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  چکیده

خانواده بهترین شغل برای زنان است و زنان در  - کار تصور عمومی بر این است که شغل معلمی به لحاظ اینکه ساعات کاری محدودی دارد، از لحاظ تضاد
خانواده را تبیین  -  ت تا رابطه بین شخصیت و تضاد کاراین تحقیق درصدد اس. کنندخانواده را احساس نمی - این شغل استرس کمی داشته و تضاد کار

 -  های تحقیق حاکی از آن است که تضاد کاریافته. خانواده را بر رضایت شغلی، عجین شدن با کار در معلمان بررسی کند - کرده و پیامدهای تضاد کار
بخش اعظمی از این تضاد به خاطر این است که قسمتی  وشود از کار میخانواده در شغل معلمی وجود داشته و موجب استرس، نارضایتی شغلی و بیگانگی 

  .شوددر خانواده انجام می) مثل تصحیح اوراق( از کار معلمان

.خانواده، رضایت شغلی، عجین شدن با کار، شخصیت - تضاد کار :کلمات کلیدی

  مقدمه - 1

ثیرات بلندمدت، لحاظ گستردگی و تأ ل حساس کشور بهیکی از مشاغ
های اساسی اشتغال زنان و ل معلمی است و مدارس نیز یکی از کانونشغ

از . ها برای آموزش و پرورش نیروی انسانی آینده کشور استهای آنتالش
ویژه معلمان  هاین رو تالش برای تدارک شرایط مناسب برای معلمان و ب

مطالعه حاضر درصدد است تا راههمین دلیل  به. زن ضروری است
های محیط برای کاهش استرس و نارضایتی شغلی معلمان در کارهایی

 تضاد بین کار و. خانواده ارائه نماید - آموزشی از طریق کاهش تضاد کار
کاری  های خانوادگی وواسطه تغییرات بنیادین در مسئولیت هخانواده ب

ای قرار گرفته است و با ورود زنان به بازار کار تشدید شده مورد توجه ویژه
این روند . ها سرپرستی خانوار را بر عهده گرفتندزیرا برخی از آن. ستا

های خانواده و کار با یکدیگر تداخل داشته باشند را احتمال اینکه نقش
 78تا  40که بین  مطالعات حاکی از این است. ]10[ افزایش داده است

و مسایل . کنندخانواده را تجربه می - درصد از افراد شاغل تضاد کار
خانواده عمدتاً در بین زنان بررسی شده  - مشکالت در توازن تضاد کار

شوند و مجبورند می است، زیرا زنان هنوز مسئول خانه و فرزندان قلمداد
های خانوادگی های کاری به نقشهای روزافزون نقشدر کنار نیازمندی

در نظر توان تضاد بین کار و خانواده را اینگونه می. ]22[ نیز بپردازند
های های کاری با تالشانجام نقش برایهای فردی گرفت؛ زمانی که تالش

 تداخل ایجاد نماید) خانواده( های خارج از کارموردنظر در ایفای نقش
   .است بین نقشی تضاد خانواده یک -بنابراین تضاد کار . ]9[

  با این تعریف، این. ]22[ های خانوادههای کاری و نقشیعنی بین نقش

  
  

های کاری با اول، تداخل فعالیت. نوع تضاد ماهیتی دو سویه دارد
دهد که با زندگی ، زمانی رخ می)WIF1(های خانوادگی مسئولیت

های خانوادگی در تداخل مسئولیت ،دوم یابد،خانوادگی تداخل می
دهد که زندگی خانوادگی ، نیز هنگامی رخ می)FIW2(های کاری فعالیت

چنین بیان WIF و FIWهای اخیر پیرامون پژوهش. ابدبا کار تداخل ی
کنند که این دو مفهوم ممکن است علل و پیامدهای متفاوتی داشته می

با اینکه در ظاهر هر دو مفهوم همبستگی باالیی دارند ولی . ]7[ باشند
ممکن است به این . گیرنددر نظر می FIWرا بجای  WIFافراد عمدتاً 

 تر قابل بیان است و انتظارات ازکاری راحت دلیل باشد که نیازهای
بنابراین یک کارمند خوب سعی . ارمند خوب در سازمان مشخص استک

رد و اجازه ندهد مشکالت و کند مسائل خانوادگی را به محیط کار نیاومی
در حالی که . خانوادگی باعث ایجاد اختالل در کارش گردند هایموضوع

و مسائل کاری در  هاموضوعرامون همین کارمند خوب ممکن است پی
اش وارد خانه وقت صرف نماید و بنابراین امور کاری را در زندگی شخصی

شود؛ یعنی تضادی که می خانواده بررسی - تضاد کاردر این مقاله  .نماید
  .گرددهای خانوادگی میکار معلمان باعث اختالل در انجام نقش
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  محوریمفهوم مدل هم - 2

مفهومی است که برای مشخص کردن تضاد بین کار و ده خانوا -  تضاد کار
خانواده به عنوان یک نوع از تضاد  - تضاد کار .شودخانواده استفاده می

های خانوادگی در تضاد بین نقشی که تقاضاهای کاری با تقاضاهای نقش
اد بین نقشی خانواده شکلی از تض - تضاد کار. باشد تشریح شده استمی

. های کاری با وظایف خانواده ناسازگارنداز حوزه بخشیکه فشارهای  است
  :خانواده قابل شناسایی است - به این ترتیب سه بعد برای تضاد کار

های یک نقش صرف تضاد مبتنی بر زمان، به زمانی که روی فعالیت -1
اطالق  استهای نقش دیگر شود و مانع از انجام وظیفه در مسئولیتمی
  .شودمی
  دهد که رفتار در یک نقشنی بر رفتار، هنگامی رخ میتضاد مبت -2

  .تواند سازگار با الگوهای رفتاری در نقش دیگر تنظیم شودنمی
یک دهد که فشارهای ناشی از تضاد مبتنی بر فشار، هنگامی رخ می -3

  .]9[ شودمینقش موجب اختالل در نقش دیگر 
ون بر عوارض و نتایج این خانواده، تاکن - ها پیرامون تضاد کاراکثر پژوهش

تضاد بر  یرویکرد نظری غالب در زمینه .نوع تضاد تمرکز داشته است
و نقش بیش  4، ابهام نقش3نقش و عواملی مانند تضاد نقش نظریهاساس 

مانند  6شناختیرویکرد دیگر بر عوامل جمعیت. باشدمی 5از اندازه
عداد ساعات کاری جنسیت، وضعیت زندگی خانوادگی و تعداد فرزندان و ت

