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چکیده
الزامات زندگی کنونی باعث گردیده که زنان عالوه بر نقش هاي سنتی، به ایفاي 

به همین دلیل زنان همواره در تعارض بین فعالیت هاي . نقش هاي اکتسابی نیز بپردازند
درون و بیرون منزل قرار دارند و این امر باعث بروز استرس ناشی از نقش هاي متعدد می 

هاي د که این امر بر سالمت جسمی و روحی زنان و نیز، رضایتمندي آنان از فعالیتگرد
از سوي دیگر خودکارآمدي در زنان سبب می شود که . بیرون و درون منزل تاثیر دارد

لذا این پژوهش با هدف . تاثیر استرس بر رضایتمندي آنان تا حدودي تعدیل گردد
مندي زنان شاغل در دستگاهاي دولتی ایران با در بررسی تاثیر استرس هاي نقش بر رضایت

نوشتار حاضر، . نظر گرفتن نقش تعدیلگري خودکارآمدي زنان، طراحی و انجام گرفت
جامعه آماري تحقیق، کلیه زنان شاغل . یک پژوهش کاربردي، کمی و توصیفی می باشد

م جامعه، تعداد به دلیل نامعین بودن حج. هاي دولتی در شهر تهران می باشددر دستگاه
نتایج نشان داد که رابطه معنادار و مستقیمی میان . نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند390

استرس نقش و رضایتمندي در زنان شاغل وجود دارد و هر چه خودکارآمدي در زنان 
. بیشتر باشد تاثیر استرس نقش هاي متعدد بر رضایتمندي در زنان، کاسته می شود

يتمندیرضا،ینیوالديتمندیتاهل، رضايتمندیاسترس نقش، رضا:يواژگان کلید
يخودکارآمد،یشغل
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مقدمه و بیان مساله
با شروع انقالب صنعتی، نقش هاي سنتی زنان تا حدودي دگرگون شد به طوریکه عالوه 
بر فعالیت هاي مربوط به قلمروي خانه، بخش عمده اي از زندگی آنها مربوط به فعالیت هاي 

در واقع در جوامع سنتی، اغلب، نقش هاي مربوط به شبکه . روي محیط اجتماعی می شودقلم
خویشاوندي، تعیین کننده هویت زنان بودند، اما در جوامع معاصر، نقش هاي اکتسابی به 

امروزه مشارکت روزافزون زنان در .  خصوص نقش شغلی، جزء هویت زنان محسوب می شود
گیري و س اعتماد به نفس و استقالل و افزایش قدرت تصمیمبیرون از خانه موجب تقویت ح

برخورد مناسب آنان با رویدادها و حوادث زندگی شده و اثرات مطلوبی بر روابط خانوادگی 
در واقع، زن با کار و فعالیت اجتماعی، قدرت خالقیت، کارآیی و . بر جاي گذارده است

هاي متعددي است که زنان باید به وجود نقش، اما از سوي دیگر، یابداستقالل بیشتري می
هایی که در جامعه ما به صورت عنوان همسر و مادر و گرداننده خانواده بر عهده بگیرند؛ نقش

شود، و گاهی با نقش نوین زن به عنوان یک فرد شاغل در خارج از سنّتی به آنها نگریسته می
کنند، در زمینه ایفا میچندگانه ايهايزنان شاغل در حالی که نقش. خانه ناهماهنگ است

استرس دچار يشغلی خود، تا حدهاي خانگی وهاي ناشی از نقشانجام وظایف و مسئولیت
استرس نقش، یکی از مشکالت بزرگی است که . حاصل از این نقش هاي متعدد می شوند

تقیم بر سالمت تاثیر مس. سالمت افراد شاغل را تهدید می کند به طوریکه پیش بینی می گردد
. روانی و فیزیکی زنان شاغل خواهد داشت

پژوهش هاي متعدد در سراسر جهان نشان می دهد که زنان همواره در فعالیت هاي درون و 
بیرون منزل با تضاد و تعارض نقش روبرو هستند که شناخت این تعارض ها براي کاهش 

کاور ( ن دست را نشان می دهدمشکالت و تنش هاي برآمده از آن، اهمیت موضوعاتی از ای
). 2014و گاهالن و سینگ 1997، ماهر و همکاران 1995، پیترسون و اسمیت 1989من 

یکی از عوامل شخصیت که در کنترل و سازماندهی رفتار فرد مؤثر است از سوي دیگر، 
به باورهاي افراد درباره توانایی کنترل زندگی به دست خودکارآمدي. است1خودکارآمدي

خودکارآمدي نقش مهمی در رویارویی فرد با .)فتسکو و مککور(دشوخودشان گفته می
چنانچه براون و انیوي کشف کردند کسانی که میزان خودکارآمدي آنان . مسائل زندگی دارد

شوند پایداري بیشتري از خود نشان اي روبرو میباالتر است، هنگامی که با مسائل حل نشده

1. Self-Efficacy
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شخص برخوردار از خودکارآمدي .ي بر رفتار فرد بسیار تأثیرگذار استخودکارآمد. دهندمی
). 1386سیف، (تر استسطح باال در انجام کارها امیدوارتر و موفق

یا کارانجامدرخودهايتواناییيدربارههاي افرادداوريوهاقضاوتبهمفهوماین
در انسانرفتارواحساساتر،تفککهاستبدیهی.استمرتبطخاصموقعیتیباسازگاري

