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چكيده
هدف از اين تحقيق پيش بيني تعارض کار -خانواده و

بـه صورت مثبت و معني دار ( )p<توانستند

دلبستگي شغلي بر اساس ابعاد موفقيت کارکنان شبکه

تعارض کار  -خانواده کارکنان را پيش بيني نمايند.

بهداشت و درمان شهرستان نطنز مي باشد .روش تحقيق،

همچنين يافته ها نشان دادند که از بين ابعاد شش گانه

توصيفي از نوع همبستگي بود .از اين جامعه آماری بر

مذکور بُعد کمک به جامعه به صورت مثبت و معني دار

اساس جدول کوهــن ( ،2221به نقل از حسن زاده،

( )p<و بُعد موفقيت شخصي به صورت منفي و

 )1381تعداد  181نفر از کارمندان شبکه بهداشت و درمان

معني دار( )p<توانسته دلبستگي شغلي کارکنان را

شهرستان نطنز به صورت تصادفي ساده انتخاب شدند و

پيش بيني نمايند.

به سؤال های پرسشنامه های دلبستگي شغلي توماس

کليد واژه گان :تعارض کار -خانواده ،دلبستگي شغلي،

الداهل و کجنر( ،)1898ابعاد موفقيت پارکـر و

ابعاد موفقيت ،موفقيت شخصي.

کازماير( )1881و نيز پرسشنامه محـقق ساخته تعارض
کار -خانواده پاســخ دادند .نتايج تحليل رگرسيون چند
متغيره گام به گام نشان داد که از بين ابعاد شش گانه
موفقيت (شامل دست يابي به مقام و ثروت ،کمک به
جامعه ،روابط خانوادگي ،موفقيت شخصي ،موفقيت حرفه
ای و امنيت) بُعد دست يابي به مقام و ثروت به طور منفي
و مـعـني دار ( )p<و بـُعد موفـقيت شـخصـي
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مقدمه
ترجيــح دهند .در اين صورت آنها به ترتيب مي توانند

موفقيت ،مراحلي مداوم و پياپي دارد و نبايد آنرا
اتفاقي دانست و برای دستيابي به آن بايد به شدت تالش

دچـــار تعارض کار -خانواده 2و يا بالعکس

کرد .افــراد در رابــطه با موفقــيت ايده ها و نظــرات

تعارض خانواده -کار گردند(رستگار خالد ،1383 ،ص

متــفاوتي دارند .اما در نهــايت همه افراد يکي از پايــه

 .)31عوامل بسياری در زمينه ايجاد چنين تعارض هايي

های خرسنــدی در زندگي را موفــقيت مي

مؤثر شناخته شده اند .عده ايي از محقــقـان يــکي از

داننـد(شعاری نژاد .)1318 ،مسايل و عوامل متعددی

متــغيـــرهای تـبـيين کــننده اصــلي تعــارض کـار-

موفقيت را تحـــت تأثير قرار مي دهند که مهـمترين

خــانـواده را دلــبسـتگي شـــغلي مي دانند(دوکسبری و

آنــها مسايل مربــوط به کــار و خـــانواده مي باشند.

هيگينز .)1882 ،3دلبستگي شغلي را مي توان به مــدت

"کار و خانواده ،دو نهاد اجتماعي مهم محسوب مي شوند

زمــاني که شخــص با کــار خود سپری مي کــند

و نخستين الزمـه حفظ و ثبات اجتماعي و سالمت

تعــريف نـــمود(مقيمي .)1381 ،برخي از کارمـندان

نهــاد

ممکن است به علت تمايل به حصول موفقيتهای بيشتر در

است"(رستــگار خالـد .)1381 ،اما در برخي موارد به

تمامي ابعاد شــش گانه موفــقيت زمان بــيشتری را با

دليل مسايل و عواملي متعدد اين توازن به نفـع يکي از

کار خود ســپری نــمــايند و به نـوعي دچار دلبستگي و

اين دو بــعد به هم خــورده و موفقــيت را نــيز تحت

درگيری شغلي و متعاقب آن درگير انواع تعارض بين

تأثير قرار خواهد داد .به نظر مي رسد که موفقيت از جمله

نقش های خانوادگي و شغلي گردند.