  .در هفته تمرکز دارد
تضاد  برایهای گذشته عمدتاً بر ها حاکی از آن است که پژوهشاین یافته

زمان، رفتار و ( یا شکل تضاد) کار - خانواده /خانواده -  کار( خانواده کار و
و  برای(خانواده  -  این مقاله هر دو جنبه تضاد کار. اندمتمرکز بوده) فشار
       شناختی بررسیارتباط با متغیرهای کاری و جمعیت را در) شکل
  . نمایدمی

واسطه ه کند که قلمروهای کاری و خانوادگی بتضاد بیان می نظریه
عوامل مرتبط با یک . ]10[ های مختلف ناسازگارندهنجارها و مسئولیت

ثیر های خانواده تأبیشتر به مسئولیت) متغیرهای قلمرو کاری( شغل فردی
ساعات خود را در سر کار صرف  بیشتربرای مثال افرادی که . ذاردگمی
در اینجا . کندکنند کارشان با زندگی خانوادگی آنها تداخل پیدا میمی

ترین متغیرهای عجین شدن با کار، استرس و رضایت شغلی به عنوان مهم
  . شودخانواده بررسی می - تضاد کار با مرتبط 

  عجین شدن با شغل 
ای است که فرد به صورت ذهنی، شناختی و درجه 7“ن با شغلعجین شد”

و عالقه و  شود روانشناختی مشغول شغل خود شده و در آن غرق می
فرد با کار خود  وقتی. ]24[ شودمیش قائل ااهمیت خاصی برای شغل
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عجین کردن . شود برد و خسته نمی شود از کار خود لذت می عجین می
از خود ” زیراکی از وظایف دشوار مدیران است، کارکنان با شغل خود ی

. های زندگی سازمانی است یکی از عارضه “بیگانه شدن از کار”و  “بیگانگی
افراد بجای اینکه خود را در کارشان شکوفا کنند، از کار خود  بیشتر
  .اندبیگانه

 8سازی مفهوم اخالق کاری پروتستانعجین شدن با کار را برای عملیاتی

 .]23[ شود کردند که در آن ارزش کار، بخشی از ارزش خود فرد میایجاد 
تری است و ارزش قائل شدن فرد به مفهوم گسترده 9“عجین شدن با کار"

دهد ولی عجین شدن با شغل، خاص است و  کار و کار کردن را نشان می
شناسایی علل و . عنوان یک معلم اشاره دارد به شغل فعلی فرد به

هم  زیرا برای مدیران بسیار مهم است؛ “جین شدن با شغلع”پیامدهای 
در انگیزش کارکنان و هم در رضایت شغلی و رفتارهای شهروندی 

نفر که برگرفته از  27925یک فراتحلیل با نمونه . سازمانی آنها مؤثر است
با رضایت شغلی رابطه  “عجین شدن با شغل”مطالعه بود نشان داد که  87

، با متغیرهایی همچون تعهد “عجین شدن با شغل”دارد عالوه بر آن 
رابطه مثبت و  ،سازمانی، رفتارهای شهروندی سازمانی، انگیزش و عملکرد

عجین شدن با شغل موجب . با غیبت و ترک خدمت رابطه منفی دارد
و  ]26[ بهبود عملکرد شغلی و تقویت رفتارهای شهروندی سازمانی

هر . ]17[ شود وری میو بهرههمچنین موجب رضایت مشتری، سودآوری 
چند که عجین شدن با شغل یک ویژگی فردی است ولی از عوامل 

نیازهای فردی، تصویر سازمانی مناسب و . پذیرد سازمانی هم تأثیر می
پرستیژ بیرونی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی بر عجین شدن با شغل 

شدن با شغل عوامل خانوادگی نیز بر عجین . ]11[ گذارند تأثیر می
داری بین درآمد خانوار و هر چند مطالعات تجربی رابطه معنی. مؤثرند

ای که آید بین خانواده عجین شدن با شغل پیدا نکردند ولی به نظر می
کنند، از  ای که در آن زن و مرد کار مییک منبع درآمد دارد با خانواده

  .]16[ لحاظ عجین شدن با شغل تفاوت وجود داشته باشد
کند که  می توصیههای تحقیقات باال به مسئوالن آموزش و پرورش  یافته

برای کاهش غیبت کارکنان و نرخ ترک خدمت معلمان و افزایش رضایت 
وقتی . توجه کنند “عجین شدن با شغل معلمی”شغلی آنها باید به متغیر 

شود، بقیه متغیرهای وابسته همچون تعهد  فرد با شغل خود عجین نمی
این متغیرها در هم  زیرا. بینند مانی و رضایت شغلی نیز آسیب میساز

عجین شدن با شغل موجب هویت شغلی . اندتنیده و به همدیگر وابسته
داند، یعنی با افتخار اعالم ش را معرف خودش میاشود و فرد شغلمی
مطالعات، تفاوتی بین مدیران زن و مرد از لحاظ . کند که معلم استمی

دهند ولی مردان کلیشه منفی نسبت به  ن با کار نشان نمیعجین شد
کنند که زنان به دلیل اینکه  عجین شدن با شغل زنان دارند و تصور می

شود، با شغلشان می های خانوادگیکارشان موجب تداخل در مسئولیت
ها وضعیت را برای زنان در ورود به  این کلیشه. ]12[ شوند عجین نمی
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      افرادی که با شغلشان عجین. کند تر میتی سختهای مدیری پست
های کاری را جدی گرفته و زمان زیادی برای آن شوند، مسئولیتمی

کنند؛ از این رو باید بتوانند بخشی از وقت خانواده را صرف انجام صرف می
    بنابراین فرضیه اول تحقیق به این صورت شکل. وظایف کاری کنند

  : گیردمی
  .دهدخانواده عجین شدن با کار را در معلمان کاهش می - رتضاد کا

 رضایت شغلی
 کار خود راضی است رضایت شغلی بیانگر این است که فرد تا چه اندازه از

اینکه در یک ارزیابی  باشد وارزیابی شخص در مورد شغل خودش می و
ی این ارزیاب. کلی آیا فرد احساس مثبتی به عوامل شغلی خود دارد یا نه

های شغلی ادراک شده، احساسات کاری و محیط کاری شامل ویژگی
شاید بتوان گفت به دلیل گستردگی جوانب شغل، رضایت . ]6[ شود می

یرد؛ فرد ممکن است از یکسری گ ها را دربرمیای از نگرش شغلی مجموعه
بنابراین  ]31[ های شغلی خود راضی و از یکسری ناراضی باشد مؤلفه