در موقعی ويرفتارازمتفاوتکند،میاطمیناناحساسخودتواناییبهکههاییموقعیت
در جامعه ). 1997بندورا، (است که در آن احساس عدم توانایی و یا فقدان صالحیت می کند 

آنها زنان خانواده در امروز ایران، در خانواده هایی که نظام نقش خود را گسترش داده اند و در
با . ایفاي موازي و همزمان نقش هاي شغلی و خانوادگی خود دچار فشار و تعارض می شوند

توجه به موارد ذکر شده در نوشتار حاضر بر آن هستیم تا با توجه به الگوي توزیع جنسیتی 
استرس نقش، به عنوان یک عامل منبعث از ساختارهاي فرهنگی و اجتماعی، به بررسی تاثیر

ناشی از نقش هاي متعدد زنان شاغل بر سالمت روانی و جسمی آنان که از طریق دستیابی به 
سطح قابل قبولی از رضایتمندي در قلمروهاي مختلف فعالیت اعم از خانه و اجتماع می باشد، 

شایان ذکر است که نقش مفهوم خودکارآمدي در زنان، به عنوان عامل تعدیل کننده . بپردازیم
لذا سوالی اساسی این پژوهش عبارت است از اینکه . ن ارتباط در نظر گرفته شده استای

خودکارآمدي چگونه ارتباط میان استرس نقش و رضایتمندي زنان شاغل را تحت تاثیر قرار 
می دهد که نهایتا منجر به سالمت روانی و جسمی آنان می شود؟

توسعه مدل مفهومی و پیش فرض ها
ضایتمندياسترس نقش و ر

در حالی که مطالعات متعددي بیان می دارد زنانی که شغل خارج از خانه دارند، رضایتمندي 
، محققان دیگري )1973، هال و گوردون 1984فرري، (کنند بیشتري از زندگی احساس می

گري، (هاي ناشی از ایفاي نقش هاي متعدد هستند اند که زنان شاغل، مستعد استرساظهار داشته
کنند تا زمان خود را براي ایفاي درست نقش هاي امروزه زنان شاغل به شدت تالش می). 1983

متعدد، مدیریت کنند و این امر فشار و استرس زیادي را بر آنان تحمیل می کند که به آن استرس 
بررسی ها نشان داده است که این نوع استرس بر روي عملکرد شغلی زنان می . نقش می گویند

در واقع استرس نقش بر می گردد به شرایطی که ). 1999فلوهرتی و همکاران، (ثر باشد تواند مؤ
. در آن یک فرد تالش می کند به نوعی نقش هاي متعددي که بر عهده دارد را مدیریت نماید
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،  )2015(، یانگ، لی و چنگ )2008(، مولکی و همکاران )1995(پیترسون و اسمیت 
یشنهاد می دهند که استرس نقش را می توان از طریق سنجش سه پ) 2015(بوگر و گازماریان 

.  متغیر تعارض نقش، ابهام در نقش و انباشتگی نقش مورد ارزیابی قرار داد
می رودفردیکازشغلدرانتظاراتی کهوشغلیمسوولیتدربارهکماطالعاتودانش

کهتمایل دارندکرده اند،تجربهراشنقابهامکهکارمندانی.نامیده میشودنقشابهامعنوانبه
دارند آنوظایفوخودشغلازواضحیدركکارکنانی کهبهنسبتپایین تريسطحدر

انتظاراتدربارهاطالعاتوضوحفقدانعنوانبهنقشابهام). 1998بابین و بولز، (کار کنند
مدلبراساس).1964،همکارانوکاهن(استتعریف شدهشخصیکموفقیتبامرتبط
احساسات،متناقضواکنشهايبهتواندنقش میابهامتجربۀ)1964(همکارانوکاهننظري
.شودمنجرفرددرنارضایتیونفسبهاعتمادکاهشتنش،

مشکالتبهمعموالواستدیگرنقشبانقشیکفعالیتهايدرتداخلنقشتعارض
یکبهمربوطانتظاراتاگر.شودمیمنجرغیرهوخستگیاضطراب،نظیر استرس،زیادي

راوظایفبینناسازگاريفردودهدمیرويتعارضنشود،تعریففرد خوببراينقش
تعارض در نقش به جنبه هایی از شغل اشاره دارد ). 2001استلرز و همکاران، ( کندمیتجربه

نقشتعارض). 1985،شولروجکسون(تواند نوعی سردرگمی را در فرد ایجاد نماید که می
مینشانهاي چندگانهنقشبینیاواحدنقشیدرراهاي متناقضدرخواستوجودهمچنین

.دهد

، انباشتگی نقش را فقدان منابع مورد نیاز فردي یک شخص )1995(پیترسون و اسمیت 
ی نقش، به بیان دیگر، انباشتگ. کنندبراي انجام تعهدات، التزامات و نیازمندي هایش تعریف می

. فرد می باشددر دسترسمنابعوهاتواناییازهاخواستبودنفراتر
ازشدهدرخواستوظایفوهانقشدرو روشنیصراحتنبودابهام،مفهومی،نظراز

نقش،تعارضوفرددر دسترسمنابعوهاییتواناازهاخواستبودنفراترفرد، انباشتگی،
ازهر یک.شودمیکارشوشغلدرفردازکهاستاضاهاییو تقهادرخواستبودنمتضاد

