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 چکیده

باورهاای ارتااا ب ریرمقی اب ماردار دارای هاای زداد ب بار تأثیر آموزش مهارتش با هدف این پژوه     

دارای تجرباه رابیاه  ماردارکلیاه  جامعاه آمااری ایان پاژوهش،ادجام شاده اسا    تجربه رابیه فرازداشویب

فاده از بودداد کاه باا اسا  0311تهارار در ساال  1 مراجعه کققده به مراکز مشاوره خادواده مقی هفرازداشویب 

دفر از این افراد اد خاب و به صاورت تااادفب در دو  اروه آزماایش و  31 یری هدفمقد تعداد روش دموده

  همچقاین ابازار اسا فاده شاده در ایان دفر در  وه  واه(  مارده شددد 01دفر در  روه آزمایش،  01  واه )

هاای و پروتکا  آموزشاب مهاارت (0192پژوهش سیاهه باورهای ارتاا ب ریرمقی اب ایدسواور و اپشا این )

های زدد ب قرار  رف قد  ای تح  آموزش بردامه مهارتدقی ه 11جلوه   8درزدد ب اس    روه آزمایش 

  Spss-24افازار و دارم (MANCONA)تحلی  کواریادس تک م غیری و چقد م غیاری ها با اس فاده از داده

کااهش باورهاای ارتااا ب وزش مهارت های زدد ب بر تحلی  قرار  رف   د ایج دشار داد آم تجزیه و ردمو

کااهش باورهاای ریار از حااکب و د اایج  تاثیر ااار اسا ریر مقی ب مردار دارای تجربه رابیه فرازداشویب 

مقی ب )تخریب کققد ب مخاسف ، عدم تغییر پاایری هموار، توقاه  هان خاوادب، کماال  رایاب جقواب و 

 های زدد ب به  روه آزمایش اس    تفاوت های جقوی ب( در اثر آموزش مهارت

  یبمعلمار اب دا ،زدد ب-تعادل کار ،سلام  روارموسفه های  کلیدی: گانواژه
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 مقدمه

های اساسب مشارک  اج ماعب و بیار شخای  و عظم  کار به عقوار یکب از راه     

با این  ها در  ول تاریخ میرح بوده و ادوار خود را با کار هماهقگ کرده اس  ادوار

وجود، کار تقها راه مشارک  اج ماعب دیو  و تمامب وجود ادوار در کار خلاصه 

های اج ماعب، صرف شود، بلکه دیاز به آرامش و اس راح  و برعهده  رف ن موئوسی دمب

وق  بیش ر برای خادواده و مادقد آر ابعاد دیگری از فلوفه وجودی ادوار اس    با وجود 

ه کار و درآمد حاص  از آر روی زدد ب شخاب هر ادوادب دارد، تمام اثرات مثا ب ک

مفهوم کار به شک  دامحووسب در  ول زمار تغییر کرده و ورابط اج ماعب و خادواد ب 

ها را در معرض تغییرات  و ردهای قرار داده و ساب به وجود آمدر مشکلاتب برای ادوار

خود تشخیاب اس  که به وسیله  افراد شار  شده اس ؛تعادل کار و زدد ب یک عاارت

آید و این تعادل سلام  های حوزه کار و خادواده به دس  مبفرد توادا به مدیری  موئوسی 

جومب و روادب فرد را از  ریق ممادع  از ایجاد رم و اددوه و سایر اثرات مقفب در زدد ب 

ت اس  از  فقاوری و (  به عاارتب تعادل کار و زدد ب عاار4: 0311دماید )بیغمب، حفظ مب

 راحب کاری که بر اساس علوم زیو  شقاخ ب، ادوادب، آداتومب، فیزیوسوژی و 

ای اس  که ارتااط بین ادوار و محیط روادشقاسب، پایه ریزی شده اس  و دادش میار رش ه

کقد  دس یابب به تعادل کار و زدد ب، تخایص سیح م وازدب از پیرامور را بررسب مب

 لاد  ا ر به هر های دو حوزه کار و زدد ب مب، موئوسی  و تعهد در د شزمار، فعاسی 

های کاری یا خادواد ب زمار بیش ری یا کم ری اخ ااص داده شود به کدام از د ش

شود  در خاوص ایقکه افراد، تعادل کار و های کاری و زدد ب مقجر مبتعارض در د ش

دو فرض هم وجود دارد؛ اول، به  ور کققد، زدد ب را چگوده تعریف و ارزیابب مب

این باور وجود دارد که افراد باید سعب کققد هر دو حوزه کار و  "تعادل"ضمقب، در 

زدد ب را به  ور مواوی مدیری  کققد، اما باید  ف  این فرض دادرس  اس ، زیرا افراد 

 فاوتب بدهد  های کاری یا زدد ب خود، اوسوی  مدر ایقکه تا چه حدی به هر کدام از د ش
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دوم ایقکه باید توجه داش  که کار و زدد ب از هم جدا هو قد و مو    از یکدیگردد  اما 