عمومي،

عمــلکرد

مــوزون

اين

دو

دچار

مؤلفــه هايي است که اغلــب افراد غالــباً تعاريف

نتايج برخي از تحقيقات (سيـــمون و همــکاران،1

نادرستي از آن دارند و اين به دليـل نبودن تــعريفي واحد

 ،2221ابي و همـــکاران )2223 ،1نشــان داده اســت

و قابل قبــول همگاني است(آقايي و آتش پور،1381 ،

کارمنداني که موفق به کســب مسؤليت های باال شده اند،

ص  .)11اما به جای تمرکز بر تعريف موفقيت پارکر و

ساعات بيشتــری را به کار مشغول هستند و از نتايج اين

کــازمــايــر )1881(1بر ابعاد آن تمرکز نموده که

وضعيت ايجاد تعارض بيشتر بين کار و خانواده در اين

موفقــــيت را دارای  9بُعــد شامل دست يابي به

افراد و به دنبــال آن ايجـــاد نارضايتي شغلي و نيــز

ثــروت و مقــام ،موفقيــت حرفه ايي ،موفقيت شخصي،

عدم رضايت خانوادگي خواهد بود(ايلــــدريم و آيکان،9

امنيــت ،روابط خــانــوادگي و نـيز کمـک به جامعه مي

 ،2221اميــر ساالری .)1381 ،به صورتي که حتي مي

داننــد .گاهي افــراد به خــاطر دستيـابي به هر يــک از

تواند منجر به افسردگي ،اضطراب ،بد خلقي و بد اخالقي

ابعــاد موفقيت ممــــکن است مشــارکت در نقــش

با همسر و فرزندان ،انجام ضعيف وظايف نقش والديني،

کاری را به نقش خانوادگي ترجيح دهند و يا بالعکس

و همسری (دوکسبری و هيگينز )1881 ،و حتي گاهي

نقـش های خـانـوادگي را به نقـش های شـغلي و کـاری

. Parker & Chuzmmier

2.

Work – family conflict
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1

04

فصلنامه روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنكابن سال اول ،شماره  ،3پايیز 9331

سبـب ايجاد مشکالتي در سالمت جسمي و رواني آنها

ديگر عوامـل مؤثر در کــاهـش تــعارض کار -خانــواده

خواهد شد(ابي و همکاران .)2223،از سويي ديگر برخي

منتــج از منــابع کاری و غير کاری مي باشد که در

صاحب نظران اين تعارض ها را مثبت مي دانند.

افزيش موفقيت های فردی نقــش بسزايي خواهد داشت.

