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Abstract 
The purpose of this research was investigating the effect of work- family 

conflict on life satisfaction and the mediation roles of job stress and job 

satisfaction. This research was descriptive correlation. The statistical 

population included university professors and 384 persons were selected by 

available sampling data collection was performed using electronic 

questionnaires and statistical analysis was performed with SPSS and 

SMARTPLS 3. The results showed that with the increase in WFC, life 

satisfaction decreased only in the situation of virtual teaching; The effect of 

job stress on life satisfaction was not significant in both face-to-face and 

virtual situations; The effect of WFC on life satisfaction with partial 

mediation of job satisfaction was significant only in situation of virtual 

teaching; and the role of job stress in the relationship between WFC and job 

satisfaction was confirmed as a partial mediator. The results of comparing 

the mean differences showed that the interaction of work with family based 

on strain in the virtual teaching situation was more than the face-to-face 

teaching situation and the professors were in much worse situation. 

Keywords: Life Satisfaction, Work- Family Conflict, Job Stress, Job 

Satisfaction. 
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 یگریانجیبا م یاز زندگ تیخانواده بر رضا -تعارض کار ریتاث

از  یو مجاز یحضور سیدر تدر یشغل تیو رضا یاسترس شغل

 استادان دانشگاه دگاهید

 .رانیپرند، ا ،یواحد پرند، دانشگاه آزاد اسالم ت،یریگروه مد ار،یاستاد   خواهمیمسعود س

  

 

 .تهران ییدانشگاه عالمه طباطبا یبازرگان تیریرشته مد یدکترا یدانشجو   یالهه محمدخان

 چکیده
خانواده بر رضایت از زندگی با نقش میانجی استرس شغلی -هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر تعارض کار

همبستگی و جامعه آماری نامحدود شامل استادان -و رضایت شغلی است. این پژوهش از نوع توصیفی

آوری داده با استفاده از شدند. جمعروش دردسترس انتخاب نفر به  483که تعداددانشگاه است 

نتایج  .شدانجام SMARTPLS3و SPSSیافزارها نرمیک و تحلیل آماری با الکترونی ها پرسشنامه

خانواده تنها در وضعیت تدریس مجازی رضایت از زندگی -با افزایش تعارض کار داد کهپژوهش نشان

رضایت از زندگی در وضعیت تدریس حضوری و مجازی معنادار نبود؛ بر  استرس شغلی تاثیریافت؛ کاهش

گری جزئی رضایت شغلی تنها در وضعیت  یانجیمخانواده بر رضایت از زندگی با -تاثیر تعارض کار

خانواده و رضایت شغلی -تدریس مجازی معنادار بود و نقش استرس شغلی در رابطه بین تعارض کار

داد که تداخل کار با ها نشان یانگینمشد. نتایج حاصل از مقایسه اختالف میانجی جزئی تایید  عنوان به

در شرایط  مراتب بهو استادان بود  بیشتر از حضوری بر اجبار در وضعیت تدریس مجازیخانواده مبتنی

 بدتری قرار داشتند.

  .یشغل تیرضا ،یخانواده، استرس شغل -تعارض کار ،یاز زندگ تیرضا :ها واژهکلید
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 مقدمه

به دلیل افزایش فناوری و  دورکاریجدیدی به مطالعه اثرات  تمایالتدر دهه گذشته، 

زیرا برخی معتقدند کار کردن از خانه ؛ (Caramela, 2017پدید آمده است ) شدن یجهان

 ؛بیشتری داشته باشند اییاداری، کار یها به دلیل کمترین دغدغه کنانکار شود یباعث م

زیرا امکان  ،برخی دیگر معتقدند کار کردن از خانه بهترین محیط نیست که یدرحال

، 6102در سال (. Fonner & Roloff, 2010کند ) فراهم می را بیشتر در خانه یپرت حواس

 34وقت( تا  صورت پاره )به کردندمیکار  متحده یاالتمیزان افرادی که از راه دور در ا

افرادی که از  حال، بر اساس گزارش گالوپ، بااین .(Darley, 2017افزایش یافت )درصد 

اگر تنها بیست درصد از زمان یا کمتر از آن را در خارج از دفتر کار  نند،کراه دور کار می

نکته بنابراین، این ؛ (Gallup, 2017به کار خود باشند ) ترتر و متعهد مشتاقتوانند  کنند می

به رشد  محوربمانند و در جامعه فناورباقی  ها بخواهند سودآور مهم است که اگر سازمان

باشند داشته  یبرای آینده کار دورکاریاز پیامدهای  یدرک بهتر ادامه دهند، بایدرقابتی 

(Schall, 2019 .) تواند رضایت شغلی را حفظ میرا باال برده و کار از خانه سرعت کار

 درنشانه مثبتی باشد که باید تواند ، کار از خانه میهای سازمانگراکند. در فضای جمع

نشان دادند که مطالعات تجربی (. Irawanto et al, 2021) سازمان مورد توجه قرار گیرد

افزایش عملکرد شغلی، بهبود رضایت شغلی، تمایالت کمتر به  تواندمیکار از خانه  نتایج

تحقیق تبسم و نتایج (، اما Contreras et al, 2020باشد ) جابجایی و کاهش میزان استرس

نارضایتی شغلی، تمایل در زمان دورکاری حاکی از آن است که (، 6160) 0همکارانش

 (.Tabasum et al, 2021وجود دارد )و عملکرد پایین شغلی  شغل زیاد به ترک

(. Lutz et al, 2020) کار و خانه دو حوزه ضروری در زندگی یک فرد هستند

تواند بر  می که یطور تر در حال افزایش است، به منعطف یکار یها انتظارات از برنامه

خانواده تاثیر بگذارد  -کارسطح تعارض  و رضایت شغلی کارکنان، عملکرد کلی شغلی

(Schall, 2019 .)برای دستیابی به تعادل کار یوسیله موثر یرپذ انعطاف یبرنامه کار- 
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و کار از راه دور  ییزا اشتغال، بودن وقت خانه، پاره از، کار انعطاف در زماناست.  خانواده

ترسیم شده است.  خانواده -عنوان رویکردهای استراتژیک موثر برای تحقق تعادل کار به

خانواده  -کار تعادلمنفی دارد. گرچه  زندگی رابطه -با تعادل کاری کار حال نوبت بااین

ها هنوز در  مانبسیاری از ساز اماتوجه زیادی را به خود جلب کرده است،  ی اخیرها سالدر 

در  افراداگر  (.Dizaho et al, 2017اند ) نشدهتوانمند  های مناسب یاستراتژ اجرایتهیه و 

مقابله  0توانند با استرس شغلی می، در سطح باالیی باشندعاطفی هوش لحاظ  به دورکاری

 (.McCormick & Barnett, 2011) ندیخود را حفظ نما 6سطح رضایت از زندگی کنند و

 (،6160) 4در تحقیق گیسلری و همکارانشتجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه همچنین 

بوده است شده و استرس درک خانواده -تعارض کار رابطه مثبت بیندهنده نشان

(Ghislieri et al, 2021.) 

افراد ، از جمله کارمندکار و خانواده به طور بالقوه یک موضوع مهم برای هر  هرابط

(. با ایجاد شرایط دورکاری در Silva & Fischer, 2020است )در بخش آموزشی  شاغل

اجبار ایجاد گردید منجر  صورت دفعی و به ویژه شرایطی که به بخش آموزش دانشگاهی به

خانواده و ورود زندگی کاری به زندگی خانوادگی  -به این شد تا به موضوع تعارض کار

نا نبودن استادان و دانشجویان با سیستم آموزش مجازی، استادان دانشگاه پرداخته شود. آش

مهیا نبودن محتوای آموزشی متناسب با شرایط آموزش مجازی، مداخله افراد غیر آموزشی 

آموزش، نظارت و کنترل ناچیز بر فرایندهای آموزشی، کاهش شدید کیفیت   به حوزه

ختیار استادان و دانشجویان و افزاری در ا افزاری و نرم آموزش، مهیا نبودن امکانات سخت

رفتاری آموزشی توسط استادان و نیز دانشجویان از مشکالت  گسترش بسترهایی برای کج

تدریس مجازی تاثیر منفی روی سالمت  دورکاری در آموزش و تدریس مجازی است.

