي آنها خواهد گذاشت؛ پيشنهاد مي گردد با

 هاي طرح از قبيل سازماني ارتقاء داد. سياستهاي سازماني را از سوي ديگر اثربخشي و كارايي رواني افراد را از يكسو و - جسماني

 تعهد و رضايت شغلي يارتقا به و شوند منجر خانوادگي زندگي در كار احساس تداخل كاهش به توانند مي پذير، انعطاف كاري

  كنند. همچنين پيشنهاد مي گردد در پژوهش هاي آتي به بررسي اين متغيرها در معلمان مرد پرداخته شود. كمك نيز سازماني

  منابع:

مانـدن در شـغل در كاركنـان    كار با اشتياق شغلي و ميـل   –خانواده و خانواده  -). رابطه تعارض كار1391پيرحياتي،سهيال؛ نيسي، عبدالكاظم؛ نعامي، عبدالزهرا(

  .23يك شركت پتروشيمي در ماهشهر. يافته هاي نو در روانشناسي،سال هفتم،شماره

). رويكرد معنوي به رضايت شغلي پرستاران باليني: يك مطالعه كيفي. فصلنامه پايش، 1390راوي، علي؛ ونكي، زهره؛ ميرزايي، طيبه؛ كاظم نژاد، انوشيروان (

  .231 -241ص  سال دهم، شماره دوم،

). بررسي تأثير ميزان استرس شغلي بر رضايت شغلي مديران مدارس. فصلنامه انديشه هاي تازه در علوم 1390غفوريان، هما؛ قاسمي، ايرج؛ ابراهيمي، محمد (

  .113 -3329 -48تربيتي، سال ششم، شماره چهارم، ص 

). رابطه استرس شغلي با ترك خدمت و عملكرد وظيفه با توجه 1392ضا؛ احمدي، اكرم (گل پرور، محسن؛ جواديان، زهرا؛ اديبي، زهرا؛ مصاحبي، محمد ر

  .33 -42، ص 1، شماره 10به نقش واسطه اي رضايت شغلي. دو ماهنامه سالمت كار ايران، دوره 
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مه مشاوره شغلي و سازماني، دوره سوم، ). بررسي رابطه استرس شغلي با رضايت زناشويي در كاركنان زن. فصلنا1390محمدي، شهناز؛ مقصودي، منيژه (

  .74 -87، ص 9شماره 

). تأثير آموزش هوش معنوي بر استرس شغلي پرستاران. فصلنامه مديريت پرستاري، سال چهارم، دوره 1394محمودي راد، غالمحسين؛ باقريان، فاطمه (

  .69 -79چهارم، شماره اول، ص 

خـانواده در پرسـتاران بيمارسـتانهاي دولتـي شـهر شـيراز. پايـان نامـه          -ون الگـوي نظـري از تعـارض كـار    ). آزمـ 1389متشرعي،محمدحسين؛ نيسي،عبدالكاظم(

  كارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد چمران اهواز.

لي و قصـد  ). رابطه جو اخالقي سازماني با بهزيسـتي روانشـناختي، تعهـد سـازماني، اسـترس شـغ      1394منتخب يگانه، محمد؛ ارشدي، نسرين؛ نيسي، عبدالكاظم (

  .1ترك شغل: نقش تعديل كننده خود ارزشيابي هاي محوري. فصلنامه اخالق در علوم و فناوري، سال دهم، شماره 

، شماره 27). رابطه اخالق حرفه اي و تعهد سازماني. نشريه پرستاري ايران، دوره 1393نياز آذري، كيومرث؛ عنايتي، ترانه؛ بهنام فر، رضا؛ كهرودي، زهرا (

  .34 -42، ص 87
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