کارلــسون و همــکاران )2221( 1در پژوهـــشي که به

در ميان منابع غير کاری حمايت اعضـای خانواده و روابط

اندازه گيری سطح مثبت حيطه کار -خانواده مي پردازند،

خـــوب خانوادگي و دوستان(کارلـــسون ،2221 ،ون

دلبســتگي کاری را باعث ايجــاد هيجـــانات مــثبت،

دالــن و هــمکاران )2229 ،3و در بيـــن منابع کاری

باال رفـــتن ميزان مهارتـــها و تحصيل دانش و مهارتهای

حمايت سرپرستان و ناظران به عنــوان عوامــلي مهــم

جديد و گشايش راههای جديد برای رسيدن به زندگي

در تعــديل تعارض کار -خانواده محسوب مي شوند

بهتر مي دانند .پيروان اين ديدگاه نيز داليل بسياری را

(ســينامون و ريچ ،2221 ،1ايلدريم و آيکان .)2221 ،با

مطرح نموده اند که در شرايط مختلف منطقي به نظر مي

توجه به مسايل ذکر شده و از آنجـــا که کارمــندان

رسند(پارکر و کازماير ،1881 ،جمال و جمال،1882 ،

شــاغل در مــراکز بهداشـتي و درماني از پر کارترين

شافر و همکاران .)2221 ،2از جمله متغيرهای مهم ديگری

اقشار جامعه به حساب آمده و بنا به شرايط شغلي خــود،

که با دلبستگي شغلي ارتبـاط نزديـــکي دارند مي توان به

گاهي اوقــات تمام شبانه روز را بايستي در محل کار و به

رضــايت و تعهد شــغلي اشاره نمود .بيـشتر افراد نيمي

دور از خانـواده خود به سر بــرند و اين مسأله مي تواند

از ساعات بيداری خويش را در مــحيط کــاری مي

موجب ايجاد عدم تعادل بين مسئوليت های معمول

گذرانــند و اگر از شغل خود راضــي باشــند ،شغل شان

زندگي و شرايط و مسايل موجود در محيط کار شده و

را دوست خواهند داشت و احساسات و نگرشــهای

موفقيت آنها را در پاره ای از ابعاد زندگي مختل نمايد .از

مثبــتي نسبــت به آن نشـان مي دهنــد .رضــايت

طرفي با نگاهي دقيق و موشکافانه به زندگي اين افراد

شغلي منعکس کننده جـو ســازماني مطلــوب بوده و

مشاهده مي گردد که برخي از آنها از افراد موفق شهرستان

منجر به جذب و تعالي کارکنــان مي شــود(صــفری و

نطنز و شايد از موفق ترين آنها از لحاظ امنيت شغلي و

همکاران .)1389 ،گلرکــيم در تحقــيقي که بر روی

حرفه ای و اقتصادی بوده و در کمک به افراد دردمند

رضــايت شغـلي پرستاران انجام داده آنرا موجــب تعهد

جامعه سرآمد مي باشند که لزوم توجه به اين قشر را دو

بيشتر به سازمان و در نتيجه سالمت فيزيکي بهتر فرد و

چندان مي نمايد .اين تحقيق درصدد است با بررسي

رضايت از زندگي باالتر وی مي داند(به نقل مرادمند،

چگونگي روابط موجود بين ميزان تعارض کار -خانواده و

 .)1382سازمانها همچنين با دادن پاداشها و ترفيعات مادی

دلبستگي شغلي با ابعاد موفقيت کارکنان شبکه بهداشت و

و نيز حقـوق و دســتمزد عــالوه بر تأمــين رضايت

درمان شهرستان نطنز به بررسي توان پيش بيني ميزان

شغلي ،مي توانند باعث امنيت اقتصادی و آسودگي

تعارض کار  -خانواده و دلبستگي شغلي براساس ابعاد

کارمندان شوند(مقيمي .)1381 ،حمــايت اجتـماعي از

موفقيت کارکنان مذکور بپردازد و همچنين با ارايه نتايج
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علمي در اين مورد نقشي کاربردی در زمينه کنترل مناسب

پايــلوت بر روی  21نفر از افراد جامعه آماری اجرا و

تعارض کار -خانواده و نيز دلبستگي شغلي و همچنين

پس از تـعيين ضريب آلفای کرونـباخ معادل با 89/81

موفقيت شاغلين در امر بهداشت و درمان داشته باشد .بر

پايايي آن تأييد شد .اين پرسشنامه بر اساس پيشينه نظری

اين اساس فرضيه های زير را مورد آزمون قرار مي دهد:

و پژوهشي تهيه گرديده و تعداد چهار نفر از صاحب

 )1براساس ابعاد موفــقيت کارکنان شبکه بهداشت

نظران نيز مجدداً روايي آن را تأييد نمودند .در نهايت

و درمان شهرستان نطنز مي توان تعارض کار -خانواده

تعداد شش سؤال از اين پرســشنامه حذف گرديد .در

را در آنها پيش بيني نمود.