(. تغییر ناگهانی از تدریس Kraft & Simon, 2020فیزیکی و روانی استادان دارد )

 -درحالی که مسئولیت آن طبق روال گذشته همچنان باقی است -مجازیحضوری به 
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عالوه غیبیت دانشجویان و تناقضات در دسترسی به کند. بهاسترس شغلی را تشدید می

این (. Khateeb, 2021کند )تکنولوژی، وضعیت تعارض بین کار و خانواده را بدتر می

اضافی و استرس کاری شده است که عمدتا تغییر در محیط کاری آنها منجر به افزایش بار 

عوامل سازمانی در خانواده )مانند زمان کار افراد مشترک  و به دلیل شرایط کاری نامناسب

است و نیاز به برنامه ریزی مجدد و سازماندهی مجدد  و زمان کار سایر اعضای خانواده(

های اجرای سیاست (. همچنینPoysa et al, 2021دارد ) فعالیت های کاری و خانوادگی

های کاری منابع انسانی کارمندمحور همراه با عوامل رضایت شغلی مانند محیط بهبود یافته

و افزایش رضایت  خانواده -تعارض کار سرپرستان، برای کاهشو  حمایتی، همکاران

 .(Lari, 2020) شغلی و زندگی مهم هستند

ر رضایت از زندگی و خانواده ب -هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر تعارض کار

ازآن با تغییر شرایط به سمت  رضایت شغلی استادان در دو وضعیت تدریس حضوری و پس

ویژه  دورکاری در وضعیت تدریس مجازی است. همچنین استرس شغلی در این شرایط به

کار مورد  -خانواده و خانواده -در شرایط دورکاری و کار در خانه و مداخالت کار

آزمون  عنوان مداخله پس یرد. اگر وضعیت دورکاری و تدریس مجازی بهگ بررسی قرار می

توان در دو مرحله به بررسی تغییرات احتمالی بر متغیرهای مدل درنظرگرفته شود، می

پیشنهادی پرداخت. مسئله در پژوهش حاضر این است که چگونه عوامل منفی مانند استرس 

مراتب  عیت تدریس مجازی، وضعیتی بهشغلی و عوامل مثبت مانند رضایت شغلی در وض

 -بهتر یا بدتر به لحاظ رضایت از زندگی و همچنین میزان تعارض ناشی از مداخالت کار

شود. بنابراین نمایند و در این پژوهش به بررسی آن پرداخته میخانواده و بالعکس ایجاد می

خانواده بر  -با توجه به مطالب فوق سوال اصلی پژوهش آن است که آیا تعارض کار

گری رضایت شغلی و استرس شغلی تاثیر معنادار دارد؟ و این  رضایت از زندگی با میانجی

 کنند؟روابط در دو وضعیت تدریس حضوری و مجازی چه تغییراتی می
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 پیشینه پژوهش

 دورکاری

های داخلی و های الکترونیکی مانند شبکهکارمندانی هستند که از طریق رسانه ،دورکارها

کنند و تمایل دارند و با دفتر مرکزی خود ارتباط برقرار می کرده ها کارایمیل شرکت

 ,Charalampous et al) کمترین تعامل چهره به چهره با سرپرستان و همکاران داشته باشند

کاری که در آن کارمندان انجام  تمهیدات»عنوان  را به دورکاری( 0991) 0فیتزر (.2019

انجام از طریق فناوری رایانه ا در مکانی غیر از محل کار معمولی کارهای عادی خود ر

(، بیان کرده 6108) 6پاریس(. Fonner & Roloff, 2010است ) نمودهتعریف  «دهند می

؛ (Schall, 2019دارند )است که دورکاری و ارتباط از راه دور تقریبا مفهوم یکسانی 

( استفاده 0991)  یتزرفمتناسب با تعریف « دورکاری »بنابراین در این تحقیق از اصطالح 

 شده است.

 رضایت از زندگی

در مورد  فراگیرو شناختی است که ارزیابی ذهنی و  قضاوتیفرایندی  ،رضایت از زندگی

ی افراد(. Szczygieł & Mikolajczak, 2017دهد ) نشان میفرد را کیفیت زندگی یک 

، اجتماعی -اقتصادی یباال سطح یی مانندها مشخصهدارند، دارای رضایت از زندگی که 

و شریک زندگی، سالمت روانی  با منابع مالی باال، اشتغال، رابطه خوب، سالمتی

مرور ادبیات رضایت از زندگی، دو (. Aranda et al, 2014‐Ruizهستند )یی گرا برون

رضایت از زندگی را تابعی از صفات  ؛باال به پایینکند: رویکرد  دیدگاه را آشکار می

و  یکار حیطهپیوند بین  ؛در مقابل، رویکرد پایین به باال داند. یپایدار، مانند شخصیت م

زندگی  ی رضایت از زندگی را تابعی از محدوده کند و تبیین میرضایت از زندگی را 

رضایت شغلی(، کیفیت  و در این زمینه، کیفیت زندگی کاری )استرس شغلی داند. یم

نفس  عزت زندگی غیر کاری )رضایت از سالمتی، خانواده و اوقات فراغت( و احساس
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با را اند که کار  شده شناخته ییها سمیعنوان مکان کنترل( بهادراک از و  ادراک از شایستگی)

 (.Erdogan et al, 2012) دینما یممرتبط رضایت از زندگی 

 رضایت شغلی

ناشی از ارزیابی  بخش یا مثبت رضایت شغلی را وضعیت احساسی لذت ،(0912) 0الک

 6شکرنی و همکاران(. Locke, 1976) شغل یا تجربیات شغلی شخص تعریف کرد

و  داشتندبا توجه به آنچه انتظار مربوط به شغل رضایت شغلی را وضعیت عاطفی  ،(0996)

میزان  (.Cranny et al, 1992)د. انکردهتعریف  کنند، شانه خالی میآن زیر بار آنچه از 

، ازجمله حقوق، پیشرفت کار، قدرت، رویه و سیاست یتوسط عناصر مختلف رضایت شغلی

ارزیابی شغل  ماهیتو  خانواده -شغلی، تعارض کار یبند با مقام باالتر، زمان ارتباط

و رضایت شغلی ناشی  دورکاری، رابطه بین یطورکل به(. Howard et al, 2004) شود می

پذیری و استقالل بیشتر در نحوه  امکان انعطاف کنانبه کار دورکاریاز این فرض است که 

شغلی خود و شخصی )زندگی و  یها خواسته تواند و فرد می دهد کار خود را می انجام

 (.Virick et al, 2010خانواده( را برآورده کند )

 استرس شغلی

ها،  برخی از خواستهدر مواجهه با واکنشی ، (1661) 4کوپر تعریف استرس شغلی مطابق

 فعلی فرد هماهنگ نیستسطح دانش با  است کهدر محیط کار  یا های حرفه فشارها و جنبه

استمرار در برای  رو ینازا .شود می هایش یتوانمنددر مورد ایجاد چالش و تهدید  منجر بهو 

دهد که  استرس شغلی هنگامی رخ می ،جهیدرنتشود.  دچار کشمکش می شغل خود

 (.Cooper, 2002باشد )فراتر  افراد یها شرایط محیطی از منابع و مهارتتهدیدات 
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 خانواده -تعارض کار

خانواده  های یتدر مسئولهای کار  یتمسئولوظایف و عنوان مداخله  خانواده به -کارتداخل 

خانواده در های  یتمسئولمداخله ن عنوا کار به-خانواده تداخل که یشود، درحال تعریف می

 -تداخل کارباشد،  دورکاریمشغول  فردهرچه  .شود کاری تعریف می های یتمسئول

، یگرد عبارت به .شود کار می-خانواده تداخل باعث افزایش  اما یابد، یکاهش م دهخانوا

این  توان یماما  تلفیق کنند،کامل  طور بهرا  هکار و خانوادی ها نقشنتوانستند محققان 