میفرددرشغلیاسترسیافشارازپدیدآیی سطحیباعثمختلف،اشکالبهمتغیرسهاین
تحتمختلفهايدر عرصهراويرفتاريپیامدهايوعملکردسطحاین طریقازوشوند
). 2009و همکاران، باباکاس(دهند میقرارتأثیر

در مطالعه اي که بر روي زنان شاغل تمام وقت در مناطق شهري در ) 2008(پیرسون 
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جنوب آمریکا انجام داد به بررسی رابطه بین انباشتگی نقش و رضایت شغلی پرداخته و به تاثیر 
1987در مطالعه دیگري که فروگات و کوتون در سال . مستقیم و مثبت این رابطه رسیده است

ابطه میان انباشتگی نقش و استرس بر عملکرد کاري مورد سنجش قرار گرفته انجام داده اند ر
مطالعه دیگري انجام دادند که رابطه استرس نقش و 2007طرفدار و همکارانش در سال . است

، گاهالن و سینگه، مطالعه اي بر روي متخصصان 2014در سال . بهره وري را نشان می دهد
انجام دادند که در آن به تاثیر ابهام و تعارض نقش در تکنولوژي اطالعات در هندوستان 

اي که بر روي شاغلین انجام داد به تاثیر در مطالعه1989کاورمن در سال . عملکرد منجر شد
وي . انباشتگی نقش و ابهام نقش بر رضایتمندي شغلی و رضایتمندي تاهل شاغلین دست یافت

ا در میان مردان و زنان متاهل و شاغل معرفی همچنین در مطالعه خود،  سه نوع رضایتمندي ر
سانتورا . نمود که عبارت بودند از رضایتمندي تاهل، رضایتمندي والدینی و رضایتمندي شغلی

در امریکا انجام دادند به تاثیر استرس و انباشتگی نقش در خانواده 2010و اپوسیتو در سال 
.هایی که هم زن و هم مرد شاغل پرداخته است

استرس نقش : جه به مطالب پیش گفته، پیش فرض اول این پژوهش عبارت است ازبا تو
رضایتمندي (در میان خانم هاي شاغل، رضایتمندي آنان ) ابهام، تعارض و انباشتگی نقش(

.را تحت تاثیر قرار می دهد) تاهل، والدینی و شغلی

خودکارآمدي
، 1977او در سال . استبندورانظریهمحورمهمترینومهمابعادازیکیخودکارآمدي

فرد در انطباق با این سازه را وارد ادبیات روان شناسی کرد و آن را توانایی ادراك شده
طبق . )2002؛ پاژارس، 2003؛ بندورا و لوك، 1977بندورا، (هاي مشخص دانست موقعیت

این که شود مبنی بر ي راسخ فرد تلقی می، خودکارآمدي عقیده)1977(تعریف بندورا 
به . ي مورد نظر را با موفقیت انجام دهدتواند یک رفتار خاص الزم براي دستیابی به نتیجهمی

اي اعتقاد او، احساس خودکارآمدي وابسته به موقعیت خاص است و به طور قابل مالحظه
کند که مطرح می) 2001(بندورا .گیردبستگی به موقعیتی دارد که فرد در آن قرار می

هاي شناختی، اجتماعی، عاطفی و اي است که بدان وسیله، مهارتمدي، توان سازندهخودکارآ
به نظر وي، . شوداي اثربخش سازماندهی میرفتاري انسان براي تحقق اهداف مختلف، به گونه

هاي مناسبی براي عملکرد ها و دستاوردهاي قبلی افراد پیش بینی کنندهداشتن دانش، مهارت
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هاي خود در انجام آنها بر چگونگی ي توانایییستند، بلکه باور انسان دربارهي افراد نآینده
هاي هاي مختلف با توان ترکیب آنها به روشبین داشتن مهارت. عملکرد خویشتن مؤثر است

.مناسب براي انجام وظایف در شرایط گوناگون، تفاوت آشکار وجود دارد

: باشدمی) بعد(دکارآمدي داراي سه مؤلفه ، باورهاي خو)1997(هاي بندورا مطابق گفته
. ، عمومیت و نیرومندي)سطح(اندازه 

کارآمدي یک فرد در یک قلمرو . اولین بعد باورهاي خودکارآمدي می باشد: سطح
ممکن است در حد کارهاي ساده، متوسط و یا شامل سطوح سخت گردد، اگر هیچ مانعی 

و هر کس ممکن است احساس خودکارآمدي باال وجود نداشته باشد انجام آن کار ساده بوده 
.در مورد انجام آن داشته باشد

افراد ممکن . دومین تفاوت باورهاي خودکارآمدي در بعد تعمیم پذیري است: عمومیت
ت در یک قلمرو و یا بخش کوچکی از آن خود را کارآمد بدانند، عمومیت خودکارآمدي سا

ي بروز آن، کیفیت شرایط و خصوصیات ها، حیطهلیتشباهت فعا: از چند عامل تأثیر می پذیرد
.اشخاصی که آن رفتار یا فعالیت به آنها مربوط است

باورهاي خودکارآمدي ضعیف در اثر تجارب ناموفق به آسانی بی اعتبار می : نیرومندي
می ظهاي خود دارند، در برابر موانع آن را حفاما کسانی که اعتقاد محکمی به قابلیت. شوند

ي باورهاي خودکارآمدي هر چقدر نیرومند تر باشند، دوام بیشتري می یابد و رابطه. مایندن
.بیشتري با رفتار پیدا می نماید