ک مفهوم واحد نیست، بلکه از چندین مفهوم تشکیل رضایت شغلی ی
  .یافته است

رضایت شغلی شامل رضایت از نفس کار، پرداخت، ارتقاء، همکاران و 
اهمیت این پنج عامل در کشورهای مختلف، . ]27[ شود سرپرستی می
مثالً در کشور آمریکا میزان پرداخت اهمیت باالیی دارد . متفاوت است

کاندیناوی تعامل مؤثر و دوستانه مدیران و کارکنان کشورهای اس ولی در
دلیل اصلی رضایت شغلی در دانمارک . در رضایت شغلی تأثیر زیادی دارد

تعامل دوستانه مدیران و کارکنان بود و عوامل اصلی نارضایتی شغلی در 
 مجارستان میزان پرداخت پایین و روابط نامناسب بین کارگر و مدیر بود

  .]20و4[
با کاری که  نیازهایش کند که ایت شغلی دارد، احساس میفرد رضوقتی 

نیازهای ارضا نشده، تأثیر منفی روی . شود برآورده می دهدانجام می
وقتی انتظارات فرد در مورد پنج عامل مذکور . ]30[ رضایت شغلی دارد

رضایت شغلی بیش از آن چیزی است که در شغل وجود دارد، نارضایتی 
ها از شغل فراتر از انتظارات در مقابل وقتی ستاده. یابد میفرد افزایش 

عالوه بر نیازها و انتظارات، . یابد است، رضایت به طور اساسی افزایش می
های کاری فرد در شغل نیز در رضایت وی تأثیر میزان برآورده شدن ارزش

ری های کا بنابراین مدیران باید به برآورده شدن ارزش .]19[ گذارد می
  .فرد در سازمان توجه کنند

هر چند عوامل سازمانی در ایجاد رضایت یا نارضایتی شغلی تأثیر زیادی 
دارند ولی رضایت شغلی عالوه بر عوامل محیطی از خصوصیات شخصی و 

خصوصیات پایدار شخصی در . ]2[ پذیرد عوامل ژنتیکی نیز تأثیر می
خی عقیده دارند که در سزایی دارد و بر هتبیین رضایت شغلی تأثیر ب

درصد از رضایت شغلی فرد به خصوصیات شخصی و عوامل  30حدود 
هر چند مطالعات کمی به این موضوع . ]15[ ژنتیکی وی بستگی دارد

بین این عوامل و رضایت شغلی در این مطالعات  یاند ولی رابطهپرداخته
ها این  همه ما نیز در سازمان ممکن است. ]28[ اندک، قوی بوده است

موضوع را تجربه کرده باشیم که فردی در انواع مشاغل مرتبط و در 
های متفاوت رضایت شغلی باالیی دارد ولی فرد دیگری در هر  سازمان

مسلماً این مطالعات در تعیین این . شود، ناراضی است شغلی که وارد می
برای  شود که اند؛ بنابراین به مدیران توصیه میموضوع موفق عمل کرده

افزایش رضایت شغلی افراد به خصوصیات شخصی و عوامل ژنتیکی نیز 
  .توجه کنند

خانواده و  -  نقش، رابطه مورد انتظار بین تضاد کار ینظریهدر ارتباط با 
خانواده افزایش  - رضایت شغلی این چنین است هنگامی که تضاد کار

ه شکل تضاد موقعی که هر س. کندپیدا مییابد، رضایت شغلی کاهش می
 به طور همزمان بررسی شدند، نتایج نشان داد که تضاد مبتنی بر رفتار

ای با رضایت شغلی تنها شکلی از تضاد است که به طور قابل مالحظه
همبستگی تضاد مبتنی بر زمان و فشار با رضایت شغلی قابل . ارتباط دارد

  .مالحظه نبود
تری با دارد رابطه قوی شود احتمالتضادی که از قلمرو کاری ناشی می

فکرهای دیگر کاری داشته باشد نسبت به تضادی که از  رفتارها و طرز
از نظر دیدگاه کاربردی این ممکن است . شودقلمرو خانوادگی ناشی می
  هایی باشد که کارفرما به خوبی قادر است خبر خوبی برای سازمان

اش ایجاد کند ادگیهایی برای کاهش اثر کار کارمند بر زندگی خانوروش
. کنداش در کار او مداخله میتا کنترل میزانی که مسائل خانوادگی
نسبت به تضادی که از قلمرو شود تضادی که از قلمرو خانواده ناشی می

شود، اثر بیشتری به طرز فکرهای غیر کاری از قبیل کاری ناشی می
  .رضایت خانوادگی دارد

ها از یکسری تمهیداتی ه سازمانخانواد - کاهش تضاد کار به منظور
     توان به ایجاد زمان کاریاند که از جمله آنها میاستفاده نموده

پذیر به کارکنان توانایی زمان کاری انعطاف. پذیر اشاره نمودانعطاف
توانند دیرتر به سرکار آمده و آنها می .دهدجابجایی زمان کاری خود را می
ها از مدرسه ند تا بتوانند هنگامی که بچهیا زودتر محل کار را ترک کن

این . گردند در خانه باشند و یا در زمان بیماری آنها را به دکتر ببرندبرمی
تمهیدات، ممکن است انواع دیگر تضاد را از بین ببرند ولی تضاد مبتنی بر 

خانواده مبتنی  - تواند تضاد کارتمهیداتی که می. برندرفتار را از بین نمی
فتار را کاهش دهد شامل آموزش هماهنگ به سوی توسعه توانایی بر ر

های گوناگون که ممکن است موقعیت برای سازگاری و تغییر رفتار
سودمند باشند و این تا حدودی در مشاغلی است که نیازمند رفتارهای 

برای مثال افسران پلیس باید . متفاوت افراطی در کار نسبت به خانه است
های بحث دیگر در مورد افرادی که دارای ویژگی. باشند در سر کار منظم

پذیری متقابل و انعطاف 10شخصیتی خاصی هستند از قبیل خودپایشی
افرادی که از نظر این . شودشخصی به تضاد مبتنی بر رفتار مربوط می

ها باال هستند به راحتی قادرند رفتار و حیطه اثربخشی خود را با ویژگی
تضاد مبتنی بر رفتار برای این . تفاوت تغییر دهندهای اجتماعی منقش

توان فرضیه دوم با استفاده از مطالب فوق می. ]9[ دهدافراد کمتر رخ می
                                                           

10- Self-Monitoring 
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  : بندی نمودتحقیق را به این شکل صورت
  .دهدخانواده رضایت شغلی معلمان را کاهش می - تضاد کار

