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 چکیده
در شناختی و سرمایه روان یشغل استرس ،خانواده-تعارض کار رابطه بین تعیین ،حاضر انجام تحقیق هدف از

جامعه آماری باشد. می همبستگی نوع از حاضر پژوهش روش .است پژوهشگاه صنعت نفتبین کارکنان 

-های تعارض کارپرسشنامه از هاگردآوری داده برایباشد و میپژوهشگاه صنعت نفت  کارکنان ،پژوهش

آوری شده با استفاده از نرم های جمعداده است.استفاده شده  شناختی و استرس شغلی، سرمایه روانخانواده

با استفاده از روش ها تجزیه و تحلیل دادهمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  PLS و SPSS 20افزار 

و از کیفیت  مناسبی دارد برازش پژوهش این هایداده با مدل که داد نشانمدلسازی معادالت ساختاری 

باشد و ار میاسترس شغلی کارکنان معناد بر خانواده-تعارض کار ماثر مستقی. مطلوبی برخوردار است

در  خانواده-کند. وجود تعارض کارایفا می گرشناختی در این رابطه نقش تعدیلهمچنین سرمایه روان

شناختی در این ایه روانگر سرمشود، لذا با عنایت به نقش تعدیلهای شغلی میکارکنان باعث ایجاد استرس
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 مقدمه
های کاری تبدیل شده است و محیط شایع و پرهزینه در ایلهاسترس شغلی امروزه به مسئ

در کنار خطرات فیزیكی، شیمیایی،  استرس شغلیاند. اجه شدهتقریبا همه افراد با آن مو

 پنج خطر اصلی در محیط کار محسوب مییكی از اکونومیك و بیولوژیكی محیط کار، 

استرس، نوعی واکنش  (.1331، ن، فرجامی، پوریعقوب، صادق نیت حقیقیامینیا) شود

نیازهای محیطی و توانایی  ینرقراری تعادل بروانی فیزیولوژیك است که فرد هنگام عدم ب

به عبارت دیگر استرس، درجه سوخت و کند. می مواجه شدن با این نیازها در خود احساس

، 1فشارهای زندگی است )رنتز، مارشال، مارتین، گیبس، کستیل، رومیس براساز بدن در بر

ه سترس عبارت است از موقعیت هیجانی و عاطفی ناخوشایند کادیگر،  یدر تعریف (.2003

ای است که ای که الزامات کاری و غیرکاری به اندازهبه گونه ،کندفرد تجربه می

برای . به این الزامات را نداردهای گوییخکفایت مواجهه و پاس ،های شخصیتتوانایی

شود )هالكوس و واکنش به این خطر و شرایط، تغییراتی عاطفی در فرد ایجاد می

 (. 2010، 2بوسینیكس

داند که ها میمحرك بعضی ازرا پاسخی انطباقی به  استرس شغلی (3200) 3مورهد

شامل سه نوع  غلیشترس اس. سازدفشارهای روانی و فیزیكی زیادی بر افراد متحمل می

و  نقش ابهام ترسهای استرس محیط فیزیكی، اساسترس موجود در محیط کار به نام

ها معیاری ائه شده و سر جمع آنار نقش است که توسط هلریگل و اسلوکام استرس تضاد

 (. 1310 ،، عباسی، عباسی، برزوییشقاقی) دهنددرباره استرس کلی محیط کار ارائه می

. سترس شغلی دارای عوارض و پیامدهای مختلف جسمی، روانی و رفتاری استا

تالل خاسكلتی، ا-عروقی، گوارشی، عضالنی-های قلبیبیماری ،جسمی شامل عوارض

باشد. پیامدهای های مختلف و افزایش بروز صدمات و حوادث میو سرطان دستگاه ایمنی

رفتاری استرس شغلی نیز شامل غیبت از کار، مصرف دخانیات، اختالل خواب، سوء 

                                                           
1. Rentz, E. D, Marshall, S. W, Martin, S. L, Gibbs, D. A, Casteel, C & Loomis, D 

2. Halkos, G & Bousinakis, D 

3. Moorhead, G 
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با توجه به این عواقب  (.1331، امینیان و همكاران) باشدمصرف دارو، الكل و اعتیاد می

ده استرس شغلی مورد عالقه و توجه بسیاری از کننمنفی، تجزیه و تحلیلی از عوامل تعیین

بهبود و تسهیل ایجاد  در تواندهایی میباشد. چنین تجزیه و تحلیلها میمدیران در سازمان

 هایی برای کاهش استرس شغلی و در نتیجه کاهش رفتارهای منفی موثر باشد.برنامه

سطح  ،سطح فردیشوند: به چند سطح تقسیم می استرس شغلی عواملطور کلی ه ب

عواملی هستند ، سطح فردی .(1314)استادیان،  سازمانیسطح سازمانی و سطح فرا ،گروهی

عوامل فشار روانی در سطح گروه از  که به طور مستقیم با وظایف شغلی فرد ارتباط دارند.