در مطالعه دیگري، رابطه بین خودکارآمدي و 2008مولکی و همکارانش در سال 
ن حال انباشتگی نقش را در بین شاغالن آمریکایی که ساعات کاري طوالنی داشتند و در عی

چندین کار را به طور همزمان انجام بعهده داشتند، انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که 
فست، بوریس و . خودکارآمدي و انباشتگی نقش تاثیر مثبتی بر افزایش رضایتمندي آنان دارد

مدي و . به تاثیر نقش خودکارآمدي بر عملکرد کارکنان می پردازند2014بارتل در سال 
، به بررسی تاثیر عزت نفس و خودکارآمدي بر کسانی که دنبال کار 2015ن در سال همکارا

هستند و در حال حاضر شاغل محسوب نمی شوند پرداخت و تاثیر این دو متغیر بسیار شایان 
مطالعه اي انجام دادند که در آن به رابطه بین 2011یانگ، کیم و مک فارلند در سال . ذکر بود

به 2006کانگ و شین در سال . کرد نیروهاي فروش شخصی پی بردندخودکارآمدي و عمل
بررسی تاثیر انگیزاننده هاي فردي و از آن جمله خودکارآمدي به عنوان پیش آیندهاي مبادله 
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، به بررسی تاثیر استرس 2012سوننتج و سایشاال در سال . دانش در جوامع مجازي پرداخته اند
، به بررسی 2005بروان و جونز در سال . پرداخته اندو نقش خودکارآمدي در مدیریت آن 

تاثیر انباشتگی نقش بر عملکرد کارکنان و نقش تعدیل کنندگی خودکارآمدي و سطوح 
در سال . هدف آنان در میان نمایندگان فروش مستقل یک خرده فروشی در آمریکا پرداخته اند

ی هاي شهر تهران انجام داده اند، ، ابراهیمی و جوادي در تحقیقی که بر روي خرده فروش1390
در . رابطه بین استرس نقش با  مشتري مداري و عملکرد شغلی فروشندگان را بررسی کرده اند

رابطۀ درشغلیکنترلکنندةتعدیل، ادیبی و همکاران، نقش1390تحقیق دیگري در سال 
. بررسی قرار داده اندمنفی مورد ومثبتپیامدهاي رفتاريبانقشتعارضوابهامگرانباري،

ابهام، (خودکارآمدي، تاثیر استرس نقش : پیش فرض دوم این پژوهش عبارت است از
رضایتمندي تاهل، (در میان خانم هاي شاغل بر رضایتمندي آنان ) تعارض و انباشتگی نقش

.  را تحت تاثیر قرار می دهد) و شغلیوالدینی
ه و جمع بندي انها، نویسندگان را بر آن داشت تا مطالعه بر روي پیشینه تحقیقات انجام گرفت

چارچوب مفهومی با در نظر گرفتن روابط معین تئوریک در خصوص تاثیر استرس نقش بر 
رضایتمندي خانم هاي شاغل با در نظر گرفتن نقش تعدیل کنندگی خودکارآمدي آنها به 

. تدوین نمایند1شرح مدل ارائه شده در شکل 

چارچوب مفهومی:1شکل 

خودکارآمدي

هاي استرس
نقش

تعارض 
نقش

انباشتگی 
نقش

ابهام نقش رضایتمندي

رضایتمندي 
تاهل

رضایتمندي 
شغلی

رضایتمندي 
والدینی
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روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر از منظر هدف، کاربردي است زیرا از نتایج یافته هاي آن می توان براي حل 
مشکالت سازمان ها استفاده کرد و از منظر ماهیت و روش، پژوهشی توصیفی پیمایشی از نوع 

ه، اطالعات مورد نیاز را همبستگی به شمار می رود زیرا تالش می کند تا با استفاده از پرسشنام
از منظر نوع داده هاي پژوهش، کمی به حساب . از وضع موجود نمونه آماري به دست آورد

در شهر تهران جامعه آماري مورد بررسی شامل زنان شاغل در سازمان هاي دولتی. می آید
معه و به دلیل نامعین بودن جامعه آماري و عدم دسترسی به شمار دقیق اعضاي جا. باشدمی

گستردگی ادارت دولتی در سطح سهر تهران، به ناچار تعدادي از افراد جامعه که به عنوان 
گیري به روش نمونه. نمونه آماري انتخاب گردیدند فقط شاغلین در وزارتخانه ها بودند

و تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران براي جامعه ) در دسترس(صورت تصادفی اتفاقی 
450جهت رویارویی با مشکل پر نشدن پرسشنامه ها، تعداد . نفر محاسبه گردید384نامحدود،

پرسشنامه معتبر برگشت داده شده وجود داشت که 390پرسشنامه توزیع شد که از این تعداد، 
در این تحقیق براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه هاي . مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

هاي استاندارد می بایست ترجمه و بومی به دلیل اینکه پرسشنامه. ده استاستاندارد استفاده ش
در پژوهش حاضر، جهت . سازي می شد، مجددا روایی و پایایی آنها مورد سنجش قرار گرفت

براي سنجش . نامه، از روش روایی محتوا و سازه استفاده شده استسنجش روایی پرسش
گان قرار گرفت، خبرگان تحقیق شامل متخصصین نامه در اختیار خبرروایی محتوا، پرسش

نظري و کارشناسان صنعت بودند که بر اساس نظرات ارائه شده از سوي ایشان، اصالحات الزم 
براي سنجش روایی سازه نیز، از تحلیل عاملی تاییدي و مقدار بار عاملی هر . صورت گرفت

براي سنجش پایایی . شده استنشان داده1سازه استفاده شد که نتایج آن در جدول شماره 
قابل مشاهده 1پرسشنامه از روش آلفاي کرونباخ استفاده شده که نتایج آن در جدول شماره 

.است
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ها، مآخذ، مقدار بارهاي عاملی و آلفاي کرونباخ متغیرهاگویه: 1جدول 

بار منبعگویهمتغیر
عاملی

آلفاي 
کرونباخ

تعارض نقش

من اغلب کارهایی که بر عهده
گذاشته می شود فاقد راهنماي کافی 

MONIDEE.براي اجراي آنهاست
PA

TARAFDA
R & et.al.