(، در تحقیقی به این 6101رولف )فونر و (. Golden et al, 2006کاهش داد ) را مداخالت

درصد از  01روز در هفته )یا به عبارتی  4نتیجه رسیدند که اگر کارکنان به مدت 

یابد و منجر به  های کاری( به دورکاری بپردازند، رضایت شغلی افزایش می یتمسئول

(. بر اساس Fonner & Roloff, 2010شود ) خانواده می -تعادل کارانعطاف کاری و 

خانواده شناسایی شده است  -سه شکل از تعارض کار (،0980) 0بوتلگرینهاوز و تعریف 

 .3و تعارض مبتنی بر رفتار 4، تعارض مبتنی بر فشار6از: تعارض مبتنی بر زمان اند عبارتکه 

منجر  شده به یک نقش که زمان اختصاص داده دهد هنگامی رخ میمبتنی بر زمان  تعارض

دهد که  یمی شود. تعارض مبتنی بر فشار هنگامی رخ مشارکت در نقش دیگری دشوار به

 ی شود. تعارضدر مشارکت در نقش دیگر منجر به دخالت شده در یک نقش تجربه فشار

دهد که رفتارهای خاص مورد نیاز در یک نقش با انتظار  مبتنی بر رفتار هنگامی رخ می

گوتک و . (Greenhaus & Beutell, 1985) باشد متناقضرفتاری در نقش دیگر 

 دهخانوا -کار تعارضکه هر یک از این سه شکل  نداستدالل کرد (،0990) 0شهمکاران

به  تعارضو )ب(  2کار در خانواده مداخلهیل به دل تعارض: الف( هستنددارای دو جهت 

، شوند یاین سه شکل و دو جهت باهم ترکیب م که یهنگام .1خانواده در کار مداخلهدلیل 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1 . Greenhaus, J. H. & Beutell, N. J. 
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3. Strain-Based Conflict 
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خانواده  -( تداخل کار0از: ) اند عبارتکه  شود خانواده حاصل می -کار  تعارضشش بعد 

خانواده مبتنی بر  -( تداخل کار4)، 6خانواده مبتنی بر فشار -( تداخل کار6، )0مبتنی بر زمان

و  0کار مبتنی بر فشار -( تداخل خانواده0، )3کار مبتنی بر زمان -( تداخل خانواده3، )4رفتار

 (.Gutek et al, 1991) 2کار مبتنی بر رفتار -( تداخل خانواده2)

  مطالعات پیشین پژوهش

تاثیر  و رفتار مبتنی بر فشارخانواده  -تداخل کاردریافتند که  ،(6101) 1لیو و همکارانش

نتیجه پژوهش خانی جزنی و (. Liu et al, 2017دارد )داری بر استرس شغلی امثبت معن

خانواده بر استرس شغلی است  -دار تعارض کار دهنده تاثیر معنی (، نشان0491) همکارانش

اثر ( 0492) (. در مقاله عیسی مراد و خلیلی صدرآبادی0491)خانی جزنی و همکاران، 

کند  خانواده بر استرس شغلی کارکنان معنادار بوده است و بیان می -مستقیم تعارض کار

یافت )عیسی مراد و  توان به کاهش استرس شغلی دست شناختی می که با ارتقا سرمایه روان

 (. 0492خلیلی صدرآبادی، 

 -(، حاکی از تاثیر مثبت و معنادار تعادل کار6160) 8تحقیق الندولفی و همکارانش

تحقیقات اکرم و  (.Landolfi et al, 2012خانواده بر رضایت از زندگی بوده است )

خانواده با رضایت از  -نشان داد که تعارض کار (،6101) 01( و یوسل6161) 9همکارانش

نتیجه مرتبط با  (.Akram et al, 2020; Yucel, 2017زندگی همبستگی منفی دارد )

خانواده  -(، در رابطه تعارض کار0498) پژوهش حاضر در تحقیق نعامی و محمودی کیا

گری بهبودی توان کار شناختی و رضایت از زندگی با توجه به نقش تعدیل با فشار روان
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Time-based work interfering with family 
2. Strain-based work interfering with family  
3. Behavior-based work interfering with family 
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10. Yucel, D. 
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خانواده با رضایت از زندگی رابطه منفی دارد )نعامی و  -نشان داد که تعارض کار

 (. 0498محمودی کیا، 

(، نشان داد که 6160) 0( و تری و وو6100نتایج تحقیق نماینده و همکارانش )

خانواده همبستگی منفی با رضایت شغلی و همبستگی مثبت با استرس شغلی  -تعارض کار

(. نتایج تحقیق آرمسترانگ و و  ;Terry & Woo, 2021Namayandeh et al, 2011دارد )

(، نشان داد که استرس شغلی همبستگی 6161) 6ریکس( و ویگاس و هن6100همکارانش )

خانواده و همبستگی منفی و معنادار با رضایت شغلی دارد  -معنادار با تعارض کار مثبت و

(Armstrong et al, 2015; Viegas & Henriques, 2020 نتایج تحقیق ویکویچ و .)

کننده معنادار بینی ار، پیش(، نشان داد که تداخل کار با خانواده مبتنی بر فش6161) 4مورو

که تداخل کار با خانواده مبتنی بر زمان  برای استرس شغلی و رضایت شغلی است؛ درحالی

(. Vickovic & Morrow, 2020کننده معنادار برای رضایت شغلی است )بینی تنها پیش

خانواده بر رضایت  -(، نشان داد که تعادل کار6101) 3های تحقیق حسن و تانگ یافته

 (. Hasan & Teng, 2017شغلی تاثیر معنادار دارد )

 فشار ومبتنی بر  تداخل کار با خانوادهدریافتند که تاثیر (، 6101) 0المبرت و همکاران

کارکنان زن شاغل در یک مرکز امنیتی تنها زمان رابطه معکوس با رضایت شغلی در بین 

با رضایت شغلی مردان یا  تداخل خانواده با کارعالوه بر این،  دارد. وصی غرب میانهخص

(، 0490) نتیجه تحقیق پاغوش و همکاران(. Lambert et al, 2010) نداشت یا زنان رابطه

خانواده بر رضایت شغلی است )پاغوش و همکاران،  -حاکی از تاثیر مستقیم تعارض کار

 خانواده با رضایت شغلی در تحقیق افخمی و همکاران -(. رابطه تعارض کار0490

(، در 0494) (. ملکیها و همکاران0490(، منفی بوده است )افخمی و همکاران، 0490)

خانواده در افزایش رضایت شغلی پی بردند  -تحقیقی به اثربخشی مدیریت تعارض کار

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Terry, D. L. & Woo, M. J. 
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 (.0494)ملکیها و همکاران، 

کننده است که بر رضایت شغلی بینیی پیشاسترس کاری یکی دیگر از عوامل کلید

تنهایی توانند بهمی کارمنداندر محیط دورکاری،  (.Hsu et al, 2019) تاثیر بسزایی دارد

در خانه یا هر جایی کار کنند. این امر ممکن است باعث ایجاد خودمختاری شود، اما از

ارتباطات و  منجر به نتیجهکند و دردیگر عدم تعامل اجتماعی در شغل را ایجاد میسوی

که انتظارات و خواستهحالیدر ؛شودزا در کار میو موقعیت استرس تعامل اجتماعی کمتر

 ,Maneechaeyeآنها وجود دارد )از نسبت به کار حضوری همچنان  در کار های باال

2021.) 

(، در تحقیقاتشان به این نتیجه رسیدند 6100) 6( و فرگوسن و همکاران6108) 0نسیم

 ,Naseemدارند )رضایت بیشتر از زندگی  کمتر واسترس باال،  هوش عاطفی افراد باکه 

2018; Ferguson et al, 2015(، نشان داد که 6103) 4(. نتایج تحقیق خان و همکاران

نفی دارد استرس شغلی با رضایت از زندگی، رضایت شغلی و عملکرد شغلی رابطه م

(Khan et al, 2014 .) (، نیز 6100) 0متیو و چرایف( و 6100) 3ایتزاکی و همکارانهمچنین

در تحقیقاتشان به این نتیجه رسیدند که بین استرس شغلی و رضایت شغلی رابطه منفی و 

(. نتایج مشابه از Itzhaki et al, 2015; Mateescu & Chraif, 2015معنادار وجود دارد )

 (، کرمی و همکاران0491) (، انصاری و همکاران0491پیرایش و حاتمی ) تحقیقات

؛ انصاری 0491(، نیز بدست آمد )پیرایش و حاتمی، 0491) ( و غفوریان و همکاران0492)

 ( .0491و غفوریان و همکاران،  0492؛ کرمی و همکاران، 0491و همکاران، 

ایت شغلی منجر به افزایش (، بیان کردند که افزایش رض6104) 2مندیتا و ریواس

(. Rivas, 2013-Mendieta & Cosano-Hombradosشود ) رضایت از زندگی می
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(، در تحقیقی به این نتیجه رسیدند که رضایت شغلی و 6101) شهمکارانویریک و 

که تعداد کند. زمانی شکل تغییر می uصورت منحنی  رضایت از زندگی در دورکاری به

که مشاغل اجباری یا یاد هستند، رضایت شغلی کم است. زمانیساعات دورکاری کم یا ز

 ,Virick et alمشاغل همراه با سرگرمی هستند، رضایت از زندگی در دورکاری کم است )

2010.) 