  خانواده  - استرس و تضاد کار
ای را های چندگانـه دهد که افراد نقشمی رخ میخانواده هنگا - تضاد کار
. طور همزمان کارگر، همسـر و والـد هسـتند    دهند، برای مثال بهانجام می

انجام وظیفه در . ها نیازمند زمان، انرژی و تعهد استکدام از این نقش هر
همچنین استرس در یک نقش  .ستا زاهای مختلف ناسازگار، استرسنقش

شود استرس در کار ممکن های دیگر مینقش یا نقشموجب تضاد در آن 
پرتـی نسـبت بـه مسـائلی در     نظمـی و حـواس  است منجر به خستگی، بی

 ].21و18[د گرد) برای مثال، خانواده( ها و تقاضاهای حوزه دیگرنقش
 دنیای مدرن شده است هایموضوعترین استرس کاری یکی از حساس

نقش، ابهام، تضاد ( ن استرس کاریداری بیارتباط معنی ،تحقیقات. ]22[
 را و تضاد میان فردی) های سازمانینقش، کار بیش از اندازه، محدودیت

شوند ممکن است عواملی که موجب استرس در کار می. دهدنشان می
مربوط به درون شغل، نقش در سازمان، روابط کار، توسعه کار راهه، 

و منابع سازمانی خارجی سازمانی و جو  توسعه کار راهه شغلی، ساختار
  .]3و 5[ استرس باشند

های کاری و خانوادگی برای زنان و مردان بین نقش یبه طور سنتی رابطه
های کاری مردان وارد دارد که نقش وجود احتمال بیشتری. متفاوت است
در حالی که در زنان، احتمال . ]25[ های خانوادگی شودقلمرو نقش

بر این . های کاری شوددگی وارد قلمرو نقشهای خانوابیشتری دارد نقش
تضاد و زنان  خانواده - تضاد کاراساس احتمال بیشتری دارد تا مردان 

های خانوادگی و کاری امروزه با مسئولیت. را تجربه کنندکار  - خانواده
 خانواده و -  تضاد کارترکیبی زنان و مردان، هر دوی آنها ممکن است 

علیرغم شواهد  .]9[ به یک میزان تجربه کنندکار را  -  تضاد خانواده
شوند های کاری، هنگامی که زنان با مردان مقایسه میروشن از شایستگی
تر کار بنابراین یک زن باید سخت ،شودتر ارزیابی میکار زنان کم ارزش
این  .]14[ همکاران مردش ارزشمند شناخته شود یکند تا به اندازه

دهد مطالعات نشان می. دهدرای زنان افزایش میترس کاری را بله اسٔمسا
که برخی افراد با افزایش غیبت و ترک خدمت نسبت به استرس واکنش 

 - مستقیم بین تضاد کار یهمچنین تحقیقات وجود رابطه. دهندنشان می
یید کرده که خود سطح ترک ه و استرس تجربه شده در کار را تأخانواد

توانیم فرضیه با توجه به مطالب فوق می .]1[ دهدخدمت را افزایش می
  : بندی کنیمسوم را به این شکل صورت

  .دهدخانواده استرس کاری معلمان را افزایش می - تضاد کار
  خانواده  - شخصیت و تضاد کار

های شخصیت به داری برای ویژگیمدل مفید و معنی ،مدل پنج بعدی
 12گرایی،برون 11پریشی،انرو: ند ازااین پنج بعد عبارت. رودشمار می

                                                           
11- Neuroticism 
12- Extraversion 

با وجدان (شناسی و وظیفه 14سازگاری ،13بودن پذیرای تجربه جدید
شناسی پریشی، سازگاری و وظیفهباشند که سه بعد روانمی 15)بودن

  .]8[ دارند خانواده - ارتباط بیشتری با تضاد کار
به راحت بودن فرد در تعامالت اجتماعی اشاره  گراییبرون: گراییبرون

    گرا، اجتماعی، دارای اعتماد به نفس، پرحرف و افراد برون. رددا
گراها برعکس، درون. بین هستندشادمان، پرانرژی و خوش وجوش،پرجنب

    داری بینهیچ رابطه معنی. افرادی خوددار، مستقل و آرام هستند
  . ]29[ خانواده گزارش نشده است - گرایی و تضاد کاربرون

تحقیقات کمتری روی پذیرابودن تجربه نسبت : یات جدیداستقبال از تجرب
افرادی که به میزان . به چهار ویژگی دیگر شخصیت انجام گرفته است

زیادی از این صفت برخوردارند کنجکاوی و حساسیت برای دنیای درون و 
 .کنندهای جدید استقبال میها و ارزشدهند و از ایدهبیرون نشان می

کار ره پایینی در این بعد کسب کنند رفتار محافظهبرعکس افرادی که نم
هیچ کدام از این عوامل به . مند به گذشته هستندو متعارف داشته و عالقه

خانواده داشته  - رسد که اثر زیادی بر افزایش یا کاهش تضاد کارنظر نمی
  .]13[ باشند

عد افرادی که امتیاز باالیی در این ب: وظیفه شناسی و با وجدان بودن
یافته و منظم، شناس، قابل اعتماد، سازماندارند، هدفمند، مصمم، وقت

های سازمانی یا دانشگاهی هستند و معموالً به موفقیت جدیپرتالش و 
حال و کم در مقابل فردی که وجدان پایینی دارد، بی. شوندباال نایل می

دان بودن با وج با. باشددقت و غیر قابل اعتماد میحوصله در کار بوده، بی
ابهام . عملکرد در انواع مختلفی از مشاغل و رضایت خانوادگی ارتباط دارد

آور کمتری بر سالمت تر اثرات زیانهای کاری در افراد با وجداننقش
ترند در رسد افرادی که با وجدانمی به نظر. جسمی و روانی آنها دارد
عمل  ترواده اثربخشخان - ها، وظایف و تضاد کارمدیریت زمان، مسئولیت

  .دهندارائه می خانواده - بنابراین گزارش کمتری از تضاد کار. کنندمی
   پریشی ارزیابیاین بعد، ثبات احساسی را در مقابل روان: پریشیروان
پریشی باال، عدم ثبات احساسی، نگران بودن، ترس، افراد با روان. نمایدمی

ت و پریشانی، تنفر و بیزاری را تجربه کوتاهی و تقصیر، اندوه و غم، عصبانی
پریشی پایین ثبات احساسی دارند، از طرف دیگر افرادی با روان. نمایندمی