به نمایش گذاشتن  از طریقمدیران  که شوندهای گروهی و رفتار مدیریتی ناشی میپویایی

 ،هدایت کافی نكردن ،به کارمند عالقهنشان ندادن  ،عدم حمایت ،رهای ناسازگارانهرفتا

های عملكرد آنان های عملكرد کارکنان و نادیده گرفتن قوتتمرکز بر ضعف ،توقع زیاد

 .کننددر کارکنان فشار روانی ایجاد میدر کار جمعی 

یا جو حاکم بر آن  با توجه به فرهنگ سازمان نعوامل فشار روانی در سطح سازما

هر کس که بخواهد  ،مشوق کار خوب باشد گر واگر جو سازمانی حمایت شود.میبررسی 

کند و این اجازه را نخواهد تنبلی کند یا از زیر کار طفره برود جو حاکم بر او فشار وارد می

داد. یا برعكس ممكن است در سازمان یا واحدی از سازمان جو منفی حاکم موجد فشار 

 و کوشا برچسب زده شود. تالشپر ای که به افرادبه گونه ،وانی باشدر

 آورد. یعنی بهعوامل فشار روانی فراسازمانی را عواملی خارج از سازمان پدید می

های تعارضدد. گرکند بر میفرد در آن زندگی میکه  ایجامعهخانواده و  عواملی مانند

خانواده(، -)تعارض کارزندگی خانوادگی  ای وناشی از عدم تعادل میان زندگی حرفه

 (.1314)استادیان،  موجد فشار روانی است

در افزایش استرس  خانواده-عامل تعارض کار ،عوامل فشار روانی فراسازمانیاز میان 

نوعی از این تعارض  ای در میان کارکنان دارد.باشد و اخیرا شیوع گستردهشغلی موثر می

برای ایجاد استرس شناخته شده است و روز به عنوان عاملی است که در دنیای امتعارض 

(. 1311 محمدی مهمویی، علیزاده، کرمی، ،د )باباییانکننبسیاری از افراد آن را تجربه می

باشند. از آنجا که بسیاری از مردم هنگام کار و خانواده دو حوزه مهم در زندگی هر فرد می
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ای خانواده دچار تعارض و مشكالت عدیده های کاری وزمان نقشکردن هم برآورده

تحقیق در مورد این لذا گذارد، شوند و این تعارض اثرات منفی زیادی بر افراد میمی

تعارض پایدار بین دو حیطة (. 2014، 1سیهنباشد )اوزبگ و موضوع بسیار مهم و حیاتی می

ی خانوادگی و هااسترس کار و خانواده با مواردی همچون فرسودگی شغلی فزاینده،

والد، رفتارهای منفی -رابطة نامناسب کودك های بیماری جسمانی، افسردگی،، نشانهشغلی

 )المبرت، ارتباط دارد کودکان، کاهش رضایت شغلی و افزایش ترك شغل و غیبت شغلی

 (.2006 ،2هوگان، کمپ، ونتورا

رمایان و حتی تعارض میان کار و خانواده به عنوان موضوعی مهم که کارکنان و کارف

ارشدی،  ،ه است )هاشمی شیخ شبانیدهد، شناخته شدخانواده آنان را تحت تأثیر قرار می

ها یا انتظارات مرتبط با یك افتد که خواستهتعارض زمانی اتفاق میاین (. 1310 بذرافكن،

هاس و )گرین ناسازگار باشدهای دیگر ها و انتظارات مرتبط با حوزهحوزه با خواسته

 .خانواده تفكیك شده است-لعات انجام شده دو بعد تعارض کارمطا در (.1131، 3تلوبی

های خانوادگی مداخله های مربوط به کار در مسئولیتنی است که فعالیتیك بعد زما

های کاری در تداخل های مربوط به خانواده با مسئولیتنماید و در بعد دیگر فعالیتمی

  (.1111، 4، سیرل، کلپا)گوتك باشدمی

محققان انواع متفاوتی از تعارض را با توجه به رفتار، زمان و مقدار تنش ایجاد شده 

طول مدت زمانی که فرد  به 6تعارض زمان محور(. 1111، 1کارلسون) اندتوصیف کرده

مثالً کار کردن تا دیروقت در )مرتبط است  ،باید به وظایف مربوط به شغلش بپردازد

تواند با خانواده سپری مام یك پروژه که احتماالً با زمانی که فرد میروزهای تعطیل برای ات