در تحلیل نشان دادند که رضایت شغلی فرا( در یک 6100) 0همکارانآلن و 

 uصورت منحنی  دورکاری بهمحققان دریافتند که  همچنین این یابد. دورکاری افزایش می

شده است و  ساعت در هفته 00تا  رضایت شغلی کارکنانشکل منجر به افزایش سطح 

رضایت شغلی شروع به کاهش  سطح ،تعداد ساعات دورکاریازآن، با افزایش  پس

راک از انزوا به دلیل عدم تعامل اجتماعی با همکاران و افزایش ادتواند  می این امر. کند می

(. همچنین Allen et al, 2015است )در طول هفته  ازحد شیب ناشی از دورکاریباشد که 

صورت خطی  (، نشان داد که سطح رضایت شغلی در دورکاری به6109شل )نتیجه تحقیق 

 (. Schall, 2019یابد ) افزایش می

( 0مفهومی شکل )بنابراین در تحقیقات گذشته تاثیر متغیرهای موجود در چارچوب 

اند و به ذکر آنها ( به صورت رابطه دو متغیره بررسی شده0ی جدول )و طبق خالصه

شناختی، رضایت از زندگی و طورکلی متغیرهای میانجی مانند سرمایه روانپرداخته شد. به

 اند. همچنین تحقیقاتی در زمینهگر مانند بهبودی توان کار نیز بررسی شدهمتغیر تعدیل

خانواده و رضایت از زندگی در شرایط دورکاری کارکنان صورت  -طه تعارض کارراب

ای بین شرایط دورکاری و حضوری انجام که بررسی شد مقایسهگرفته است، اما تا آنجا

متغیرهای تحقیق حاضر، جهت تبیین بهتر  نشده است. با استفاده از پیشینه پژوهش در زمینه

له رضایت شغلی و استرس شغلی مورد بررسی قرار موضوع، متغیرهای میانجی ازجم

توانند در گیرند و تالش بر آن است به این موضوع پرداخته شود که آیا این متغیرها می می

 خانواده و رضایت از زندگی تاثیرگذار باشند یا خیر. -تعارض کار رابطه
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 روش 

سال گذشته و حال با توجه به وضعیت تدریس حضوری و مجازی استادان دانشگاه در 

خانواده بر میزان رضایت از  -حاضر، سعی بر آن است تا به بررسی تاثیر سطح تعارض کار

زندگی و رضایت شغلی آنان پرداخته شود. همچنین میزان استرس شغلی در این دو 

ویژه در وضعیت تدریس مجازی در چارچوب مدل مفهومی پژوهش لحاظ  وضعیت به

ت دفعی و نه تدریجی از وضعیت تدریس حضوری به مجازی، گردید. به نظر با تغییرا

احتمال تعارض در انجام وظایف کاری در محیط خانه، در کنار اعضای خانواده و در 

خانواده  -انزوای اجتماعی از محیط کار و همکاران و دانشجویان وجود دارد. تعارض کار

ز منظر خانواده در این مدل با دو متغیر رضایت شغلی از منظر کار و رضایت از زندگی ا

( تدوین شد که حاصل از 0شکل ) صورت به شوند. مدل مفهومی پژوهش حاضر بررسی می

پیشین است.  شده انجامترکیب چند مدل با استناد به ادبیات پژوهش و بررسی مطالعات 

( آورده شده است. 0منابع اصلی مرتبط با روابط بین متغیرهای مدل پیشنهادی در جدول )

 شوند:صورت زیر ارایه می رضیات پژوهش حاضر بهف

گری خانواده بر رضایت از زندگی با توجه به نقش میانجی -: تعارض کار0فرضیه 

 رضایت شغلی استادان دانشگاه تاثیر منفی و معنادار دارد.

گری رضایت : استرس شغلی بر رضایت از زندگی با توجه به نقش میانجی6فرضیه 

 شگاه تاثیر منفی و معنادار دارد.شغلی استادان دان

گری خانواده بر رضایت شغلی با توجه به نقش میانجی -: تعارض کار4فرضیه 

 استرس شغلی استادان دانشگاه تاثیر منفی و معنادار دارد.

آزمون( و تدریس  پیش) خانواده در تدریس حضوری-: بین تعارض کار3فرضیه 

 انشگاه تفاوت معنادار وجود دارد.آزمون( از دیدگاه استادان د پس) مجازی

آزمون(  پیش) در تدریس حضوری مبتنی بر زمان تداخل کار با خانواده: بین 0فرضیه 

 آزمون( از دیدگاه استادان دانشگاه تفاوت معنادار وجود دارد. پس) و تدریس مجازی

آزمون(  پیش) در تدریس حضوری مبتنی بر زمان کاربا  تداخل خانواده: بین 2فرضیه 
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 آزمون( از دیدگاه استادان دانشگاه تفاوت معنادار وجود دارد. پس) و تدریس مجازی

آزمون(  پیش) اجبار در تدریس حضوریمبتنی بر  تداخل کار با خانواده: بین 1فرضیه 

 آزمون( از دیدگاه استادان دانشگاه تفاوت معنادار وجود دارد. پس) و تدریس مجازی

آزمون(  پیش) اجبار در تدریس حضوری مبتنی بر کاربا  تداخل خانواده: بین 8فرضیه 

 آزمون( از دیدگاه استادان دانشگاه تفاوت معنادار وجود دارد. پس) و تدریس مجازی

آزمون(  پیش) رفتار در تدریس حضوری مبتنی بر تداخل کار با خانواده: بین 9فرضیه 

 ن دانشگاه تفاوت معنادار وجود دارد.آزمون( از دیدگاه استادا پس) و تدریس مجازی

 رفتار در تدریس حضوری مبتنی بر کاربا  تداخل خانواده: بین 01فرضیه 

آزمون( از دیدگاه استادان دانشگاه تفاوت معنادار  پس) آزمون( و تدریس مجازی پیش)

 وجود دارد.

 آزمون( و تدریس مجازی پیش) : بین استرس شغلی در تدریس حضوری00فرضیه 

 آزمون( از دیدگاه استادان دانشگاه تفاوت معنادار وجود دارد. سپ)

 آزمون( و تدریس مجازی پیش) : بین رضایت شغلی در تدریس حضوری06فرضیه 

 آزمون( از دیدگاه استادان دانشگاه تفاوت معنادار وجود دارد. پس)

آزمون( و تدریس  پیش) : بین رضایت از زندگی در تدریس حضوری04فرضیه 

 آزمون( از دیدگاه استادان دانشگاه تفاوت معنادار وجود دارد. پس) یمجاز

  . مدل مفهومی پیشنهادی پژوهش1شکل 

  

 رضایت از زندگی خانواده -تعارض کار

 رضایت شغلی

 استرس شغلی
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 منابع اصلی مرتبط با روابط بین متغیرهای مدل پیشنهادی .1جدول 

 منبع رابطه ردیف

 (6160تری و وو ) رضایت شغلی ←خانواده -تعارض کار 0

 (6161ویگاس و هنریکس ) استرس شغلی ←خانواده -تعارض کار 6

 (6161اکرم و همکاران ) رضایت از زندگی ←خانواده -تعارض کار 4

 (6161ویگاس و هنریکس ) رضایت شغلی ←استرس شغلی 3

 (6104مندیا و ریواس ) رضایت از زندگی ←رضایت شغلی 0

شود. ابزارهای الزم برای و کاربردی محسوب می پیمایشی -پژوهش حاضر از نوع توصیفی

ای و نظرسنجی از استادان فعال در فرایند  منابع مطالعات کتابخانهگردآوری اطالعات شامل 

های دولتی و آزاد  جامعه آماری شامل استادان دانشگاهتدریس مجازی و حضوری است. 