آور را های استرسها و فرصتعالوه بر این آنها موقعیت. آرام و راحتند
پریشی باال که افرادی با روان کنند، در حالیبدون پریشانی مدیریت می

پریشی ارتباط منفی با رضایت روان. ا استرس را دارندکمتر توان مقابله ب
  .]10[ خانوادگی دارد

فرد  این بعد به طور اساسی با تمایالت درونی: سازگاری و پذیرنده بودن
دهنده، دلسوز، خوش قلب، فرد با پذیرندگی باال فرد یاری. ارتباط دارد

پایین، در مقابل فردی با پذیرندگی . باشدمشارکتی و خوش سیرت می
رسد افراد با به نظر می. رقابتی، تند مزاج و شکاک به مقاصد دیگران است
                                                           

13- Openness  
14- Aggreebleness 
15- Conscientiousness 
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و اعضای خانواده خود پذیرندگی باال تمایل دارند به همنوعان، همکاران 
ها امکان دارد تجربه بیشتری در نتیجه افراد با این ویژگی کمک برسانند،

 خانواده -  تضاد کار را نسبت به افراد با پذیرندگی پایین در مواجهه با
زیرا افراد با پذیرندگی پایین توجه کمتری به حفظ . داشته باشند

رضیه چهارم تحقیق بنابراین ف .]22[ رایی با دیگران دارندهماهنگی و هم
  :گیردبه صورت زیر شکل می

  .خانواده رابطه دارد - ابعاد شخصیتی با تضاد کار

 روش تحقیق - 3

تحقیق کاربردی و از حیث نحوه  تحقیق حاضر از حیث هدف آن یک
ها از نوع تحقیقات توصیفی و از شاخه مطالعات میدانی به گردآوری داده

. ی استآید و از حیث ارتباط بین متغیرهای تحقیق از نوع علّشمار می
قابلیت آن  تترین مزیمهم کهبوده  روش انجام تحقیق به صورت پیمایشی

معلمان  یآماری یعنی همه یعهبه کل جامتعمیم نتایج به دست آمده 
 . باشدمیویژه کالن شهرها ه کشور ب

عجین شدن با کار، رضایت شغلی و استرس متغیرهای  :متغیرهای تحقیق
خانواده و شخصیت  - وابسته و متغیرهای تضاد کار به عنوان متغیرهای

  .اندمتغیر مستقل در نظر گرفته شده
هل آموزش و شامل معلمان متأ یآمار یجامعه :آماری ینمونه و جامعه

  ای چندخوشه روش به گیرینمونه. است بوده پرورش شهر تهران
. است گرفته از میان معلمین مدارس دولتی و غیرانتفاعی صورت ایمرحله
% 1/57 نفر، 336 میان از. است شده برآورد نفر 336 آماری نمونه حجم

 همچنین. اندبوده نز معلم )نفر 144% ( 9/42مرد،  معلم )نفر 192(
و  64/1سال، میانگین تعداد فرزندان  7/38 دهندگانپاسخ سنی میانگین

ی آماری را کل نمونه .است بوده سال 16میانگین تجربه تدریس معلمان 
خانواده را تجربه کرده  - دادند که تضاد کارهل تشکیل میمعلمان متأ

  .بودند
هـا  ابـزار اصـلی گـردآوری داده   : آن ها و روایی و پایاییابزار گردآوری داده

عمـل  ه پرسشنامه دقت الزم ب هایالؤدر طراحی س. ه استپرسشنامه بود
 اولیـه  پرسشنامه. از سادگی و وضوح کافی برخوردار باشند هاالؤآمده تا س
 به علت بار عـاملی کـم حـذف شـد     سؤال 7، که بود سؤال 100 مرکب از

 2اسـترس   ،سـؤال  1خـانواده   - تضـاد کـار  ، سؤال 4عجین شدن با کار (
ای لیکرت بـه صـورت کـامالً    نج گزینهپرسشنامه بر اساس طیف پ .)سؤال

بوده ) 1( کامالً مخالفم) 2( مخالفم )3(نظری ندارم) 4( موافقم )5( موافقم
  .است

 346از . پرسشنامه عودت داده شد 346توزیع شده،  پرسشنامه 500از 

اقص بود و کنار گذاشته پرسشنامه ن 10پرسشنامه عودت داده شده، در حدود 
نرخ بازگشت . در تحلیل مورد استفاده قرار گرفت پرسشنامه 336شدند و 

بوده است % 67 های کامالً تکمیل شدهبوده و نرخ پرسشنامه% 69پرسشنامه 
ها برای پرسشنامه البته بلیط ضمیمه شده به .بخشی استکه نرخ رضایت

سیاحتی کودکان در این نرخ برگشت پرسشنامه  -  بازدید از اماکن تفریحی
  .است تأثیر داشته

. باشدمی های مورد استفاده به این شرحیب آلفای کرونباخ مقیاساضر
 تا 1 هایسؤال(سؤال  16با تعداد  ،عجین شدن با کار در معلمان مقیاس

، مقیاس رضایت شغلی با تعداد %86 ضریب آلفایی معادل) )1(جدول  16
، که %67 ضریب آلفایی معادل) )2(جدول  21تا  17 هایؤالس( سؤال 5

نیز قابلیت ارتقا دارد، % 75به  21شماره  سؤالالبته این ضریب با حذف 
 22 هایسؤال( سؤال 16خانواده نیز با تعداد  -در ادامه مقیاس تضاد کار

 12، مقیاس استرس با تعداد %88ضریب آلفایی معادل) )3(جدول  37تا 
و در % 89ضریب آلفایی معادل ) )4(جدول  49 تا 38 هایالسؤ( سؤال

جدول  93تا  50 هایسؤال( سؤال 44نهایت مقیاس شخصیت با تعداد 
  . داشته است% 80ضریب آلفایی معادل ) )5(

هم از اعتبار محتوا و هم از اعتبار  هاآزمون روایی سؤال برایهمچنین 
ای پرسشنامه از نظرات برای سنجش اعتبار محتو. عاملی استفاده شد

در . متخصصان، اساتید دانشگاهی و کارشناسان خبره استفاده شده است
های مختلف و کسب نظرات افراد یاد شده، این مرحله با انجام مصاحبه

عمل آمده و بدین ترتیب اطمینان حاصل گردید که ه اصالحات الزم ب
  . سنجدپرسشنامه همان خصیصه موردنظر محققین را می

مون اعتبار عاملی پرسشنامه نیز با کمک تحلیل عاملی تأییدی و با آز
نتایج تحلیل عاملی تأییدی . انجام گرفت Lisrel 8.53افزار استفاده از نرم
خانواده،  -  های عجین شدن با کار، رضایت شغلی، تضاد کاربرای مقیاس