آزمون اصالح شده جديد ،ميزان نمرات آزمودني ها از اين

 )2براساس ابعاد موفــقيت کارکنان شبکه بهداشت

آزمون بين  11تا  19در نوسان خواهد بود .به صورتي که

و درمان شهرستان نطنز مي توان دلبستگي شغلي را در

عدد  19باالترين ميزان و عدد  11کمترين ميزان دلبستگي

آنها پيش بيني نمود.

شغلي را نشان مي دهد.
ب) پرسشنامه ابعاد موفقيت پارکر و کازماير .در اين

روش پژوهش

پرســشنامه تعــريف موفقيت زندگي افراد از ديد آنها

اين پــژوهش به روش توصيفي از نوع همبستگي

مورد ارزيابي قرار مي گيرد .اين پرسشنامه حاوی 12

انجام گرفته است .جامعه آماری اين پژوهش را  332نفر

سؤال مي باشــد ،که ابعــاد شش گانه موفقــيت را

کارمندان شبکه بهداشت و درمــان شهرستــان نطنــز در

محاسبه مي نـــمايد که شامل موارد زير مي باشند-1 :

پايان ســال  1388تشکــيل داده اند .از اين تعـداد181 ،

دست يابي به مقام و ثروت -2 ،کمک به جامعه-3 ،

نفر از آنهـا بر اساس جدول کوهن( ،2221به نقل از

روابط خانوادگي -1 ،موفقيت شخصي -1 ،موفقيت حرفه

حسن زاده )1381 ،به صورت تصادفي ساده انتخـاب

ای ،و  -9امنيت.

شــده اند .اين افراد چون به صورت تصادفي انتخاب

برای سنجش ميزان پايايي پرسشنامه در ابتدا در يک

شدند ،از کليه قسمت های بهداشتي ،درمـاني ،اداری و

مطالعه مقدمــاتي  21نفــر از افـــراد جامـعه آماری

خدماتي بودند .ميانگين سني کارمندان  31سال و ميزان

پرسشنامه را تکميل نمودند و پس از تعيين ضريب آلفای

متوسط سابقه سني آنها  11سال مي باشد.

کرونباخ ابعاد آن به شرح زير تعيين گرديد :آلفای کرونباخ

ابزار پژوهش .از سه ابزار زير در تحقيق استفاده شد:

برای زيــر مقـياس های مقــام و ثروت معادل ،2/13

الف) پرسشنامه دلبستگي شغلي توماس الداهل و

ارتبــاط خانــوادگي  ،2/11کمک به جامعه ،2/19

کجنر .اين ابزار مــدت زمــاني که فــرد با شغــل خود

موفقيت شخصي  ،2/82بــرای موفقــيت حرفه ای 2/98

سپــری مي کند را مشخص مي سازد و دارای  22سؤال

و امــنيت  2/93به دســت آمد .پـس از تعيين آلفای

بوده و دارای چهــار طيــف از کامالً موافقم تا کامالً

کرونباخ شش سؤال پرسشنامه مذکور حذف گرديد .برای

مخالفــم مي بــاشد(بطور مثال :من فعالــيت های

ارزيابي ارتباط خانــوادگـي  1سؤال پرســشنامه (مثــال:

ديگری دارم که از کارم در سـازمان مـــهم تر است) .با

يک پدر يا مادر خـوب باشم) .جـهت موفقيت شخصي 8

توجه به عدم هنجاريابي قبلي ،اين پرسشنــامه به طور

سؤال (مثال :داشـتن احسـاس لياقت شخصي) .برای
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موفقيت حرفه ای  1سؤال (مثـال :مــورد قبــول واقــع

نفر از متخصصان تأييد نمودند .ضريب همبستگي بين

شــدن در کــار) .جهــت ارزيابي امــنيت  1سؤال

نظرات داوران معادل  2/89محاسبه شد.