شود که فشار روانی انجام یكی از زمانی ایجاد می 7تعارض تنش محور (.کند تداخل دارد

                                                           
1. Ozbag, G.K & Ceyhun, G.C 

2. Lambert, E. G, Hogan, N. L, Camp, S. D & Ventura, L. A 

3. Greenhaus, J. H & Beutell, N. J 

4. Gutek, B. A, Searle, S & Klepa, L   

5. Carlson, D. S 

6. time-based 

7. strain-based 
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کند ها با توانایی فرد برای انجام مؤثر وظایف مربوط به نقش دیگر فرد تداخل پیدا مینقش

کارش تمرکز کند چون نگران کودك  روی تواندند نمیبرای مثال زمانی که یك کارم)

 های رفتاری هر نقش که برای نقش دیگربه نیازمندی 1و تعارض رفتارمحور (بیمارش است

برای مثال، از یك مقام اجرایی سطح باالی بانكی ) شود، اشاره داردناسازگار تلقی می

 .(مالحظه باشد بان و بارود در کار سخت و خشن باشد ولی با همسرش مهرانتظار می

به طور گسترده مورد  3هوب فول 2خانواده، نظریة حفظ منابع-در تبیین تعارض کار

کند که این نظریه فرض می(. 1111، 4گراندی و کروپانزانو) استفاده قرار گرفته است

های افراد در کار به منظور دستیابی، حفظ و پرورش منابعی است که برای آنها ارزش تالش

شتری دارد. زمانی که این منابع به هر شكلی مورد تهدید قرار گیرند فرد دچار استرس بی

وقت و انرژی  رفتنخانواده نتیجة از دست-ارک شود. در واقع استرس در فرآیند تعارضمی

 (. 2003، 1، کنت، کریستنسن، نیگهسانسن)ج های این دو حیطه استدر جدال نیازمندی

خانواده با -رابطة تعارض کار (1116 ،6راشل، بارنز ،، فرونبرای مثال) ی محققانبرخ

بر طبق نظریة  .اندتوضیح داده( 1130، 7)برك توجه به نظریة هویت استرس شغلی را با

باشند یابی توسط فرد میکننده در هویتهویت، شغل و خانواده دو عامل بسیار مهم و تعیین

جاد استرس از طریق مورد تهدید قرار دادن تواند باعث ایکه تعارض باال در این دو می

  .در فرد گردد 3تصویر خود

بررسی رابطة تعارض با عنوان  در پژوهشی (،1310) عریضی سامانی، دیباجی و صادقی

کارکنان  یابی دراسترس شغلی و خودتسلط خانواده با حمایت سازمانی ادراك شده،-کار

داری ا استرس شغلی رابطه مثبت و معنیبخانواده -نشان دادند که تعارض کار ،اقماری

های شخصیتی، رابطه ویژگی( در پژوهشی دیگر با عنوان 1313زارع بهرام آبادی ) دارد.

                                                           
1. behavioral-based 

2. conservation resource theory 

3. Hobfol 

4. Grandey, A. A & Cropanzano, R 

5. Jansen, N.W, Kant, I, Kristensen , T.S & Nijhuis, F,J 

6. Frone, M, Russell , M & Barnes, G 

7. Burke, J  

8. self image 
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ن نشان داد که خانواده با تحلیل عاطفی معلما -حمایت اجتماعی و تعارض متقابل کار

  کند.خانواده در بروز فرسودگی شغلی در معلمان ایفای نقش می-تعارض کار

پرداختن به های انسان )به جای با توجه به استعدادها و توانمندیاز طرفی دیگر، 

گرا مورد توجه شناسی مثبتهای اخیر رویكرد روانها( در سالها و اختاللناهنجاری

ها و ، هدف نهایی خود را شناسایی سازهشناسان قرار گرفته است. این رویكردروان

ها، به دنبال دارند. یكی از این سازهتی و شادکامی انسان را داند که بهزیسهایی میشیوه

 (. 2013 ،1نورمن، هاگس، اوی )الرسون، است شناختینمایه رواسر

 متعهد هایشناختی با مشخصهای مثبت روانتوسعه حالتشناختی یك سرمایه روان

 تمادبهاع) وظایف چالش برانگیز و کارها شدن و انجام تالش الزم برای موفقیت در

، بینی()خوش های حال و آیندهاستناد مثبت درباره موفقیتداشتن  ،خودکارآمدی(/نفس

پایداری در راه هدف و در صورت لزوم تغییر مسیر رسیدن به هدف برای دستیابی به 

یابی به ها و مشكالت برای دستو پایداری هنگام مواجه با سختی)امیدواری(  موفقیت

لوتانز و همكارانش در توسعه (. 1311 یوسف، آوولیو، ،)لوتانز ( استآوریتابموفقیت )

گرا را به عنوان شناختی مثبتها، سرمایه روانگرا در سازمانچارچوب رفتار سازمانی مثبت

لوتانز، آوی، آولیو و  اند.ها مطرح کردهیك عامل ترکیبی و منبع مزیت رقابتی سازمان

استرس  مقابله باتوان به شناختی میسرمایه روان که با آموزش( معتقدند 2010) 2پترسون

 پرداخت.