 .مشخص شده است 5تا  1 هایولاسترس و شخصیت در جد
     هایشود که مدل، مالحظه میLisrelایج خروجی با نگاهی به نت

خانواده،  - گیری عجین شدن با شغل، رضایت شغلی، تضاد کاراندازه
، مقدار 2χهای مناسبی هستند، چون که مقداراسترس و شخصیت مدل

RMSE16 2و نسبتχ ربه درجه آزادی آن کم بوده و نیز مقدا GFI17  و
AGFA18  درصد است، کلیه مقادیر  90باالیt-value دار نیز معنی  

های این تحقیق مجموع این نتایج بیانگر آن هستند که پرسشنامه .باشندمی
  .باشنددارای اعتبار و روایی باالیی می

                                                           
16- Root Mean Square Error of Approximation  
17- Goodness of Fit Index 
18- Adjusted Goodness of Fit Index  
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 شغل با شدن عجین مقیاس ):1(جدول 

 t-value  داردضریب استان  شغلمقیاس عجین شدن با  هایسؤال  شماره

1  
مانم که آن را تمام کنم، حتی اگر در آن ساعت پولی به من پرداخت  من تا زمانی در سر کار می 

 .نشود
52/0  23/9  

  25/11  63/0 .توان با توجه به نحوه انجام کار یک نفر در مورد وی قضاوت کرد می  2

  36/10  58/0 .شود بهترین رضایت زندگی من از شغلم ناشی می  3

  41/12  72/0 .حضور در صبح زود در سر کار بهترین حالت برای من است  4

  21/7  42/0 .روم تا همه چیز را آماده کنم معموالً کمی زود به سر کار می  5

  82/8 61/0 . افتند، در سر کارم هستند ترین وقایعی که برای من اتفاق میمهم  6

  21/9  52/0 .کنم م به روز کاری فردا فکر میخواهم بخواب بعضی مواقع وقتی که در شب می  7

  23/11  63/0 .را به نحو احسن انجام دهم گرا هستم و دوست دارم آنکارم کمال یمن درباره  8

  38/10  58/0 .کنم شوم، احساس افسردگی می وقتی در انجام چیزی در شغلم ناتوان می  9

  R(. 72/0  41/12( تر از شغلم در زندگی دارمهای مهم فعالیت  10

  21/7  42/0 .کنم من با شغلم زندگی می  11

  82/8  61/0 .دهم حتی اگر نیازی به پول نداشته باشم، به کار کردن ادامه می  12

  R(.  53/0  03/8( در نظر من شغلم بخش کوچکی از هویت من است  13

  24/10  64/0 .امبه لحاظ شخصی خیلی با شغلم عجین شده  14

  R(. 43/0  52/7( تر از کار هستندزها در زندگی مهمبسیاری از چی  15

  96/7  51/0 .کنم شوم، خودم را سرزنش می بعضی مواقع به خاطر اشتباهاتی که در کارم مرتکب می  16

  ]27[ شغلی رضایت مقیاس): 2(جدول 

 t-value  ضریب استاندارد  مقیاس رضایت شغلی هایسؤال  شماره

  16/14  72/0  .در کل از شغلم راضی هستم  17

  40/14  73/0  .طور کلی از همکارانم رضایت دارمه ب  18

  47/17  84/0  .راضی هستم در کل از سرپرست و مدیر مستقیم خود  19

  21/7  84/0  .طور کلی از حقوق و مزایا راضی هستمه ب  20

  02/10  39/0  .بخش استهای باالتر عادالنه و رضایتهای ارتقا به پستدر کل فرصت  21

 خانواده - کار تضاد مقیاس ):3(دول ج

 t-value  ضریب استاندارد  مقیاس تضاد کار و خانواده هایسؤال  شماره

  40/10  53/0  .توانم کاری برای همسرم انجام دهمشوم که نمیای خسته میبعد از کار به اندازه  22

  10/11  61/0  .صرف کنمهایم توانم وقت کافی برای بچهای است که نمیساعات کار من به گونه  23

  20/14  72/0  .گردم، انرژی ندارم که یک والدین خوب باشموقتی از سر کار برمی  24
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  26/12  62/0  .گردم، انرژی انجام کار در خانه را ندارموقتی از سر کار به خانه برمی  25

  09/10  52/0  .دهمتوانم کار را به نحو احسن انجام ای است که نمیام به گونهولیت خانوادگیئمس  26

  01/12  62/0  .کندوظایف زندگی خانوادگی من، ساعات کاری مرا محدود می  27

  50/12  63/0  .سازدنگرانی در مورد امور منزل، انجام کار با کیفیت باال را برای من مشکل می  28

  04/12  62/0  .شود که نتواند وقتی برای خانواده بگذاردشغل همسرم باعث می  29

  40/13  66/0  .تواند در امور منزل به من کمک کندگردد و نمیم اغلب خسته از سر کار برمیهمسر  30

  41/14  73/0  .کندها صرف نمیساعات کاری همسرم زیاد است و زمانی برای من و بچه  31

  07/10  41/0  .کندمادری را خوب ایفا نمی/ گردد به دلیل خستگی، نقش پدریهمسرم وقتی از سر کار برمی  32

  95/10  54/0  .شوداسترس در کار موجب ناراحتی من در خانواده می  33

  52/12  63/0  .زندمشکالت کاری، تمرکز مرا در خانه نیز به هم می  34

  20/10  52/0  .گذارد در حین کار تمرکز داشته باشممشکالت خانوادگی نمی  35

  10/10  49/0  .ولد نباشمشود در خانه چندان مام در سازمان موجب میوظایف شغلی  36

  11/12  60/0  .های من در سازمان در تضاد استهای من در خانه با نقشنقش  37

 مقیاس استرس: )4(جدول 

 t-value  ضریب استاندارد  مقیاس استرس هایسؤال  شماره

  41/9  43/0  .کنماسترس زیادی را در طول کار تجربه می  38

  22/10  52/0  .از چه کسانی گزارش بگیرمدانم به چه کسی گزارش بدهم و نمی  39

  08/10  49/0  .های کاری را ندارماختیار انجام مسئولیت  40

  47/10  54/0  .دانم چه نقشی در برآورده شدن کل اهداف سازمان دارمنمی  41

  36/11  59/0  .وظایف کاری متعددی دارم که خارج از توان من است  42

  83/4  31/0  .شکل استام بسیار پیچیده و موظایف کاری  43

  01/4  29/0  .هایم استانتظار سازمان از من بسیار باالتر از توانایی  44

  65/10  54/0  .تقاضای مدیران و زیردستان از من ناسازگار است  45

  62/3  28/0  .های شغلی من با هم در تضاد هستندخواسته  46

  80/14  75/0  .زندشغل من از لحاظ روانی به من آسیب می  47

  40/13  66/0  .شودبرنامه زمانی کارم نامعقول است و موجب ناراحتی من می  48

  85/9  47/0  .اماز کارهای تکراری شغلم خسته شده  49
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  مقیاس شخصیت): 5(جدول 