(مثال :داشتن امنيــت شــغلي بلند مــدت) .برای

شيوه اجرا .در اين پژوهش پرسشنامه ها توسط محقق

ارزيـابي مــقام و ثـروت  8سؤال (مثال :داشــتن درآمـد

در اختيار افراد منتخب گذاشته شد تا طبق راهنمای پاسخ

باال و به دســت آوردن مــزايا) و جهــت ارزيابي کمک

گويي ،در پاسخ به هر يک از سؤال ها نظر و احساس

به جامعه (مثال :توانايي کمک ،ياری ،مشاوره و حمايت

خويش را بيان کنند .در اين پرسشنامه ها از کارمندان

ديگران) نيز  8سؤال در نظر گرفته شد .دامنه نمرات برای

خواسته شده بود که نظرات خود را بدون هيچگونه

هر سؤال در هر  9بعـد مــذکور بيــن  2-1مي باشــد.

سوگيری و با توجه به ذهنيت قبلي خويش پاسخ دهند ،از

پاســخ های سؤال های مقــياس پنج گزينه ای و بين دو

آنجا که هيچ پاسخ درست و غلطي وجود نداشت .بنابراين

طيف از "هرگز مهم نيـست" تا "هميشه مهم است" در

از آنان خواسته شده بود که نظر خويش در مورد هر

نظر گرفته شده اند.

عبارت را با زدن عالمت و بطور صادقانه بيان نمايند .به

ج) پرسشنامه محقق ساخته تعارض کار -خانواده .اين

انتخاب شده گان اطمينان داده شد که پاسخ آنها با حفظ

پرسشــنامه توسـط محــقق و زير نظــر اسـتادان و با

مراتب راز داری و بصورت کامالً محرمانه مورد تجزيه و

توجه به حيطه کاری و عملکردی پرسنل شاغل در مراکز

تحليل قرار خواهد گرفت .پرسشنامه ها پس از يک هفته

بهداشت و درماني از ترکيب سه پرسشنامه الف) مقياس

جمع آوری شدند.

تعارض بيـن نقـشي ،تداخل شغلي -غير شغلي

تحليل آماری .اطالعات جمع آوری شده به کمک نرم

اودريکسول ،الگين ،هيليدريج( ،)1882ب) مقياس تعارض

افزار  SPSSمورد تجزيه و تحليل قرار گرفت .در اين

کار -خانواده گريگوری ،کي استــيفنز و اسـتيون ام

پژوهش عالوه بر شاخص های آمار توصيفي برای بررسي

سـامـر( )1889و ج) مقياس فشار نقش های شـغلي-

فرضيه ها ،و با توجه به ساختار آنها و نوع همبستگي بين

خانــوادگي بــوهـن ،ويــورزوالنگ ( ،1881به نقــل از

متغيرها از ضريب همبستگي رگرسيون چند متغيره به

رستــگار خالد )1381 ،ساخته شد .اين پرسشنــامه نــيز

روش گام به گام استفاده شده است .ضريب همبستگي

بر روی  21نفر از افــراد جــامــعه آمــاری به صورت

رگرسيون ،يک روش آماری برای پيش بيني مقادير يک يا

مقدماتي اجرا و ضريب آلفای کرونباخ آن معادل 2/81

چند متغير از مجموعه ای از مقادير متغيرهای پيش بيني

محاسبه شد که بسيار مناسب بود .طــيف پاسخ ها در اين

کننده است.

پرسشنــامه بين "هميــشه" تا "هيــچگاه" مي باشد

يافته ها

(مثال :بين وقت کــاری و خانــوادگي من تــعادل خوبي

فرضــيه اول :بر اساس ابعاد موفــقيت کارکنان

وجـود ندارد) و ميزان نمرات هر آزمودني بــين 32-112

شبکه بهداشت و درمان شهرستان نطنز مي توان تعارض

در نوسان مي باشـد 112.باالترين ميزان تعارض و 32

کار -خانواده را در آنها پيش بيني نمود.