2007

709/0

870/0 من اغلب درخواستهاي ناهماهنگی از 
652/0.بیش از چند نفر براي انجام کار دارم

وظایفی غالبا به من محول می شود که 
672/0. از حیطه توانایی هاي من خارج است

ابهام نقش

من اهداف مشخص و برنامه ریزي 
.شده براي شغلم دارم

Jay Prakash
Mulki &

et.al. 2008

771/0

755/0 من دقیقا می دانم که در کارم چه 
843/0.انتظاراتی از من می رود

من می دانم که عملکردم چگونه 
701/0.ارزیابی می گردد

انباشتگی 
نقش

ودم، انتظارها از با توجه به زمان محد
.من زیاد است

Reilly,
Michael D.

1982

806/0

873/0

بعضی وقت ها نمی توانم انتظارهاي 
773/0.همه را برآورده کنم

بعضی وقت ها احساس می کنم که 
579/0.وقت کافی در روز ندارم

نسبت به زنان دیگر، تعهدها و 
433/0.کارهاي بیشتري براي انجام دارم

براي انجام کارهایی که از من انتظار 
638/0.می رود، به زمان بیشتري احتیاج دارم

رضایتمندي 
تاهل

من از زندگی خانوادگی ام احساس 
Shelley. شادمانی دارم

Coverman
1989

885/0
771/0 من از زندگی خانوادگی ام راضی 

695/0. هستم
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رضایتمندي 
والدینی

دنم احساس شادمانی من از مادر بو
Shelley.دارم

Coverman
1989

934/0
895/0 من از اینکه مادر هستم بسیار راضی و 

656/0.خشنود هستم

رضایتمندي 
شغلی

,Jones.من از شغلم بسیار راضی هستم
Chonko,

Rangarajan
, Roberts,

2007

857/0
785/0 غالب افرادي که شغل مرا دارند از آن 

876/0.کنندشنودي میاحساس خ

خودکارآمدي

من مطمئنم که می توانم با اتفاقات 
پیش بینی نشده به شکل کارآمدي 

Ralf. مواجه شوم
Schwarzer
& Matthias
Jerusalem,

1995

842/0

739/0 من مطمئنم که اگر تالش کافی داشته 
باشم می توانم اکثر مشکالتم را حل 

. کنم
766/0

نبال کردن اهدافم و تالش براي من د
838/0. براي دستیابی به آنها کار راحتی است

. است4/0مالحظه می گردد، بارهاي عاملی تمامی متغیرها باالتر از 1همانطور که در جدول 
که ضریب آلفاي با توجه به این. در نتیجه در مدل کلی، هیچ یک از سواالت حذف نمی شوند

است، 7/0سنجش در هر یک از متغیرهاي مورد بررسی باالتر از هاي موردکرونباخ گویه
.باشدنامه در سطح خوبی قرار دارد و مورد تایید میتوان نتیجه گرفت که پایایی پرسشمی

ها تجزیه و تحلیل داده
در این پژوهش براي تجزیه و تحلیل داده ها از مدلسازي معادالت ساختاري استفاده شده 

مرحله اول، . ل هاي معادالت ساختاري از دو مرحله اصلی تشکیل شده استبررسی مد. است
روش ازپژوهشایندر. بررسی برازش مدل و مرحله دوم، آزمون فرضیه هاي پژوهش است

هايمدلمنظور بررسیبه) 1999(هاالندرویهواس. ال. پیافزارنرمتوسطجزئیمربعاتحداقل
دراس. ال. پیکمکبهیابیمدل.استشدهاستفادههافرضیهونآزموساختاريگیري،اندازه
توانمیاس. ال. پییابیمدلطریقاز.داردانسانی کاربردمنابعيحوزهجملهازمتنوعهايحوزه

ياندازهودرونیمتغیرهايبرايراتعیینضرایبمسیرها،برايرارگرسیون استانداردضرایب
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هايروشبرايمناسبجایگزینیاس.ال.پیلیکن. مدل مفهومی بدست آوردها را برايشاخص
روشواقع،در). 201:1999هوالند، (باشدمیآموسولیزرلچونهمکواریانستشریح

مانندهاییمحدودیتوجودکه برخالفاستآماريچندمتغیرههايتکنیکازیکیاس.ال.پی
مستقلمتغیرهايمیانهمبستگیوجودونمونهبودن حجمکممتغیرها،توزیعنوعبودنناشناخته

باراهاییمدلتواندمیبودند،رعایتبهالزمساختاريو معادالترگرسیونیهايروشدرکه
). 185:1390جعفري و محمدي، (کندبرازشو وابستهمستقلمتغیرچند