شناختی تشكیل شده که گرا، خود از چهار متغیر روانثبتشناختی مسرمایه روان

بینی یك سبك تفكر خوش .آوریبینی و تاباری، خودکارآمدی، خوشعبارتند از: امیدو

اس آن وقایع را خوب و و نوعی نگرش به جهان هستی و اجتماعی است که افراد بر اس

کنند. این سبك تفكر در مقابل بدبینی است و به صورت فطری و ذاتی در مثبت تفسیر می

موفقیت پایین و آموختنی است. بدبینی به افسردگی، بلكه اکتسابی و  ،ها نهاده نشدهانسان

بینی موجب شادمانی، در مقابل، خوششود. روحی منجر می-های جسمیبروز بیماری

                                                           
1. Larson, M. D, Norman, S. M, Hughes, L. W & Avey, J. B 

2. Luthans, F, Avey, J. B, Avolio, B. J & Peterson, S. J 
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زا را خنثی بینی عوامل استرسشود. خوشفقیت باال و سالمت جسمی و روحی میمو

زای ناگوار به عنوان عوامل موقتی و محدود بین به وقایع استرسکند. افراد خوشمی

های بار به سرعت سپری شود و کامیابینگرند و امیدوارند که شرایط سخت و مصیبتمی

تفكرات بدبینانه را از خود دور سازند.  بین قادرندخوشها را بگیرد. افراد زندگی جای آن

ها آسیب چندانی به وی نخواهند زا این گونه بیندیشد، آنوقتی فرد در مورد عوامل استرس

 (.1110، 1زد )سلیگمن

توانند تكلیف خاصی را کند که افراد با برآورد این که آیا می( بیان می1117) 2بندورا

زنند. در پژوهشی نشان داده شده است ی خودشان را تخمین میانجام دهند، خودکارآمد

، فرداری وجود دارد )واعظو استرس شغلی رابطه معكوس و معنیکه بین خودکارآمدی 

همچنین طباطبایی جبلی، دالور و برجعلی  (.1313 اکبری بلوطبنگان، رحیمی، ،آزادی

 های شخصیتی با استرس شغلیفراتحلیل رابطه متغیر( در پژوهشی دیگر با عنوان 1313)

 آوری رابطه قوی و منفی با استرس شغلی دارد.  نشان دادند که تاب

رابطه توانمندسازی در پژوهشی با عنوان  (1311)پور و زغیبی قناد  سواد کوهی، عالی

ای ترس شغلی کارکنان شرکت برق منطقهشناختی با اسشناختی و ابعاد سرمایه روانروان

بینی و آوری، خوشبشناختی، تاتوانمندسازی رواننشان دادند که  ناستان خوزستا

توان دریافت که استرس امیدواری با استرس شغلی رابطه منفی دارند. بر این اساس می

شناختی، واسطه افزایش توانمندسازی روان تواند بهشغلی ادراك شده کارکنان می

  .بدها کاهش یابینی و امیدواری آنآوری، خوشتاب

( انجام گرفت، نتایج 1313) نسب، جاویدی و بقولیدر پژوهشی دیگر که توسط دیانت

شناختی با عملكرد ای در رابطه بین سرمایه رواننشان داد که استرس شغلی نقش واسطه

 شود.  شناختی بر روی عملكرد شغلی میشغلی ایفا کرده و سبب کاهش اثر سرمایه روان

گزارشات ارزیابی تعالی منابع انسانی پژوهشگاه ) ن مورد مطالعهدر سازمامطالعات قبلی 

میزان استرس شغلی آنان در حد باالی دهد نشان می نیز (1311و 1314صنعت نفت سالهای 

                                                           
1. Seligman, M 

2. Bandura, A  
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رسد که یكی از عواملی موجد استرس شغلی در نظر میه ببوده و از سوی دیگر متوسط 