یری به روش در گ نمونهاند.  یس مجازی و حضوری فعالیت داشتهاست که به دو گونه تدر

استاد  011111دسترس بوده و به دلیل نامحدود بودن جامعه آماری پژوهش و تعداد بیش از 

ی داده گردآورنفر با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شدند. ابزار  483در کشور، تعداد 

موافقم تا  کامالًیکرت از لی ا درجه پنجو مقیاس و از د بوده از طریق پرسشنامه الکترونیک

مخالفم و از خیلی زیاد تا خیلی کم استفاده شده است. متغیرهای مورد بررسی در این  کامالً

خانواده، استرس شغلی، رضایت  -متغیر است که عبارتنداز: تعارض کار 3پژوهش شامل 

بط مدل پژوهش با استفاده از های آماری در بررسی روا یلتحلشغلی و رضایت از زندگی. 

انجام شده است. همچنین با مطالعه نیمه  SMART PLS 3و  66نسخه  SPSS افزار نرم

تدریس مجازی( به مقایسه ) آزمون تدریس حضوری( و پس) آزمون تجربی به روش پیش

 -های کل متغیرهای پژوهش پرداخته شده است. متغیر تعارض کار اختالف میانگین نمره

تداخل کار با سازی شده توسط خبرگان دانشگاهی شامل  سوال بومی 06بعد و  2خانواده با 

مبتنی بر  دهتداخل کار با خانوا، مبتنی بر زمان کاربا  تداخل خانواده، مبتنی بر زمان خانواده

تداخل رفتار و  مبتنی بر تداخل کار با خانوادهاجبار،  مبتنی بر کاربا  تداخل خانوادهاجبار، 

( تنظیم شده 6111) 0رفتار بر اساس پرسشنامه کارلسون و همکاران مبتنی بر کاربا  خانواده
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Carlson et al. 
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 (،6116) 0سوال بر اساس پرسشنامه الیت و واالس 3است. متغیرهای استرس شغلی با 

( و رضایت از زندگی 0900) 6سوال بر اساس پرسشنامه بریفیلد و روث 0رضایت شغلی با 

 ( تنظیم شده است.0980) 4همکارانسوال بر اساس پرسشنامه داینر و  3با 

 ها  یافته

بررسی اطالعات جمعیت شناختی پژوهش حاضر نشان داده است که پاسخگویان شامل 

درصد فراوانی نسبی سابقه کار دانشگاهی . هستنددرصد مرد  4641درصد زن و  1626

از درصد و بیشتر  66سال برابر با  01تا  2درصد،  1631سال برابر با  0 پاسخگویان کمتر از

درصد فراوانی نسبی مرتبه علمی پاسخگویان . درصد است 4641سال برابر با  01

 4661صد، استادیار برابر با در 068درصد، مربی برابر با  0629برابر با ( مدعو) سیالتدر حق

درصد فراوانی نسبی . درصد و استاد برابر با صفر درصد است 060درصد، دانشیار برابر با 

یک روز کاری  بادر هفته برای پاسخگویان ( تدریس دانشگاهی) یکارتعداد روزهای 

درصد،  66درصد، سه روز کاری برابر با  3660درصد، دو روز کاری برابر با  0641برابر با 

درصد و شش روز کاری  862درصد، پنج روز کاری برابر با  2604چهار روز کاری برابر با 

ی محل خدمت پاسخگویان واحدهای آزاد و دولتی ها دانشگاه. درصد است 364برابر با 

 .است

ی متغیرهای پژوهش ریگ اندازهآزمون مدل  منظور بهنتایج ضرایب آلفای کرونباخ 

بوده که نشانگر قابلیت اعتماد مطلوب پرسشنامه  161از  تر بزرگتمامی متغیرها حاضر در 

. بیشتر بوده و مطلوب است 161از ( ثبات درونی متغیرهای تحقیق) یبیترکپایایی . است

روایی واگرا  و 3برای سنجش روایی از روایی همگرا با ضریب میانگین واریانس استخراجی

روایی همگرا در با آزمون بارهای عرضی و آزمون فورنل و الرکر استفاده شده است. 

شرط دیگر جهت بررسی روایی . است  رفتهیپذو مقادیر آن  061پژوهش حاضر بیشتر از 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Lait, J. & Wallace, J. 
2. Brayfield, A. H. & Rothe, H. F. 
3 . Diener et al. 

4  .  Average variance extracted (AVE) 
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 انسیوارهمگرا با توجه به اینکه تمامی ضرایب پایایی ترکیبی از ضرایب میانگین 

 .مشخص شده است( 6) هستند نیز برقرار است و در جدول تر بزرگاستخراجی 

 نتایج حاصل از ضرایب آلفای کرونباخ، پایایی و روایی همگرا .2جدول 

 متغیر

 وضعیت تدریس مجازی وضعیت تدریس حضوری

آلفای 

 کرونباخ

 )حضوری(

پایایی 

 ترکیبی

 )حضوری(

پایایی اشتراکی 

 AVEو 

 )حضوری(

آلفای 

 کرونباخ

 )مجازی(

پایایی 

 ترکیبی

 )مجازی(

پایایی اشتراکی 

 AVEو 

 )مجازی(

 24461 81361 81961 14261 90861 88661 استرس شغلی

 19361 9661 8161 11461 90061 80661 رضایت شغلی

رضایت از 

 زندگی
81461 90661 16261 81161 90261 14461 

 -تعارض کار

 خانواده
89261 96061 22061 91961 96961 28261 

 افزار نرمخانواده طی عملیات کامپیوت با استفاده از  -سوال متغیر تعارض کار 06تعداد 

SPSS  دو سوال از متغیر رضایت شغلی و یک سوال از . تبدیل شد ها آنبعد مربوط به  2به

سپس سنجش . داشتند حذف گردید 061ی کمتر از بار عاملمتغیر رضایت از زندگی که 

روایی واگرای متغیرهای پژوهش بعد از حذف این سواالت با استفاده از آزمون بارهای 

صورت مجزا در دو مدل با در نظر گرفتن وضعیت تدریس مجازی مطابق شکل  بهعرضی 

 .انجام گرفت( 4) شکلمطابق ( و حضوری 6)
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 مجازینتایج حاصل از آزمون بارهای عاملی در وضعیت تدریس  .2شکل 

 

 نتایج حاصل از آزمون بارهای عاملی در وضعیت تدریس حضوری .9شکل 

بارهای عاملی مربوط به هر متغیر در هر دو وضعیت تدریس حضوری و مجازی پس از 

همچنین آزمون . بیشتر شده است 061از مقدار  (4) و( 6) شکلحذف سه سوال مطابق 

 جدولفورنل و الرکر جهت آزمون روایی واگرا متغیرهای پژوهش در  و آزمونهمبستگی 

 .آورده شده است( 4)
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 نتایج حاصل از آزمون همبستگی و آزمون فورنل و الرکر .9جدول 

 همبستگی بین
 وضعیت تدریس مجازی وضعیت تدریس حضوری

1 2 3 4 1 2 3 4 

 30161 -30861 -34161 19261    80861 استرس شغلی-0

 -32661 31061 89061    81961 -01161 رضایت شغلی-6

 -00061 80261    80661 33661 -43661 رضایت از زندگی-4

 86861    80461 -41461 -09661 09961 خانواده -تعارض کار-3

حاکی از ( 4) جدولنتایج حاصل از آزمون همبستگی با توجه به مقادیر مثبت و منفی در 

با افزایش تعارض . بین متغیرهای پژوهش است( 2961تا  461بین ) رابطه همبستگی متوسط

یابد، اما رضایت از زندگی و رضایت شغلی  خانواده، استرش شغلی افزایش می -کار

مقدار مجذور میانگین واریانس استخراجی روی قطر اصلی در بررسی . یابند کاهش می

مقدار برای آن متغیر  نیتر بزرگ آزمون فورنل و الرکر برای هر یک از متغیرها بیشتر از