ود که در برگیرنده یک گیري مربوط به بخشی از مدل کلی می شبرازش یک مدل اندازه
در روش حداقل گیري براي برازش مدل هاي اندازه. متغیر همراه با سواالت آن متغیر است

هوالند، (پایایی شاخص، روایی همگرا و روایی واگرا: شودمربعات جزیی سه مورد استفاده می
وایی همگرا پایایی شاخص، توسط دو معیار آلفاي کرونباخ و پایایی ترکیبی؛ و ر). 201:1999

توسط میانگین واریانس استخراج شده و بارهاي عاملی؛ و روایی واگرا، مقدار جذر میانگین 
. واریانس استخراج شده متغیرهاي مکنون، سنجیده می شوند

اي مناسب براي ارزیابی معیاري کالسیک براي سنجش پایایی و سنجهآلفاي کرونباخ، 
مقدار آلفاي کرونباخ باالتر از . شودمحسوب می) سازگاري درونی(ري درونیپایدا

در ) 1998(هر چند موس و همکاران. ، بیانگر پایایی قابل قبول است)297:1951کرونباخ،(7/0
عنوان سرحد ضریب آلفاي کرونباخ را به6/0مورد متغیرهایی با تعداد سواالت اندك، مقدار 

مقادیر آلفاي کرونباخ براي تمامی 2نتایج ارایه شده در جدول شماره بر اساس. اندمعرفی کرده
. بیشتر بوده و بیانگر پایایی قابل قبول است7/0متغیرها از مقدار 

باشد، ها میجایی که معیار آلفاي کرونباخ یک معیار سنتی براي تعیین پایایی سازهاز آن
این معیار توسط . بردکار میپایایی ترکیبی بهنام تري بهروش حداقل مربعات جزیی معیار مدرن

نونالی، / (70در صورتی که مقدار آن براي هر سازه باالي . معرفی شد) 1974(ورتس و همکاران
شایان ذکر است . گیري داردهاي اندازهشود، نشان از پایداري درونی مناسب براي مدل) 1978

شمار اختاري معیار بهتري از آلفاي کرونباخ بهسازي معادالت سکه معیار پایایی ترکیبی در مدل
مقدار 2با عنایت به موارد فوق و با توجه به جدول شماره ). 2010زي و همکاران، وین(رودمی

. شودگیري تایید میهاي اندازههستند، برازش مناسب مدل7/0تمامی متغیرها  بیش از 
هاي یک سازه با آن سازه محاسبه بارهاي عاملی از طریق محاسبه مقدار همبستگی شاخص

، موید این مطلب )1999هوالند، (شود4/0شوند که اگر این مقدار برابر و یا بیشتر از مقدار می
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گیري آن سازه بیشتر هاي آن از واریانس خطاي اندازهاست که واریانس بین سازه و شاخص
ویسندگان مثل ریوارد و هر چند برخی ن. بوده و پایایی در مورد آن مدل قابل قبول است

با توجه به جدول . اندعنوان مقدار مالك بارهاي عاملی ذکر نمودهرا به5/0، عدد )1998(هاف
در نتیجه پایایی مدل از هر نظر . است5/0ها بیش از مقادیر بارهاي عاملی تمامی گویه2شماره 

.مورد تایید قرار گرفته است
گیري در روش حداقل هاي اندازهي برازش مدلروایی همگرا معیار دیگري است که برا

ي میانگین دهندهمعیار میانگین واریانس استخراج شده نشان. شودمربعات جزیی به کار برده می
تر به بیان ساده. هاي خود استواریانس به اشتراك گذاشته شده بین هر سازه با شاخص
دهد که هر هاي خود را نشان میمیانگین استخراج شده میزان همبستگی یک سازه با شاخص

فورنل و ). 1995بارکلی و همکاران، (چه این همبستگی بیشتر باشد، برازش نیز بیشتر است
معیار میانگین واریانس استخراج شده را براي سنجش روایی همگرا معرفی و ) 1981(الرکر 

ریانس استخراج شده بیان داشتند؛ بدین معنی که مقدار میانگین وا) 5/0(مقدار بحرانی را عدد
با توجه به موارد گفته شده و جدول . دهندروایی همگراي قابل قبول را نشان می) 5/0(باالي 
بیشتر بوده و در نتیجه مدل ارائه ) 5/0(مقادیر تمامی میانگین واریانس استخراج شده از2شماره 

.شده در این پژوهش از روایی همگرایی مناسبی برخوردار است

آلفاي کرونباخ، ضریب پایایی و میانگین واریانس استخراج شده متغرهاي تحقیق: 2جدول 

شود، روش بارهاي عاملی هایی که براي سنجش روایی واگرا استفاده مییکی از روش
ي دیگر غیر از هاي یک سازه با سازهصشاخدر این روش چنانچه همبستگی بین. متقابل است

آلفاي کرونباخپایایی ترکیبیمیانگین واریانس استخراج شدهمتغیر
7/0بزرگتر از 7/0بزرگتر از 5/0بزرگتر از 

794/0920/0870/0تعارض نقش
596/0814/0755/0ابهام نقش

666/0908/0873/0انباشتگی نقش
656/0851/0739/0خودکارآمدي
813/0897/0771/0رضایت تاهل

905/0950/0895/0رضایت والدینی
823/0903/0785/0رضایت شغلی
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ي مربوط به خود است، روایی ي خود بیشتر از میزان همبستگی آن شاخص با سازهسازه
افزار که بر اساس خروجی نرم). 277:2009هنسلر و همکاران، (رودواگراي مدل زیر سوال می