 باشدمیخانواده -ای آن، مساله تعارض کارهمطالعه با توجه به ماهیت فعالیت سازمان مورد

اهمیت مطالعه در این مبین . لذا این موضوع، (1311)افخمی اردکانی، رادمرد، رجب پور 

شناختی بر رابطه تعیین اثرات سرمایه روان. بنابراین، هدف این پژوهش، باشدمیزمینه 

ای بتوان چنین رابطهتا در صورت تایید وجود  بودهخانواده و استرس شغلی -تعارض کار

استرس شغلی خانواده بر -تاثیر تعارض کارشناختی تا حدودی بوسیله افزایش سرمایه روان

ود به ارائه های موجر با هدف پرکردن خالءلذا پژوهش حاض. مدیریت نمودکارکنان را 

 پردازد وشناختی کارکنان میو سرمایه روان ، استرس شغلیخانواده-مدل علّی تعارض کار

 فرضیمدل  و پژوهشی بنابراین در ادامه فرضیاتنگاهی جامع به مطالعات پیشین دارد. 

 .است شده ارائه پژوهش

 دارد.اثر مستقیم  کارکنان شغلی استرس برخانواده -کار تعارضاول:  فرضیه

 دارد. اثر معكوس کارکنان استرس شغلی برشناختی روان سرمایهدوم:  فرضیه

نواده و استرس شغلی را تعدیل خا-تعارض کاربین   هشناختی رابطنسرمایه روا سوم: فرضیه

 .کندمی

خانواده بطور -کارمدل پیشنهادی این تحقیق بر این فرض استوار است که تعارض 

این اثر را تعدیل خواهد س شغلی تاثیرگذار است و سرمایه روانشناختی مستقیم بر استر

 عنوان به استرس شغلی بین،متغیر پیش عنوان به خانواده-تحقیق تعارض کار این درنمود. 

 اند.شده گرفته نظر در گرتعدیل متغیر عنوان به نیز شناختیسرمایه روان و مالك متغیر

 است. شده ترسیم شكل ذیل در تحقیق فرضی مدل
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 تحقيق فرضی مدل. 1شكل

 شناسي پژوهش روش
اربردی و از نظر نحوه گردآوری اطالعات توصیفی و از نوع از نظر هدف ک حاضر پژوهش

ط است. برای بررسی رواب 1مدل معادالت ساختاری همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر

ها مدل یكی از این روش های فراوانی ارائه شده است.روش های اخیرمیان متغیرها در دهه

مكنون است. مدل معادالت ساختاری  معادالت ساختاری یا تحلیل چند متغیری با متغیرهای

درباره روابط بین متغیرهای مشاهده  هاییكرد آماری جامع برای آزمون فرضیهیك روی

 .باشدمی های مكنونرمتغی و شده

پژوهشگاه  کارکنان تمامی تحقیق، این پژوهش با توجه به متغیرهای در آماری جامعه

گیری و عمومیت متغیرهای نمونه به دلیل مشخص بودن چارچوب باشد.می صنعت نفت

گیری تصادفی ساده استفاده شده است. ی همه اعضای جامعه، از روش نمونهرفتاری برا

تایی پیش  30واریانس برای یك نمونه باشد. می 104تعداد جامعه آماری کارکنان برابر با 

جامعه  از بدون جایگذاری گیریبر طبق فرمول نمونهشده است.  0.2آزمون برابر با 

                                                           
1. Structural Equation Modeling (SEM)  

خانواده-تعارض کار  استرس شغلی 

ورزمان مح  

 تنش محور

ررفتار محو  

سرمایه 

 روانشناختی

یخوش بین تاب آوری امید خودکارآمدی  
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پرسشنامه کامل  13ه در پایان ک نتخاب گردیدا فرن 103ای با حجم محدود، نمونه

 آوری شد.جمع

 گرفته بهره پیشین تحقیقات در شده استفاده هاىشاخص از عمدتآ پرسشنامه، در ساخت

 بین از شده گردآورى هاىشاخص گزینش معتبرترین به که صورت این به است؛ شده

اطمینان بیشتر  براى و کرده اقدام قبلى، شده آزمون هاىپرسشنامه رد موجود هاىشاخص

 پایایى از اطمینان براى .است شده استفاده اننظرصاحب نظرات از آنها، محتوایى روایى در

 در تمام اطالعات پرسشنامه. است شده استفاده کرونباخ آلفاى ضریب از تحقیق، ابزار

 ارائه شده است. 1 جدول شماره

 . مشخصات ابزار اندازه گيري1جدول
 شغلی استرس شناختیسرمایه روان خانواده -تعارض کار متغیر

 (1116)هلریگل و اسلوکام  (2007) لوتانز (2000) همكاران  و کارلسون مقیاس مورد استفاده