. شود مربوطه است و روایی واگرا در دو وضعیت تدریس حضوری و مجازی تایید می

گیری پژوهش  برای تمامی متغیرها مثبت و مدل اندازه 0یاشتراکمقدار شاخص متوسط 

 .دارای کیفیت مناسب است

. است شده  ستفادهاذیل  قرار بههای معناداری  برای برازش مدل ساختاری از شاخص

در دو وضعیت تدریس حضوری و مجازی ( 4) و( 6) مقدار ضرایب تعیین مطابق شکل

، متغیر رضایت شغلی برابر با 61961و  40961به ترتیب برابر با  استرس شغلیبرای متغیر 

دیگر  عبارت به. است 4061و  60861و متغیر رضایت از زندگی برابر با  61861و  36461

اند  رفته توانسته هم خانواده و استرس شغلی در دو وضعیت روی -تعارض کارمتغیرهای 

درصد  0619و  0623بینی کنند و  از تغییرات رضایت شغلی را پیش درصد 9661و  9640

؛ یعنی در وضعیت تدریس مجازی، متغیرهایی که استبینی  مربوط به خطای باقیمانده پیش

ی برازش مدل ساختاری پژوهش با توجه طورکل به. اند هداشتتاثیر بیشتری  اند نشدهوارد مدل 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. CV-Communality indicator (CV.Com) 
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R) برای ضرایب تعیین 2161و  4461، 0961مقدار به سه 
ضعیف، متوسط و قوی، مناسب ( 2

در دو وضعیت تدریس حضوری و مجازی به  0یافزونگمقدار شاخص . ارزیابی گردید

 68261، رضایت شغلی برابر با 01961و  66261ترتیب برای متغیرهای استرس شغلی برابر با 

دیگر با توجه به سه  عبارت به. است 60061و  04061و رضایت از زندگی برابر با  09361و 

Q) زریگ-مقدار استون
بینی ضعیف، متوسط  که نشان از قدرت پیش 4061و  0061، 1661( 2

شغلی و قوی در مورد متغیرهای وابسته است، در وضعیت تدریس حضوری، متغیر رضایت 

بینی بیشتری  و در وضعیت تدریس مجازی، متغیر رضایت از زندگی دارای قدرت پیش

6شاخص نکویی برازش. هستند
. برای بررسی برازش مدل کلی بدین ترتیب محاسبه شد 

مقدار میانگین مقادیر اشتراکی متغیرها در وضعیت تدریس حضوری و مجازی به ترتیب 

و  4461به ترتیب برابر با  زا درونضرایب تعیین متغیرهای  و میانگین 10061و  16361برابر با 

. است 33061و  38861به ترتیب برابر با  شاخص نکویی برازشبنابراین مقدار  است، 61961

عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی  به 4261و  6061، 1061این مقدار با توجه به سه مقدار 

 .است برای این شاخص، نشانگر برازش کلی قوی مدل

و  استانداردشدهنتایج حاصل از آزمون برازش مدل ساختاری روابط و ضرایب 

و ( 3) جدولدر  و مجازی معناداری بین متغیرهای پژوهش در وضعیت تدریس حضوری

 .آورده شده است( 0) و( 3) شکل

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1  . CV-Redundancy indicator (CV.Red) 

2. Goodness of fit (GOF) 
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در وضعیت تدریس  T-VALUEیبضرامدل معادالت ساختاری در حالت معناداری  .0شکل 

 حضوری

در وضعیت تدریس  T-VALUEیبضرامدل معادالت ساختاری در حالت معناداری  .5شکل 

 مجازی

ترتیب برابر یا باالتر درصد به 99درصد و  90در سطح معنادار  اگر مقادیر ضرایب معناداری

مورد تایید است و نشان از صحت  معناداری آن صورتباشد، دراین 0866و  9260از مقادیر 

ضریب (. 0492خواه و جودی، سیم) استی پژوهش ها هیفرضو تایید  ها سازهرابطه بین 

مسیر میان دو متغیر بیانگر این مطلب است که متغیر مستقل چند درصد از  استانداردشده
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( ) استانداردشدههمچنین مقادیر ضرایب (. همان) کند تغییرات متغیر وابسته را تبیین می

از صفر نشانگر رابطه  تر کوچکاز صفر نشانگر رابطه همبستگی مثبت و  تر بزرگ

، نتایج (3) جدولو ( 0) و( 3) شکلبا توجه به  .همبستگی منفی بین متغیرهای پژوهش است

در  و برازش مدل ساختاری روابط بین متغیرهای پژوهش حاصل از آزمون فرضیات میانجی

 .ستمشخص شده ا وضعیت تدریس حضوری و مجازی

. نتایج برازش مدل ساختاری روابط بین متغیرهای پژوهش در وضعیت تدریس حضوری 0جدول 

 و مجازی

 اثرات

 وضعیت تدریس مجازی وضعیت تدریس حضوری

ضریب 

-Tمعناداری )

VALUE) 

ضرایب 

 استاندارد

() 

سطح 

 معناداری

(P-

VALUE) 

نتیجه 

 فرضیه

ضریب 

-Tمعناداری )

VALUE) 

ضرایب 

 استاندارد

() 

سطح 

 معناداری

(P-

VALUE) 

نتیجه 

 فرضیه

 رضایت از زندگی ←رضایت شغلی ← خانواده -تعارض کار-1فرضیه 

 مستقیم

 غیرمستقیم

 کل

537/0 

249/1 

363/9 

132/0- 

934/0- 

353/0- 

469/0 

073/0 

004/0 

 رد

371/9 

942/9 

177/7 

 

39/0- 

121/0- 

711/0- 

09/0 

096/0 

000/0 

 تایید

 رضایت از زندگی ←رضایت شغلی ←استرس شغلی -9فرضیه 

 مستقیم

 غیرمستقیم

 کل

739/0 

544/1 

931/1 

052/0- 

106/0- 

137/0- 

761/0 

039/0 

912/0 

 رد

334/1 

621/1 

511/1 

161/0- 

059/0- 

933/0- 

152/0 

029/0 

032/0 

 رد

 رضایت شغلی ←استرس شغلی ← خانواده -تعارض کار-3فرضیه 

 مستقیم

 غیرمستقیم

 کل

332/3 

41/9 

143/5 

321/0- 

901/0- 

729/0- 

001/0 

016/0 

000/0 

 تایید

399/9 

96/9 

602/4 

331/0- 

131/0- 

469/0- 

007/0 

097/0 

000/0 

 تایید

گری رضایت  خانواده بر رضایت از زندگی با میانجی -در فرضیه یک، تاثیر تعارض کار

و کمتر  93660شغلی در وضعیت تدریس حضوری با مقدار ضریب مسیر غیرمستقیم برابر با 
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که در وضعیت تدریس مجازی  درصد معنادار نیست، درحالی 90در سطح اطمینان  9260از 

درصد معنادار است و متغیر  90در سطح اطمینان  63966م با مقدار ضریب مسیر غیرمستقی

حاصل از نسبت اثر  0یانسوارگری جزئی با مقدار شمول  رضایت شغلی نقش میانجی

است. همچنین در  861و  661دارد؛ یعنی مقدار آن بین  34261غیرمستقیم بر اثر کل برابر با 

 0609خانواده از طریق متغیر میانجی رضایت شغلی به میزان  -این وضعیت تعارض کار

( بر رضایت از زندگی تاثیر منفی دارد. فرضیه دوم، تاثیر استرس شغلی بر ضریب درصد )

گری رضایت شغلی در هر دو وضعیت معنادار نبودند و رد  رضایت از زندگی با میانجی

 44161شدند. در فرضیه سوم، نقش متغیر استرس شغلی با مقدار شمول واریانس برابر با 

 -)وضعیت تدریس مجازی( در رابطه بین تعارض کار 3961)وضعیت تدریس حضوری( و 

 انجی جزئی تایید شد.عنوان می خانواده و رضایت شغلی به

اسمیرنوف  -حاصل از آزمون کولموگروف 1061ی کمتر از مقدار معناداربا توجه به 

شود و بنابراین توزیع نمونه نرمال  متغیرهای پژوهش، فرض صفر توزیع نرمال نمونه رد می