ضریب   هاسؤال  شماره
ضریب   هاسؤال  شماره t-value  استاندارد

 t-value  استاندارد

  82/4  31/0 .تمایل به تنبلی دارم  72  41/14  73/0  .من شخصی پرحرف هستم  50

من از لحاظ احساسی ثبات داشته و به آسانی ناراحت   73  44/13  66/0  .تمایل به ایرادگیری از دیگران دارم  51
  17/14  72/0  .شومنمی

  85/9  47/0  .خالق و نوآور هستم  74  80/9  46/0  .دهم من کارها را به طور کامل انجام می  52

  32/13  65/0  .شخصیت قرص و محکمی دارم  75  86/9  47/0  .گین و ناامید هستمافسرده، غم  53

های جدیدبوده و ایده اصیل و مبتکر من شخصی  54
  02/11  61/0  .گیر و سرد باشمتوانم گوشه می  76  48/17  84/0 .دارم

  85/9  47/0  .ارممن تا پایان وظایفم پشتکار و عزمی راسخ د  77  21/12  62/0  .گرا هستم خوددار و درون  55

رسان و غیرخودخواه در تماس با دیگرانمفید، یاری  56
  52/8  36/0  .توانم دمدمی مزاج باشم می  78  67/9  44/0  .هستم

  01/11  61/0  .نهمتجارب هنری و زیبا شناختی را ارج می  79  83/14  75/0  .توجه هستمدقت و بی کمی بی  57

و اضطرابمن شخصاً آرام بوده و به خوبی استرس  58
  57/2  24/0  .باشمدر برخی مواقع کمرو و خجالتی می  80  92/9  48/0  .کنم را مدیریت می

   با همه کس با مالحظه و مهربانی برخورد تقریباً  81  83/6  37/0  .مختلف کنجکاو هستم هایموضوعدر   59
  82/6  37/0  .کنممی

  23/10  53/0  .دهما انجام میامور را به صورت کار  82  65/10  54/0  .من پرانرژی هستم  60

     کننده خونسردی خود را حفظ در شرایط نگران  83  57/12  63/0  .باشمجنجال با دیگران می من آغازگر  61
  17/12  62/0  .کنممی

  77/10  55/0  .هم کارهای روتین را ترجیح می  84  41/9  43/0  .باشممن شخص معتبر و موثقی می  62

  42/10  53/0  .خونگرم و اجتماعی هستم  85  23/10  52/0  .باشمیشخصی ناراحت و مشوش م  63

  40/9  43/0  .باشمبعضی مواقع نسبت به دیگران گستاخ می  86  35/3  27/0  .هستم مبتکر و متفکر  64

  57/3  28/0  .کنمها را دنبال می کنم و برنامهریزی می برنامه  87  06/10  49/0  .کنمشور و اشتیاق زیادی ایجاد می  65

  06/3  26/0  .شودشخصی هستم که به راحتی عصبی می  88  47/10  54/0  .باشمبه طور ذاتی بخشنده می  66

العمل  کنم و دوست دارم عکسها بازی می من با ایده  89  35/11  59/0  .نظمی دارم شخصی هستم که تمایل به بی  67
  46/10  54/0  .نشان دهم

  46/10  54/0  .هنری کمی دارممن عالیق   90  07/12  60/0  .بسیار نگران هستم  68

  26/12  62/0  .دوست دارم با دیگران همکاری کنم  91  27/12  62/0  .قوۀ تخیل و تصور قوی دارم  69

  97/9  46/0  .شومبه راحتی پریشان و حواس پرت می  92  71/9  45/0  .تمایل به سکوت دارم  70

بین  یات کارکشته و باریکدر هنر، موسیقی و ادب  93  02/4  29/0  .در کل قابل اعتماد هستم  71
  58/3  28/0  .هستم
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  های تحقیقها و یافتههای تجزیه و تحلیل دادهروش - 4

 وای اسپیرمن ، ابتدا از آزمون همبستگی رتبههاهبه منظور آزمون فرضی
ه سنجش همبستگی بین متغیرها استفاده شد برای، SPSS 15افزار نرم

ز آزمون همبستگی استفاده ، بین دو متغیر ایرابطهبررسی  برای. است
اشند از همبستگی پیرسون و زمانی که این دو متغیر کمی ب. شده است
کیفی هستند از همبستگی اسپیرمن  ذکورکه متغیرهای م هنگامی

همبستگی  آزمونکیفی هستند  تحقیقی متغیرها چون .شود استفاده می
دیده منعکس گر )6(نتایج آن در جدول گرفته شده و  به کاراسپیرمن 

  .است
، )536/0( عجین شدن با کار و رضایت شغلیضرایب همبستگی بین 

 ، عجین شدن با کار و استرس)-242/0( تضاد عجین شدن با کار و
ترتیب با  ، عجین شدن با کار و ابعاد پنجگانه شخصیت به)-394/0(

 ، پذیرای تجربیات جدید بودن)010/0( پریشی، روان)526/0( سازگاری
، رضایت شغلی )376/0( وجدان بودن ، و با)660/0( گراییرون، ب)659/0(

، رضایت شغلی با )-536/0( ، رضایت شغلی با استرس)-301/0( با تضاد
 رنجوری، روان)528/0( ابعاد پنجگانه شخصیت به ترتیب با سازگاری

، و با وجدان )597/0( گرایی، برون)556/0( ، خودگشودگی)- 126/0(
 - ، تضاد کار)- 665/0( خانواده با استرس - کار ، تضاد)333/0( بودن

  ، )-094/0( خانواده با ابعاد پنجگانه شخصیت به ترتیب با سازگاری
، و )-142/0( گرایی، برون)- 101/0( ، خودگشودگی)162/0( رنجوریروان

، استرس شغلی با ابعاد پنجگانه شخصیت به )182/0( وجدان بودن با
 ، خودگشودگی)215/0( رنجوری، روان)068/0( ترتیب با سازگاری