کمترين ميزان را مشخص مي سازد .روايي آن را نيز چهار
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جدول شماره  .9ضرايب همبستگي چندگانه بين ابعاد موفقيت با تعارض کار -خانواده (رگرسيون گام به گام)
الگو

خطای استاندارد

ضريب همبستگي

مجذور ضريب

ضريب همبستگي

چند گانه

همبستگي چند گانه

چند گانه تعديل شده

 -9مقام و ثروت

-0/22

0/00

0/04

91/10

 -2موفقيت شخصي

0/22

0/02

0/00

91/23

در جدول شماره  1مشاهده مي شود که بر اساس

همبستــگي معادل  -2/22و بعــد موفقــيت شــخصي

تحليل رگرســيون گام به گام از بــين کليه ابعاد شش

با ضريب همبستگي معادل  2/21توانســته اند پيــش

گانه موفقــيت(شامل دست يابي به مقام و ثروت ،کمک

بيني کنــنده مناسبي برای تعارض کار -خانواده کارکنان

به جامعه ،روابط خانوادگي ،موفقيت شخصي ،موفقيت

باشند .نتايج کامل تر در جدول شماره  2ارايه شده اند.

حرفه ای و امنيت) تنها دو بعد مــقام و ثروت با ضريب
جدول شماره  .2ضرايب استاندارد و غير استاندارد رگرسيون گام به گام جهت پيش بيني تعارض کار -خانواده براساس ابعاد موفقيت
الگو

ابعاد موفقيت

9

2

ضرايب استاندارد

ضرايب غير استاندارد
ضريب بتا

خطای استاندارد

بتا

T

معني دار

مقدار ثابت

993/100

0/342

-

90/03

*

مقام و ثروت

-0/12

9/10

-0/22

-3/99

*

مقدار ثابت

33/002

93/49

-

0/00

*

مقام و ثروت

-2/303

2/023

-0/30

-3/20

*

موفقيت شخصي

2/93

3/91

0/92

2/23

*

0/000
0/002
0/000
0/000
0/02

در جدول شماره  2مالحظه مي شود که بعد دست

ای مثبت با تعارض کار -خانواده را نشان داده است.

يابي به مقام و ثروت با ضريب استانداردی معادل -2/32

بنابراين براساس رگرسيون گام به گام معادله پــيش بيني

رابطه معني داری با تعارض کار -خانواده داشته و پــس

تعــارض کار -خانواده طبق ابعاد موفقيت به صورت زير

از آن موفقــيت شخصي با ضريبي معادل  + 2/11رابطه

خواهد بود:

( + 33/002ثروت و مقام) ( - 2/303موفقيت شخصي)  = 2/93تعارض کار -خانواده

فرضيه دوم :بر اساس ابعاد موفــقيت کارکنان شبکه
بهداشت و درمان شهرستان نطنز مي توان دلبستگي شغلي
را در آنها پيش بيني نمود.
جدول شماره  .3ضرايب همبستگي چندگانه بين ابعاد موفقيت با دلبستگي شغلي (رگرسيون گام به گام)
ضريب رگرسيون

مجذور ضريب

مجذور همبستگي

خطای

مدل

چند گانه

همبستگي چند گانه

تعديل شده

استاندارد

 -9کمک به جامعه

0/90

0/02

0/02

4/22

 -2موفقيت شخصي

-0/23

0/00

0/04

4/02

نتــايج تحــليل رگرسيون گام به گام در جدول 3

گردند ،بُعد کمک به جامعه با ضريب همبستگي چندگانه

نشان مي دهند که اگر ابعاد موفقيت يکي يکي وارد معادله

 2/19و بُعد موفقيت شخــصي نيز با ضريب همبستگي
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جدول شماره  1ارايه شده اند.