تجربی در دو وضعیت های متغیرهای پژوهش با مطالعه نیمه یانگینممنظور مقایسه  نیست. به

آزمون(، از آزمون عالمت زوجی  آزمون( و مجازی )پس پیش) یحضورتدریس 

، مقدار معناداری، میانگین، انحراف معیار و Zناپارامتریک استفاده شده است. مقادیر آماره 

 ( آورده شده است.0جدول )های متغیرهای پژوهش در  یانگینمتفاوت 
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1 . Variance accounted for (VAF) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FY5DdrYea_A
https://www.youtube.com/watch?v=FY5DdrYea_A
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متغیرهای پژوهش در وضعیت تدریس حضوری و . مقایسه اختالف میانگین نمره کل 5جدول 

 مجازی

 متغیر/ بعد

وضعیت تدریس 

 حضوری

وضعیت تدریس 

تفاوت  مجازی

 میانگین
آماره 

Z 

مقدار 

 معناداری
 میانگین

انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار

تعارض 

 -کار

 خانواده

تداخل کار 

 با خانواده

بر  مبتنی

 زمان
2466 1660 3166 9161 0261- 00060- 6361 

بر  مبتنی

 اجبار
9966 9161 0066 9061 3361- 0166- 1061 

بر  مبتنی

 رفتار
3366 861 4466 161 0061- - 1161 

تداخل 

خانواده با 

 کار

بر  مبتنی

 زمان
366 8961 4066 9261 1061- - 361 

بر  مبتنی

 اجبار
0066 9061 3366 8461 0061- - 0 

بر  مبتنی

 رفتار
4666 1461 6066 2661 0061- - 1661 

 061 -2360 -0261 2961 4966 1461 0066 خانواده -تعارض کار

 0 1 1 3261 3064 4061 3064 رضایت شغلی

 0 - -1061 2061 2066 1661 2666 استرس شغلی

 2661 - 1161 861 3364 1061 4164 رضایت از زندگی

یتانگین  م (،0)در جتدول   یرهتا متغطبق اطالعات موجود حاصل از مقایسه اختتالف میتانگین   

 و ستطح  -01666با  برابر z آماره نمره کل بعد تداخل کار با خانواده مبتنی بر اجبار با مقدار

آزمون( و مجازی  در وضعیت تدریس حضوری )پیش 1061با  برابر 1061کمتر از معناداری 

 -3361با بررسی مقدار تفاوت میانگین برابر با ؛ بنابراین اختالف معنادار داشتآزمون(  )پس

 تداخل کار با خانواده مبتنی بر اجبار در وضعیت تتدریس مجتازی   گرفت کهتوان نتیجه  می

مراتتب در شترایط بتدتری     استت و پاستخگویان بته   بوده  بیشتر از وضعیت تدریس حضوری
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سایر متغیرها با تغییر وضتعیت تتدریس، اختتالف معنتاداری     . میانگین نمره کل اند قرارگرفته

 دیگر تدریس مجازی موثر نبوده است. عبارت نداشتند و به

 گیری  بحث و نتیجه

های حاصل از تحلیل سواالت جمعیت شناختی پاسخگویان نشان داد که بیشترین  یافته

 کار دانشگاهی کمتر ازدرصد، سابقه  1626فراوانی نسبی به لحاظ جنسیت متعلق به زنان با 

درصد و تعداد روزهای  0629با ( مدعو) سیالتدر درصد، مرتبه علمی حق 1631سال با  0

همچنین . درصد است 0641یک روز کاری با  بادر هفته ( تدریس دانشگاهی) یکار

 .ی محل خدمت پاسخگویان واحدهای آزاد و دولتی استها دانشگاه

 -در فرضیه اول، تاثیر تعارض کارتحلیل فرضیات پژوهش نتایج ذیل را نشان داد. 

گری رضایت شغلی در وضعیت تدریس حضوری  خانواده بر رضایت از زندگی با میانجی

درصد  90در سطح اطمینان  9260و کمتر از  93660با مقدار ضریب مسیر غیرمستقیم برابر با 

عیت تدریس مجازی با مقدار ضریب مسیر غیرمستقیم که در وض معنادار نیست، درحالی

 درصد معنادار است. 90گری جزئی، تاثیر منفی و در سطح اطمینان  ، نقش میانجی63966

خانواده و به  -بنابراین با توجه به این فرضیه، تدریس مجازی منجر به افزایش تعارض کار

گری جزئی رضایت شغلی گردد که این امر با میانجیتبع کاهش رضایت از زندگی می

تببین شده است. اما این نتیجه در وضعیت تدریس حضوری مشاهده نشد. نتیجه حاصل از 

(، یوسل 6161این فرضیه در وضعیت تدریس مجازی با تحقیقات اکرم و همکاران )

(، 6108(، جکسون و فرانسمن )6160(، تری و وو )6160(، الندولفی و همکاران )6101)

(، افخمی و 0490(، پاغوش و همکاران )6101(، حسن و تانگ )6100اران )نماینده و همک

 ( همخوانی دارد.0494(، ملکیها و همکاران )0490همکاران )

گری رضایت شغلی  فرضیه دوم، تاثیر استرس شغلی بر رضایت از زندگی با میانجی

ت به تبیین رابطه در هر دو وضعیت معنادار نبودند و رد شدند. بنابراین رضایت شغلی نتوانس

استرس شغلی و رضایت از زندگی بپردازد. نتیجه این فرضیه در دو وضعیت تدریس 

(، ویگاس و هنریکس 6100حضوری و مجازی با تحقیقات آرمسترانگ و همکاران )
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(، ایتزاکی و 6103(، خان و همکاران )6100(، فرگوسن و همکاران )6108(، نسیم )6161)

(، انصاری و همکاران 0491(، پیرایش و حاتمی )6100چرایف ) (، متیو و6100همکاران )

 ( همخوانی ندارد.0491( و غفوریان و همکاران )0492(، کرمی و همکاران )0491)

 44161در فرضیه سوم، نقش متغیر استرس شغلی با مقدار شمول واریانس برابر با 

 -ین تعارض کار)وضعیت تدریس مجازی( در رابطه ب 3961)وضعیت تدریس حضوری( و 

کلی با وجود استرس شغلی طورعنوان میانجی جزئی تایید شد. به خانواده و رضایت شغلی به

خانواده بر رضایت شغلی منفی است. نتیجه این  -در هر دو وضعیت، تاثیر تعارض کار

(، ویگاس و 6100(، آرمسترانگ و همکاران )6101فرضیه با تحقیقات لیو و همکاران )

 ( همخوانی دارد.0491( و خانی جزنی و همکاران )6160(، مانیچی )6161هنریکس )

مقایسه اختالف میانگین متغیرها نشان داد که میانگین نمره کل بعد تداخل کار با 

با  برابردرصد  90در سطح اطمینان  -01666با  برابر z آماره خانواده مبتنی بر اجبار با مقدار

آزمون( اختالف معنادار  آزمون( و مجازی )پس ، در وضعیت تدریس حضوری )پیش1061

 گرفت کهتوان نتیجه  می -3361با بررسی مقدار تفاوت میانگین برابر با ؛ بنابراین داشت

بیشتر از وضعیت تدریس  تداخل کار با خانواده مبتنی بر اجبار در وضعیت تدریس مجازی

. نتیجه این اند گرفتهقرارمراتب در شرایط بدتری  است و پاسخگویان بهبوده  حضوری

( همخوانی دارد. میانگین نمره کل سایر متغیرها 6101فرضیه با تحقیق ویریک و همکاران )

دیگر تدریس مجازی موثر  عبارت با تغییر وضعیت تدریس، اختالف معناداری نداشتند و به

 نبوده است.