هاي مربوط ا با سازههقابل مشاهده می باشد، مقدار همبستگی میان شاخص3در جدول شماره 
ها بیشتر است، که این مطلب گواه روایی واگرا ها و سایر سازهبه خود از همبستگی میان آن

به بیان دیگر، مقدار جذر میانگین واریانس استخراج شده متغرهاي مکنون . مناسب مدل است
ز مقدار اند، ادر پژوهش حاضر که در خانه هاي موجود در قطر اصلی ماتریس قرار گرفته

.  همبستگی میان آنها که در خانه هاي زیرین قطر اصلی ترتیب داده شده اند، بیشتر است
نتایج روایی واگرا: 3جدول 

مرحله دوم از معدالت ساختاري، آزمون . مدل می باشدنتایج فوق نشان دهنده برازش مناسب
نقش فرضیه اول تحقیق که حاکی از وجود رابطه معنادار میان استرس. فرضیه هاي تحقیق است

رضایتمندي (در میان خانم هاي شاغل و رضایتمندي آنان ) تعارض و انباشتگی نقشابهام، (
دیتائ6,8و مقدار معناداري برابر با 0,3ب مسیر می باشد، با توجه به ضری) تاهل، والدینی و شغلی

در خصوص نقش 10,20مقدار معناداري و0,45ریمسبا توجه به وجود ضریب . . گرددیم
خودکارآمدي بر رابطه میان استرس نقش و رضایتمندي زنان، این نتیجه حاصل می شود که 

به این معنا که هر چه . می دهدخودکارآمدي تاثیر استرس را بر رضایت زنان تحت تاثیر قرار
در . خودکارآمدي زنان بیشتر باشد، استرس شغلی، رضایت آنها را کمتر تحت تاثیر قرا می دهد

. ، می توان ضرایب مسیر و مقادیر معناداري را مشاهده نمود3و 2شکل هاي شماره 

انباشتگی سازه
نقش

ابهام 
نقش

خود
کارآمدي

رضایت 
شغلی

رضایت 
تاهل

تعارض 
نقش

رضایت 
والدینی

000/1انباشتگی نقش
546/000/1ابهام نقش

0335/0154/0000/1خودکارآمدي
461/0408/0367/0000/1رضایت شغلی
223/0121/0670/0302/0000/1رضایت تاهل
336/0657/0131/0290/0076/0000/1تعارض نقش

رضایت 
514/0380/0390/0552/0321/0274/0000/1والدینی
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مدل ساختاري در حالت ضرایب معناداري: 3شکل

استانداردمدل ساختاري تحقیق در حالت تخمین : 2شکل 
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ث و بررسیبح
همانطور که پیشتر اشاره شد، استرس، از عوامل مهم خطرزا براي سالمتی انسان شناخته 

استرس هاي شغلی به دلیل مسوولیت هاي بارزتر زنان، هم در امور داخلی خانواده و . شده است
هم در محیط کاري، بر سایر اعضاي خانواده و همکاران محیط کاري می تواند داراي اثرات 

در جامعه امروز ایران، زنان دیگر تنها به ایفاي . باشد و کیفیت زندگی را کاهش دهدسوء 
الزامات زندگی صنعتی و اقتصادي و مسایل مربوط به رشد . نقش هاي سنتی خود نمی پردازند

و خودباوري در زنان، باعث گردیده است که آنها عالوه بر نقش هاي سنتی به عنوان مادر و 
به همین دلیل زنان همواره در . نقش هاي اکتسابی منبعث از شغل نیز بپردازندهمسر، به ایفاي 

تضاد و تعارض بین فعالیت هاي درون و بیرون منزل قرار دارند و این امر باعث بروز استرس 
این امر عالوه بر اینکه سالمت جسمی و روحی زنان . هاي ناشی از نقش هاي متعدد می گردد

دهد، بر روي رضایتمندي زنان از فعالیت هاي بیرون و درون منزل تاثیر را تحت تاثیر قرار می 
هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر استرس هاي شغلی بر میزان . مستقیم و مثبتی دارد

این مطالعه نشان داد که استرس . رضایتمندي زنان شاغل در ادارات دولتی شهر تهران می باشد
ض و انباشتگی، تاثیر مثبت و معناداري بر رضایت شغلی، رضایت هاي نقش اعم از ابهام، تعار

به این معنا که هر چه تعداد نقش هایی که . والدینی و رضایت تاهل در میان زنان شاغل دارد
برعهده زنان قرار می گیرد بیشتر باشد، به همان میزان رضایتمندي آنها از زندگی کاهش می 

شد بر اساس تقسیم کار سنتی در خانواده، مردان، نان آور همانطور که پیشتر نیز اشاره. یابد
اما همانگونه گه . تلقی می شوند در حالیکه زنان باید عهده دار اداره امور درون خانه باشند

گفته شد، با شروع انقالب صنعتی، نقش هاي زنان تا حدودي دستحوش تغییر و تحول قرار 
وزه فعالیت بیرون از منزل به عنوان وظیفه اي گرفت و این امر تا جایی پیش رفته که امر

جدانشدنی براي زن ها تلقی می گردد و این امر تضاد و تعارض نسبتا زیادي را براي زن ها رقم 
. خواهد زد