 -2/23توانسته اند به عنوان دو متغير مناسب جهت پيش
بيني دلبستگي شغلي وارد معادله گردند .نتايج کامل تر در

جدول شماره  .4ضرايب استاندارد و غير استاندارد رگرسيون گام به گام پيش بيني دلبستگي شغلي براساس ابعاد موفقيت
مدل

ابعاد موفقيت

9

ضرايب غير استاندارد
ضريب بتا

ضرايب

خطای
استاندارد

2

t

معني دار

استاندارد
بتا

عدد ثابت

30/13

2/32

-

93/02

*

کمک به جامعه

9/29

0/04

0/90

2/23

*

عدد ثابت

30/209

3/91

-

99/93

*

کمک به جامعه

2/91

0/01

0/21

3/90

*

موفقيت شخصي

-9/12

0/33

-0/20

-2/22

*

0/000
0/02
0/000
0/002
0/02

بر اساس يافته های جدول شماره  1مي توان گفت دو

اند .يعني هر چه موفقيت شخصي بيشتر ،دلبستگي شغلي

بعد کمـک به جامــعه با ضــريب رگرسيون معادل 2/28

کارمندان کمتر و هر چه کمک به جامعه در آنها بيشتر

و موفقيت شخصي با ضريــب معادل  -2/22به ترتيب

بوده ،دلبستگي شغلي آنها بيشتر شده است .معادله پيش

روابــطي مثــبت و منفــي با دلبــستگي شـغلي داشته

بيني دلبستگي شغلي براساس ابعاد موفقيت در رگرسيون
گام به گام به صورت زير خواهد بود:

( +30/13موفقيت شخصي)( -9/12کمک به جامعه) = 2/91دلبستگي شغلي

بحث و نتيجه گيری
يافته های تحقيق بر اين داللت دارند که هرچه دست

سيمون و همکاران ( )2221و همچنين ابي و همکاران

يابي به مقام و ثروت بيشتر باشد مي توان پيش بيني نمود

( )2223گزارش نموده اند همخوان و با آنچه پارکر و

که کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان نطنز کمتر

کازماير ( ،)1881جمال و جمال ( ،)1882شافر و همکاران

دچار تعارض کار -خانواده شده اند و هرچه در بعد

( )2221نا همخوان مي باشد .به نظر مي رسد افرادی که

کمک به جامعه اين کارکنان در سطح باالتری موفق بوده

به دنبال موفقيت فردی خود بوده اند ،توانسته اند با تأمين

اند متاسفانه تعارض کار – خانواده بيشتری را تجربه

نيازهای مالي و اجتماعي خود ،بيشتر به خانواده خود

نموده اند .به نظر مي رسد افرادی که بيشتر خود را وقف

اهميت داده و آنها را راضي تر نموده اند .عموماً وقتي فرد

کار و کمک به مردم نموده اند متأسفانه مشکالت بيشتری

موفقيت شخصي خود را دنبال کند ،مي تواند بيشتر و

را در خانواده متحمل مي گردند و جالب تر آنکه افرادی

سريع تر به نيازهای خانوادگي در زمينه های رفاهي

که به فکر موفقيت فردی خود بوده اند ،تعارض کمتری را

بپردازد .نياز کمتر به اشتغال همسر ،استفاده از مؤسسات و

در رابطه با کار و خانواده خود داشته اند .اين يافته با آنچه

نهاد های مختلف در انجام وظايف مرتبط با فرزندان
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(مانند مدارس و مهد کودک های مناسب) نياز کمتر به

قشر ارزشمند آنها را در کمک به جامعه و رفع مشکالت

انجام اضافه کاری و شرايط بهتر اجتماعي از عوامل

موجود در خانواده هايشان از يک سو و کمک به سازمان

ديگری هستند که در اين زمينه نقش مهمي را مي توانند

شبکه بهداشت و درمان شهرستان نطنز از سويي ديگر

ايفا نمايند .يافته ديگر تحقيق مي تواند در گشودن زاويه

ياری نمايند.

ديد بهتر در اين زمينه کمک کننده باشد .نتايج تحقيق

منابع

نشان دادند که همين افرادی که بيشتر به فکر موفقيت

 -آقايي ،اصغر و آتش پور ،حميد .)1381( .روانشناسي

شخصي خود بوده اند ،کمتر به شغل خود دلبسته مي

موفق زيستن .چاپ اول .تهران :محبان.