 ابعاد

 زمان محور
 تنش محور

 رفتار محور

 امید
 خودکارآمدی

 تاب آوری
 خوش بینی

 محیط فیزیكی
 لیتضاد شغ

 ابهام نقش

 گویه 10 گویه 24 گویه 13 تعداد گویه
 33/0 31/0 37/0 ضریب آلفای کرونباخ

 

 تایید عدم یا تایید برای PLS نرم افزار و ساختاری معادالت مدل از تحقیق این در

ز این دلیل استفاده ا .است شده استفاده متغیر تعدیلی اثر بررسیو  تحقیق هایفرضیه

های گیری، تناسب با نمونههای توزیعی و مقیاس اندازهفرضاز به پیشتكنیك نیز عدم نی

 باشد.می گرکوچك و مناسب جهت تعیین اثر متغیرهای تعدیل

 هایافته
 الزم هایفرضپیش اجرای و هاداده وریآجمع پس از پیشنهادی، مدل آزمون برای

 بخش دو در نتایج د.ش آزمون مدل چندمتغیری، نرمال بودن و خطاها استقالل همچون



 821  ...  گرتعدیل نقش با شغلی استرس و خانواده-کار تعارض رابطه بررسی

ندگان در کنهای جمعیت شناختی شرکتویژگی .می شود گزارش مدل آزمون و توصیفی

 باشد. می 2پژوهش به شرح جدول 

 . آمار توصيفی پژوهش2 جدول

 درصد فراوانی متغیرها

 جنسیت

 7/33 33 زن

 2/61 60 مرد

 تحصیالت

 7/34 34 لیسانس

 10 41 فوق لیسانس

 3/11 11 دکتری

 وضعیت تاهل

 3/16 16 مجرد

 7/33 32 متاهل

 دهد.ان در متغیرهای پژوهش را نشان میمیانگین و انحراف معیار نمرات کارکن 3جدول 

خانواده و -باشد که میزان تعارض کاربیانگر این مطلب می 3در جدول  tنتایج آزمون 

-به طوری که تعارض کار داری با هم دارند.استرس شغلی کارکنان زن و مرد تفاوت معنی

(. در sig<0/01باشد )خانواده و استرس شغلی کارکنان زن بیشتر از کارکنان مرد می

داری وجود ندارد شناختی، بین کارکنان زن و مرد تفاوت معنیخصوص میزان سرمایه روان

(sig>0/01.) 

 t. میانگین، انحراف معیار و نتایج آزمون 3 جدول

 T sig نحراف معیارا میانگین جنسیت متغیر

 تعارض
 74/0 71/3 زن

11/17 031/0 
 63/0 43/2 مرد

 استرس
 17/0 26/3 زن

24/13 041/0 
 61/0 17/2 مرد

 شناختیسرمایه روان
 41/0 11/2 زن

63/1-  123/0 
 13/0 23/3 مرد
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همبستگی پیرسون  یك از متغیرها از آزمون ضریب به منظور بررسی روابط میان هر

کردن  آورد تا با لحاظكان را فراهم میآزمون همبستگی پیرسون این امگردید. استفاده 

بررسی قرار دار بودن ضرایب همبستگی را مورد (، بتوان معنی=  %1داری )سطح معنی

 کلیه روابط بین متغیرهای پژوهش معنادار است.، 4داد. با توجه به جدول 

 پژوهشماتریس همبستگی متغيرهاي . 4جدول
 3 2 1 متغیرها

   1 خانواده-تعارض کار -1
  1 -21/0* شناختیسرمایه روان -2

 1 -41/0** 76/0** استرس شغلی -3

  p<01/0معناداری در سطح  * *      p <01/0  *معناداری در سطح 

ی که در فرضیات ذکر شده بودند، از مدل سازی معادالت به منظور سنجش رابطه علّ

نمودار یا همان  ساختاریبرای اینكه مدل الزم به ذکر است فاده می شود. ساختاری است

 در مرحله بعدهای آن برازش مناسبی داشته باشند و باید شاخص در ابتدا، تأیید شود، مسیر

به  2کم، نسبت 2دار باشند. اگرمقدار ضرایب استاندارد معنیو  value-tمقادیر باید 

بزرگتر از   AGFI3 و GFI2 نیز و 30/0کوچكتر از  RMSEA1، 3کوچكتر از درجه آزادی 

نیز اگر از   tمقادیر  مناسبی دارد.بسیار  برازش ،توان نتیجه گرفت که مدلباشند، می % 10

جدول  دار خواهند بود.معنی % 11باشند، در سطح اطمینان کوچكتر  -2بزرگتر یا از  2

 دهد.نیز نتایج حاصل از مدل معادالت ساختاری در آزمون فرضیات را نشان می 1ره شما

 