، معتقدند که زنان شاغل، مستعد استرس هاي 1999، فلوهرتی و همکاران، 1983گري، 
کنند تا زمان خود را براي ایفاي تالش میناشی از ایفاي نقش هاي متعدد هستند و به شدت

استرس زیادي را بر آنان تحمیل درست نقش هاي متعدد، مدیریت کنند و این امر فشار و 
در امریکا انجام دادند به تاثیر استرس و انباشتگی نقش 2010سانتورا و اپوسیتو در سال . کندمی

ست که نتایج به دست آمده نشان دهنده در خانواده هایی که هم زن و هم مرد شاغل پرداخته ا
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این امر است که زنان شاغل استرس بیشتري را در مقایسه با زنانی که فقط وظیفه خانه داري را 
در مقابل تحقیقات اندکی نیز وجود دارد بیان می دارد زنانی که شغل . دارند، متحمل می شوند

، هال و 1984فرري، (کنند س میخارج از خانه دارند، رضایتمندي بیشتري از زندگی احسا
در پژوهش حاضر، شواهد به دست آمده از تحلیل داده ها در خصوص مدل ). 1973گوردون 

در واقع تحقیق حاضر، . پیوند میان استرس نقش و رضایتمندي، حمایت الزم را انجام داد
هاي متعدد مؤیدي بر نتایج عمده تحقیقاتی است که به بیان وجود استرس ناشی از ایفاي نقش

. در زنان می پردازد
در این میان متغیري که با مطالعات گسترده از نظر پژوهشگران، ضروري به نظر رسید تا 
رابطه میان استرس نقش و رضایتمندي را به شدت تحت تاثیر قرار دهد، خودکارآمدي زنان 

شناختی، هاي اي است که بدان وسیله، مهارتخودکارآمدي، توان سازنده. شاغل بود
اي اثربخش سازماندهی اجتماعی، عاطفی و رفتاري انسان براي تحقق اهداف مختلف، به گونه

به بیان دیگر پیش فرض محققان این بود که آیا خودکارآمدي می تواند نقش استرس . شودمی
در مطالعه 2008را در رضایتمندي زنان شاغل کاهش دهد؟ مولکی و همکارانش در سال 

ه بین خودکارآمدي و انباشتگی نقش را در بین شاغالن آمریکایی که ساعات دیگري، رابط
کاري طوالنی داشتند و در عین حال چندین کار را به طور همزمان بعهده داشتند، انجام دادند 
و به این نتیجه رسیدند که خودکارآمدي و انباشتگی نقش تاثیر مثبتی بر افزایش رضایتمندي 

، به بررسی تاثیر عزت نفس و خودکارآمدي بر 2015ران در سال مدي و همکا. آنان دارد
کسانی که دنبال کار هستند و در حال حاضر شاغل محسوب نمی شوند پرداخت و تاثیر این دو 

نتیجه پژوهش حاضر نیز این مطلب را تایید کرد که خودکارآمدي . متغیر بسیار شایان ذکر بود
این . ا علی رغم وجود نقش هاي مختلف، افزایش دهدزنان شاغل می تواند رضایتمندي آنان ر

بدان معنا تعبیر می شود که زنانی که خود تصمیم می گیرند تا نقش هاي متعددي را ایفا کنند و 
کنند رضایتمندي در خود پتانسیل و مهارت الزم براي ایفاي اثربخش تمام نقش ها را ایجاد می

عالوه بر وظایف خانه داري، مشاغل خارج از خانه را بیشتري را نسبت به زنانی که ناچار هستند
لذا به نظر می رسد چنانچه فضاي کارافرینی و خود اشتغالی زنان فاقد مهارت با . نیز تقبل کنند

. اموزش بیشتر فراهم شود میزان رضایتمندي آنان از زندگی نیز افزایش خواهد یافت
در چند دهه اخیر در همه دنیا و از جمله در نهایت، با توجه به افزایش نسبت شاغلین زن 

کشور ما، توجه به تاثیر استرس هاي شغلی در زنان نیز با اهمیت ویژه اي مورد توجه 
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از آنجا که زنان نقش بارزتري در امور داخلی منزل دارند، این . پژوهشگران قرار گرفته است
انواده را نیز متاثر ر اعضاي خاسترس ها عالوه بر تاثیر سوء بر سالمتی خود آنان سالمتی سای

لذا افزایش خودکارآمدي زنان می تواند تا حدودي تاثیرات مخرب استرس را کاهش . کندمی
لذا . دهد و رضایتمندي زنان را افزایش دهد و به دنبال آن سالمت خانواده تضمین می گردد

خانواده پیشنهاد کرد می توان به عنوان مهمترین دستاورد این پژوهش، به فعاالن حوزه زنان و
که عزم جدي در آگاه سازي تاثیرات مخرب استرس بر سالمت زنان و نیز بر بنیان خانوده، 

مهمترین بخشی که می توان به آن اشاره کرد بحث آموزش و کمک رسانی به . داشته باشند
زنان شاغل است تا جایی که ممکن است بتوانند در مشاغلی عهده دار وظیفه شوند که با
روحیات و تخصص آنان متناسب تر است و تالش کنند با افزایش خودکارآمدي، شرایطی را 
فراهم کنند که دچار حداقل استرس ناشی از نقش هاي متعدد گردند و بتوانند به نحو شایسته 
تري به وظایف درون و بیرون خانواده بپردازند به طوري که اول، خود اسیب نبینند و در گام 

. و بنیان خانواده حفظ گردددوم شالوده 
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