وضعیت براساس نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش، پیشنهادهایی برای بهبود 

 شوند: تدریس مجازی به شرح زیر ارایه می

توان  صورت گروهی با همه استادان می : با برگزاری جلسات مجازی به0فرضیه  -

های مالی مورد نیاز برای دورکاری پرداخت  انزوای اجتماعی را به حداقل رساند. هزینه

استادان نباشد. این شوند تا در شرایط اقتصادی کنونی منجر به تحمیل بار مضاعف مالی بر 

تواند میزان رضایت از زندگی را با توجه به تعارضی که در کار و خانواده به پیشنهادها می
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های متفاوت میان افراد، باید  واسطه دورکاری ایجاد شده را افزایش دهد. به دلیل نگرش

ورکاری اجبار به د بین مشکالت و مزایای دورکاری تعادل برقرار گردد و افراد نباید به

توان با کاهش ساعات کاری  به دورکاری می بپردازند. درصورت نگرش منفی اولیه نسبت

التدریس امکان تجربه این وضعیت را فراهم کرد. در این حالت  در مورد استادان حق

رضایت از زندگی تا حدودی افزایش یافته و از استرس و تنش کاری ناشی از اجبار به 

 .دورکاری کاسته خواهد شد

های اجرایی دورکاری مانند فناوری  : ضروری است تا تامین زیرساخت6فرضیه  -

اینترنت پرسرعت و سایر تجهیزات الزم به سهولت فراهم شود،  افزار، اطالعات، سخت

محتوای آموزشی متناسب با وضعیت آموزش مجازی تهیه شود، امنیت شبکه تبادل 

ط دورکاری کاسته گردد. افرادی که نیاز اطالعات تامین شود تا از استرس شغلی در شرای

چراکه  به کنترل و نظارت مستقیم بر کارشان وجود دارد، مناسب تدریس مجازی نیستند؛

کارگیری و  این وضعیت باعث خواهد شد تا رضایت شغلی کاهش یابد. بنابراین در شیوه به

اس انزوای پذیری، خودکنترلی، عدم احس های فردی مسئولیت جذب افراد باید ویژگی

اجتماعی و... بررسی شوند و افرادی که متناسب با این شیوه تدریس هستند را انتخاب کرد 

 تا رضایت شغلی منجر به رضایت از زندگی آنها گردد.

: از استادان در وضعیت تدریس مجازی و دورکاری، پشتیبانی فنی 4فرضیه  -

ختارها و فرایندهای شغلی درست در هنگام بروز مشکل صورت گیرد و با تعریف مجدد سا

توان پشتیبانی فنی منظم با استفاده بیشتر از کارکنان دانشی  متناسب با تدریس مجازی می

افزارها داشت تا رضایت شغلی تا حدودی حاصل  ریزان نرمنویسان و برنامهمانند برنامه

 گردد.

یت از زندگی شود تا به شناسایی عوامل دیگر موثر بر رضا به پژوهشگران پیشنهاد می

ها و دیگر  ویژه در شرایط دورکاری و نیز آموزش مجازی دانشگاه های دیگری به و میانجی

ها و حتی در دانشگاه نسبت به  توان در سایر سازمان ها بپردازند. این پژوهش را می سازمان

 هایی مواجه بود؛ یتمحدودبا  ها پژوهشکارکنان انجام داد. پژوهش حاضر نیز مانند سایر 
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پاسخگویی استادان با مرتبه علمی استاد، نداشتن آشنایی برخی استادان با نحوه  ازجمله عدم

پاسخگویی به سواالت با طیف لیکرت به دلیل ناهمخوانی با رشته تخصصی آنان مثل 

نسبت به زمان  ها پرسشنامههای مهندسی، زیست و... و طوالنی شدن دریافت  رشته

 شده. بینی پیش

 تعارض منافع

 تعارض منافع وجود ندارد.

 سپاسگزاری

 از تمامی بزرگوارانی که در انجام این تحقیق ما را یاری کردند کمال تشکر را دارد. 
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 منابع 
(. بررسی نقش تعدیل گر 0490افخمی اردکانی، مهدی، رادمرد، سید اقبال و رجب پور، ابراهیم. )

فصلنامه مدیریت خانواده و رضایت شغلی.  -حمایت اجتماعی در رابطه تعارض کار
 Doi: 10.22059/JOMC.2016.57462. 91-002(، 0) 03، فرهنگ سازمانی

سازی  (. مدل0491انصاری، سمیرا، بشیری پور، افسانه، ورمزیار، سکینه و علیزاده، ابراهیم. )

مجله مهندسی رکنان نظامی. معادالت ساختاری تاثیر استرس شغلی بر رضایت شغلی کا
  Doi: 10.21859/johe-5.1.16 .02-63( ، 0) 0، ای بهداشت حرفه

 -(. تاثیر تعارض کار0490پاغوش، عطاا... زارعی، اقبال، زینلی پور، حسین و دمی زاده، حسن. )
خانواده بر فرسودگی شغلی با میانجیگری کیفیت زندگی و رضایت شغلی در کارکنان 

 01، شناسی کاربردی مجله دانش و پژوهش در روانشرکت پاالیش گاز سرخون و قشم. 

(4 ،)09-16 . http://jsr-p.khuisf.ac.ir/article_534026.html?lang=fa 
(. بررسی تاثیر فرسودگی و استرس شغلی بر رضایت شغلی 0498پیرایش، رضا و حاتمی، فاطمه. )

مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه زنجان(. ) کارکنان با نقش میانجی نظام جبران خدمات
 .39-64(، 03) 03، فصلنامه توسعه منابع انسانی و پشتیبانی

http://harold.jrl.police.ir/article_93217.html 
 -(. بررسی تاثیر تعارض کار0491خانی جزنی، رضا، وزیری، محمدحسین و برخورداری، امیر. )

مجله پذیری: نقش میانجی استرس.  خانواده و مرکز کنترل کاری بر استعداد حادثه
 Doi: 10.18502/ohhp.v2i4.435. 629-600(، 3) 6، بهداشت کار و ارتقا سالمت

افزارهای  روش تحقیق و کاربرد نرم(. 0492خواه، مسعود و جودی بیگدیلو، شجاعت. )سیم
SPSS, LISREL, SMART PLS چاپ اول، تهران، سنجش و های علمی در تحقیق ،

 دانش.

خانواده و  -(. بررسی رابطه تعارض کار0492صدرآبادی، مریم. )عیسی مراد، ابوالقاسم و خلیلی 
فصلنامه فرهنگ مشاوره و شناختی.  گر سرمایه روان استرس شغلی با نقش تعدیل

  Doi: 10.22054/QCCPC.2017.19178.1448 .081-612(، 69) 8، درمانی روان
(. بررسی تاثیر میزان استرس شغلی بر 0491غفوریان، هما، قاسمی، ایرج و ابراهیمی، محمد. )

 .38-44(، 3) 2، های تازه در علوم تربیتی فصلنامه اندیشهرضایت شغلی مدیران مدارس. 
Doi: 20.1001.1.20081138.1390.6.4.2.1  

(. بررسی وضعیت استرس شغلی و بار 0492کرمی، معصومه، کرمی، زهره و صحرانورد، یاسر. )

https://dx.doi.org/10.22059/jomc.2016.57462
http://dx.doi.org/10.21859/johe-5.1.16
http://dx.doi.org/10.18502/ohhp.v2i4.435
https://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2017.19178.1448
https://dorl.net/dor/20.1001.1.20081138.1390.6.4.2.1
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مجله بهداشت کار و ارتقا کاری بر رضایت شغلی در کارکنان معدن مس سرچشمه. 
  http://ohhp.ssu.ac.ir/article-1-49-fa.html .001-013(، 6) 0، سالمت

 http://jsums.medsab.ac.ir/article_987.html?lang=fa 
(. بررسی اثربخشی 0494ملکیها، مرضیه، باغبان، ایران، فاتحی زاده، مریم و اعتمادی، عذرا. )

فصلنامه ایت شغلی زنان شاغل دانشگاه اصفهان. خانواده بر رض -مدیریت تعارض کار
  .068-001(، 09) 2،مشاوره شغلی و سازمانی

 https://psychac.scu.ac.ir/article_11772.html?lang=fa 
شناختی  خانواده با فشار روان -(. رابطه تعارض کار0498نعامی، عبدالزهرا و محمودی کیا، مریم. )

 .000-99(، 0) 64، 89اسی مجله روانشنو رضایت از زندگی. 

 http://iranapsy.ir/Article/21431 
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