                                                           
1. Root Mean Square Error of Approximation 

2. Goodness of Fit Index 

3. Adjusted Goodness of Fit Index 
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ه ا  ا -راک  را  
يل ش   تسا

R
 2
=0/57

يت انش ناور هیام س

يت انش ناور هیام س* را  

0/63)4/87(

0/35-)2/68-(

0/46)3/17(

 مدل و تحليل مسير. نتایج آزمون 1 نمودار

 شود، چرا که مقدارها تأیید می، اعتبار و برازندگی مناسب مدل1طبق نتایج نمودار 

RMSEA  بوده و نیز  3به درجه آزادی در مدل کمتر از و نسبت کای دو  01/0از کمتر

 (.=AGFI 10/0و  GFI=14/0) درصد است 10در مدل باالی   AGFIو  GFIمقدار 

 هاي حاصل از مدل معادالت ساختاري در آزمون فرضيات یافته .5جدول 

 اثرات
  ضریب

 استاندارد
(T-value) 

 معناداری عدد
 نتیجه

 آزمون
  تایید 37/4 63/0 ()استرس شغلیبرخانواده(  -)تعارض کار: 1 یهفرض

 تایید -63/2 -31/0 ()استرس شغلی برشناختی( )سرمایه روان: 2 فرضیه
 تائید 17/3 46/0 (استرس شغلی) بر شناختی(خانواده * سرمایه روان-)تعارض کار :3 فرضیه

 گی ی  تیجهبحث و 
در رابطه بین شناختی گر سرمایه رواننقش تعدیلهدف محققین در این مطالعه بررسی 

خانواده و استرس شغلی کارکنان در پژوهشگاه صنعت نفت بود. این مطالعه -تعارض کار

خانواده، استرس شغلی -در سه مرحله انجام گرفت: اول، مبانی نظری مربوط به تعارض کار
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ار گرفت. دوم، با بررسی شناختی مورد بررسی قرگری سرمایه روانو همچنین نقش تعدیل

 بررسی به و پیشینه تحقیق که در مرحله قبل صورت گرفت، مدلی برای این مفاهیم ترسیم

شد. سوم، با آزمون مدل ترسیم شده در پژوهشگاه صنعت  پرداخته آن روابط و مدل ابعاد

ه در نفت به پیامدها و نتایجی دست یافتیم که آنها را با نتایج دیگر تحقیقات صورت گرفت

 این حوزه مورد مقایسه قرار دادیم.

-میزان تعارض کار که دهدنشان میها، گرفته روی داده انجام هایتحلیل و تجزیه

زنان به علت ایفای همزمان و توام وظایف و  باشد.د بیشتر میخانواده کارکنان زن از مر

ی( و خانوادگی ای و تخصصهای شغلی )اشتغال به کار تمام وقت در مشاغل حرفهفعالیت

شوند و معضل تعارض نقش بین کار و دار شدن(، تعارض نقش بیشتری را متحمل می)بچه

ها چنبن نتایج تحلیل دادههمها به یك معضل جدی تبدیل شده است. خانواده برای آن

رسد که مینظر ه باشد. بمیبیشتر  میزان استرس کارکنان زن از مرددهد که نشان می

های مسئولیتانجام در  هاآنمشغله زیاد نواده بیشتر در کارکنان زن و خا-تعارض کار

تواند دلیلی برای بیشتر بودن میزان استرس کارکنان شان میشغلیمحیط و  داخل خانواده

 زن از مرد باشد.

قرار گرفت و نتایج استرس شغلی مورد بررسی بر خانواده -تعارض کار اثر 1در فرضیه 

داری مستقیم و معنی اثر استرس شغلی برخانواده -تعارض کار کهدهد پژوهش نشان می

این افراد در  ( همخوانی دارد.1310های عریضی سامانی و همكاران )این نتایج با یافته دارد.

خانواده )که خود این مفهوم دارای دو -خود به این نتیجه رسیدند که تعارض کار پژوهش

مسائل کاری با زندگی خانوادگی تداخل دارد و در باشد: جهتی که در آن کار و جهت می

یابد( با استرس شغلی مقابل جهتی که در آن مسائل خانوادگی با حیطه کاری تداخل می

تعارض بین کار و  باشد.کارکنان ارتباط دارد و این ارتباط از نوع مثبت و مستقیم می

منابع محدودی از انرژی دارد  تواند باعث شود استرس شغلی به دلیل این که فردخانواده می