باشند .اين امکان وجود دارد که يا به علت دلبستگي کمتر

 -اميرساالری ،يعقوب .)1381( .رابطه بين تعارض کار-

به شغل خود به ساير حوزه های موفقيت در زمينه
شخصي روی آورده اند و يا اينکه جاذبه های بيشتر در

خانواده با رضايت شغلي دبيران دوره دبيرستان فيروز

حوزه های فردی آنها را به سوی ديگر رانده است ،هر

آباد فارس .پايان نامه کارشناسي ارشد چاپ نشده ،رشته

چند نقش متغيرهای شخصيتي نيز در اين زمينه قابل تأمل

مشاوره خانواده .دانشگاه اصفهان.

خواهد بود .اما وقتي به دسته دوم کارکنان توجه کنيم

 -حسن زاده ،رمضان .)1381( .روشهای آماری در علوم

متوجه مي شويم که نتيجه اساسي تری به دست آمده

رفتاری .چاپ ششم .تهران :ساواالن.

است ،مبني بر اينکه افرادی که صادقانه در کمک به افراد

 -رستگار خالد ،امير .)1383( .بررسي تعارض نقش های

جامعه سرمايه گذاری نموده اند ،متأسفانه تعارضات کار-

شغلي -خانوادگي و عوامل اجتماعي مؤثر بر آن.

خانواده و متعاقب آن مشکالت خانوادگي بيشتری را

دانشور ،شماره  ،1صص .18-31

تجربه مي نمايند .اين مسأله از آن جهت قابل تأمل است

 -رستگار خالد ،امير .)1381( .خانواده ،کار ،جنسيت.

که اين مسايل مي توانند آثار نامطلوبي در تربيت فرزندان

چاپ اول .تهران :روابط عمومي شورای فرهنگي اجتماعي

داشته باشند .از آنجا که اين کارکنان صادق مطابق با يافته

زنان.

های اين تحقيق از دلبستگي شغلي باالتری هم

 -شعاری نژاد ،علي اکبر .)1318( .روانشناسي رشد(،)2

برخوردارند ،مي توان گفت افرادی هستند که به شغل

نوجواني و بلوغ .تهران :پيام نور.

خود در شبکه بهداشت و درمان شهرستان نطنز دلبستگي

 -صفری ،حبيب اهلل و جندقي ،جعفر و عبداهلل پور،

دارند و در جهت کمک به جامعه کوشا و موفق هستند .اما

ابوالفضل .)1389( .ميزان رضايت شغلي بهورزان شاغل

همين کارکنان ارزشمند در کمال تأسف بيشتر متضرر مي

در دانشگاه علوم پزشكي سمنان .فصلنامه بهورز،2 ،

گردند .بر اساس پيشينه ای که ذکر شد ،نقش حمايتي

تابستان 1389

مديران و سرپرستان ،عامل اساسي در کاهش اين

 -مرادمند ،مهناز .)1382( .بررسي تأثير آموزش شناختي

تعارضات محسوب خواهد شد (سينامون و ريچ.)2221 ،

بر افزايش رضايت از زندگي همسران نظاميان ساکن در

از اين نظر توجه مسئوالن به اين نکته جلب مي گردد که

پايگاه شهيد بابايي اصفهان .پايان نامه کارشناسي ارشد

آنها مي توانند با شناسايي و کمک به رفع نيازهای اين
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Abstract
The purpose of this study was to predict work-family conflict and job attachment from
success dimensions in Natanz.181 employees were selected randomly and Thomas Landel &
Kejner job attachment questionnaire, Parker & Chuzmmier success dimensions, and a
researcher made questionnaire were administered among them. The present study is
correlation research. The results of step by step multivariate regression show that among six
success dimensions only wealth and position success dimension has negative (p<0.001) and
personal success dimension has positive significant predictive power
(p<0.05) for prediction or work-family conflicts. Also results shows the socially help success
dimension has positive significant predictive power (p<0.001), and the personal success
dimension has negative significant predictive power (p<0.05) for job attachment.
Keywords: Work-family conflict. Job attachment. Success dimensions. Personal success.
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