به دست ) 022/0( وجدان بودن ، و با)- /240( گرایی، برون)-214/0(
  .آمده است

 سازی معادالت ساختاریمدل
   ی بـین متغیرهـای مسـتقل و وابسـته تحقیـق، بـا اسـتفاده از روش        رابطه علّ

شـده   آزمـون  Lisrel 8.53افـزار  سازی معادالت ساختاری، با کمک نـرم مدل
ساختاری عالوه بـر اینکـه قـدم نهـایی تحلیـل       هایهسازی معادلمدل .هست

هـای سـنجش تحقیـق انجـام     تـر، روی مقیـاس  عاملی تأییدی است که پیش
های برازش مدل، اعتبار مدل مفهومی پیشنهاد شـده  گرفت، از طریق شاخص

  .دهدرا نیز نشان می
 هایمبنای معادله ن داده شده است، برنشا )2( شکلطور که در همان

       چهارم رد یشود و فرضیهساختاری، فرضیه اول تا سوم تایید می
باالی  t دار بوده و سه مقدار اولسه ضرایب استاندارد اول معنی. گرددمی
یید ی اول تأسه فرضیه بنابرایناست،  35/1چهارم  یفرضیه t و مقادیر 2

  .گرددچهارم رد می یشوند و فرضیهمی

 گیرییجهنت - 5

به دلیل حضور  بر اثر تغییراتی که در دنیای کسب و کار رخ داده است و
خانواده تشدید شده  - ای تحت عنوان تضاد کار، پدیدهزنان در اجتماع

این تضاد باعث ایجاد مشکالتی برای معلمان هم در محیط کار و . است
طیف  معلمی که یاین پدیده در حرفه. هم در محیط خانواده شده است

گذاران کشور باید ای از زنان را در خود جای داده برای سیاستگسترده
 .بسیار حساس تلقی شود

باشد که قرار است از آنجا که در این شغل معلم با پرورش نسلی روبرو می
ساز کشور باشند بایستی تضاد کاری و خانوادگی در این حرفه به آینده

ثیرگذار در ایجاد این نوع ه تأرساند و با موشکافی عوامل عمدحداقل 
  های تحقیقیافته. پرداخت آنتضادها به آسیب شناسی نتایج بروز 

و  خانواده با استرس -  داری بین متغیر تضاد کارمستقیم معنی یرابطه
خانواده با رضایت  -  داری بین متغیرهای تضاد کارمعکوس معنی یرابطه

خانواده با  -  تضاد کار. دهدشغلی و عجین شدن با کار را نشان می
 - معلمانی که تضاد کار عبارتیبهدار و مثبتی دارد معنی یاسترس رابطه

نمایند دارای استرس باالیی در زندگی روزمره خانواده باالیی را تجربه می
تواند باعث تالطم افکار در امور زندگی می مشکلاین . باشندخود می

. تدریس مناسب دچار ناکارآمدی نماید معلمان گردیده و آنها را در ارائه
تواند در می و کنداسترس زیاد به سرعت انسان را دچار فرسودگی می

عجین شدن با . ثیر منفی داشته باشدو کیفیت تدریس معلمان تأنحوه 
خانواده دارد، یعنی معلمانی  -  داری با تضاد کارکار رابطه معکوس و معنی

به تمامی ابعاد  افضا رکنند این سعی میاند، انس گرفته که با شغل خود
بنابراین مرزهای تضاد کاری و خانوادگی را به  ،زندگی خود انتقال دهند
تواند موجبات در کوتاه مدت این امر می. دارنداین صورت از میان بر می

انگیزشی شدن شغل و حرفه را برای فرد به همراه داشته باشد، ولی در 
خانوادگی و انتظارات سایر اعضای خانواده این  هاینقش بلندمدت افزایش

را به عجین شدن کار با فرد مشکالت جدی برای خانواده و خود معلم 
داری با رضایت شغلی نیز رابطه معکوس و معنی. خواهد داشتهمراه 

خانواده باالیی را  - خانواده دارد، یعنی افرادی که تضاد کار - تضاد کار
های تحقیق البته در یافته. گردندضایتی شغلی میدچار نار کنندتجربه می

  .دست نیامده داری بخانواده و شخصیت افراد نتایج معنی - بین تضاد کار
 برایتحقیق رهنمودهای زیر  هایها و تحلیل فرضیهبا توجه به یافته
  :گرددخانواده پیشنهاد می -  کاهش تضاد کار

پرورش در زمینه  های خاصی از طرف آموزش وطراحی آموزش -1
خانواده برای معلمین و پیشگیری از پیامدهای  - شناخت انواع تضاد کار

  .ساز کشورآموز آتیهمنفی این تضاد بر خود و نسل دانش
های معلمان و کارکنان های تفریحی و رفاهی برای خانوادهایجاد برنامه -2

 .به منظور کاهش استرس
کوچک  فرزندای افرادی که دارای پذیر برایجاد ساعات کاری انعطاف -3

 .هستند و یا مشکالتی از این قبیل دارند
به انجام  آنها مجبور ای کهبه گونه بانوانارزش دادن به کار و فعالیت  -4

 .کار زیاد برای ایجاد احساس برابری با آقایان نباشند
که در آن دو نفر یک شغل را انجام  ١کارگیری روش تسهیم شغلبه -5

.ددهنمی
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 متغیرها بین همبستگی ماتریس ):6( جدول

وجدان  با
  بودن

  گراییبرون
تجربیات  پذیرای

  جدید بودن
  عجین شدن با کار  شغلی رضایت  تضاد  استرس  سازگاری  پریشیروان

  

عجین شدن   1                
  شغلبا 

رضایت   536/0  1              
  شغلی

  تضاد  - 242/0  - 301/0  1            

  استرس  - 394/0  - 536/0  - 665/0  1          

  سازگاری  526/0  528/0  094/0  068/0  1        

  پریشیروان  010/0  - 126/0  162/0  215/0  105/0  1      

    1  029/0  683/0  214/0 -  101/0 -  556/0  659/0  
 پذیرای

تجربیات 
  جدید بودن

  گراییبرون  660/0  597/0  - 142/0  - 240/0  686/0  047/0  754/0  1  

وجدان  با  376/0  333/0  182/0  022/0  634/0  088/0  516/0  577/0  1
  بودن

  .دار هستندمعنی%  99همه ضرایب در سطح اطمینان 
  
  

 
 )شده استاندارد ضرایب( ساختاری هایهمعادل مدل ):1( شکل
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 )داریمعنی( ساختاری هایمدل معادله ):2( شکل
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