ایجاد شود، چرا  ،کندهای خود احساس میهای این دو حیطه را بیش از تواناییو خواسته

شود که نیروها و فشارهای روانی و اجتماعی به شكل که استرس شغلی زمانی ایجاد می

 .زندمیهای خاص، تعادل شخص را بر هم رخداد یا موقعیت
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استرس شغلی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج بر  شناختیه روانسرمای اثر 2در فرضیه 

دارد. این  اثر معكوسیاسترس شغلی  برشناختی سرمایه روان پژوهش نشان می دهد که

باشد. برخوردار بودن از ( همسو می1313نسب و همكاران )های پژوهش دیانتنتایج با یافته

های عالوه بر مقابله بهتر در برابر موقعیتسازد شناختی افراد را قادر میروانسرمایه 

زا، کمتر دچار تنش شده و در برابر مشكالت از توان باالیی برخوردار باشند. برای استرس

زای بین به وقایع استرسکند. افراد خوشزا را خنثی میبینی عوامل استرسمثال، خوش

ند که شرایط سخت و نگرند و امیدوارناگوار به عنوان عوامل موقتی و محدود می

بین ها را بگیرد. افراد خوشهای زندگی جای آنبار به سرعت سپری شود و کامیابیمصیبت

زا این گونه قادرند تفكرات بدبینانه را از خود دور سازند. وقتی فرد در مورد عوامل استرس

 توان گفت که مولفهمی همچنین ها آسیب چندانی به وی نخواهند زد.بیندیشد، آن

افزایش  و تر مانند راهبردهای مساله مدارآوری با به کارگیری راهبردهای سازگارانهتاب

شغل، ادراك تواناییهای افراد در رویارویی با منبع استرس، موجب افزایش رضایتمندی از 

 شود. روان افراد و کاهش استرس شغلی می سالمتوری بیشتر سازمان و در نهایت بهره

خانواده و استرس -شناختی بین تعارض کارگر سرمایه روانتعدیلنقش  3در فرضیه 

شی قاین سرمایه ن دهد کهقرار گرفت و نتایج پژوهش نشان میشغلی مورد بررسی 

و استرس دارد. یعنی اینكه افزایش سرمایه  خانواده-کار گر در رابطه بین تعارضتعدیل

شود می خانواده بر استرس شغلی-شناختی در سازمان باعث کاهش تاثیر تعارض کارروان

 شود.س کم میاثر تعارض را تعدیل نموده و استرو در نتیجه 

با ارائه  توانندمی هاسازمان که است آن بیانگر حاصل از تحقیق نتایج کلی به طور

بینی، طریق بهبود مولفه های امید، خوش اختی ازنشتمهیداتی در زمینه افزایش سرمایه روان

های موجود را ها و استرسحد زیادی تنشآوری در بین کارکنان تا و تابخودکارآمدی 

خانواده را بر استرس شغلی کارکنان تعدیل نمایند. زیرا -کنترل نموده و اثر تعارضات کار

شود که شدت رابطه مثبت بین تعارضات و استرس شغلی کاهش باعث می این نوع سرمایه

پیشنهادات ذیل به  خانواده-وکاهش تعارض کار شناختییابد. لذا برای ارتقا سرمایه روان

 شود: مطالعه ارائه میمدیران سازمان مورد 
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شناختی هماهنگی با اداره آموزش جهت برگزاری دوره های آشنایی با سرمایه روان -

آموزش و  -این سرمایه در پژوهشگاه صنعت نفت. و برگزاری کارگاه هایی جهت ارتقای

های مدیریت زمان، مدیریت استرس، حل مساله، بهبود برگزاری دورهتوسعه کارکنان با 

 -ای برای کاهش تعارضات کاربرگزاری جلسات مشاوره -سبك زندگی و ارتباطات.

افزایش کیفیت زندگی کاری کارکنان  مندی کارکنان،منظور افزایش رضایتخانواده به 

 عواملی که باعث ایجاد تعارضنظر قرار دادن و کنترل  مد -.و کاهش استرس در سازمان

های شغلی الزم است به ریزیدر برنامه -غنی سازی مشاغل.طراحی مجدد شغل و  در

ها ا کارمندان زن توجه نمود و نقشتناسب شغل و شاغل و شرایط خاص کارکنان خصوص

های خانوادگی داشته محول نمود که تعارض کمتری با نقشو وظایفی به کارکنان زن 

 باشد.

بسته جبران خدمات کارکنان، مزایایی لحاظ شود که بتواند این تعارضات را تا  در

توان ساعت می ،اهیت مشاغل این سازمان پژوهشیحدی کاهش دهد. مثال با توجه به م

تا یا مرخصی کارکنان زن دارای کودك را افزایش داد، کاری کارکنان را شناور نمود 

 دگی هم بپردازند. انوها بهتر بتوانند به ایفای نقش خاآن
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