دهد جدایب بین کار و زدد ب یک افواده دس  دیاف قب اس ، زیرا پیشیقه علمب دشار مب

ماهی  این دو د ش، یکپارچه اس  و این دو جدایب پایر دیو قد)اسماعیلب، و همکارار؛ 

0311 :02 ) 

تعادل و یا پرسشب که همواره  هن پژوهشگرار را به خود مشغول کرده این اس  که      

تداخ  کار و زدد ب، در هر دو جقاه مثا  و مقفب، چگوده و از راه چه ساخ ارهایب بر 

: 0311)کاظمب شاهاددش ب، و همکارار؛   اارددمبپیامدهای فردی و سازمادب اثر 

دواده و جقاه مهم از زدد ب هر شخص اس  سلام  جومادب و (؛پرداخ ن به کار و خا9

روحب به هماهقگب این دو جقاه بو گب دارد  به ویژه در جوامه امروزی که افراد ساعات 

های مخ لف در سایرجقاه های  ارادقد، پرداخ ن به د شتری را در مح  کار مب وسادب

رار  و ریره به دردره اصلب تادی  زدد ب از قای  : خادواده، دوس ار، جامعه، اوقات ف

 در که بوددد ع یده این بر همکارار و هاوس (؛  رین20: 0311,  امیرساساری) شده اس 

 همکارار و هاوس دارد   رین همراه به را زدد ب کیفی  ارت ای زدد ب و کار تعادل ک 

 اس رس، از سایببا سیح ایجاد به مقجر کاری تعادل ویژه به تعادل عدم که کققدمب اس دسال

) رین   شودمب کار محیط در فرد بخش اثر کاهش دهای  در و زدد ب کیفی  کاهش

دهد که کوتاهب در دس  یابب به تعادل (؛تح ی ات دشار مب2113هاوس، کاسیقز، و شاو؛ 

 ف دار و بارکاری بر کق رل ف دار احواسات به صحیح بین تلاش و اس راح  فرد، مقجر

 عملکرد خو گب، به مقجر تعادل عدم  شد خواهد تعهد و فردی اهداف ادجام جه  ادرژی

 ( 91: 2113شود  )ییلدیرم، و آیکار؛ مب سلام  روادب کاهش و ضعیف

 راهاردهای از اس فاده و اد خاب د ایج از سویب از  رفه دو تعام  یک در روادب سلام      

 ساز زمیقه خود دیگر سوی از و دشومب محووب تقش و تغییر با م قاسب و مؤثر ایم ابله

 تقش موقعی  درس  ارزیابب و صحیح شقاخ  آر پرتو در که اس  ساسمب روادب فضای

( whoب)سازمار بهداش  جهادشود؛مب میور مؤثر، ایم ابله راهکارهای اد خاب جه  زا
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و  قابلی  برقرای ارتااط موزور و هماهقگ با دیگرار، تغییر»فکروسلام  روار را سلام  

و بر آوردر تمایلات شخاب به  ور مقی ب،  تضادهااصلاح محیط فردی و اج ماعب و ح  

سلام  روادب عاارت اس  از سازش »:  ویدمب 0کارل میقجر «دادقدمبعاد ساده و مقاسب 

به  وری که شادی وبرداش  مفید و مؤثر به  «فرد با جهار ا رافش با حداکثر امکار

سلام  فکر و روار افراد  تأمینوظیفه و هدف بهداش  روادب  داز رفبشو  ورکام  ادجام

های موجود در وجودشار داس عدا سلام ب ب وادد از تمامب این سایهجامعه اس  تا در 

 ( 04: 0311 )دیکقامب، اس فاده کققد و زدد ب پر باری داش ه باشقد

ب اس  که آموزش و پرورش و به عاارت دیگر مدرسه یک دظام صد در صد ادواد     

سازی باشد کار اصلب مدرسه ادوارعام  ادوادب هیچ سازمادب به اددازه مدرسه قوی دمب

های معقا دارد  مدرسه باید ب وادد ادوار (روار)سازی در دو بعد جوم و روح اس  و ادوار

، شا ردار به عقوار اعضای جامعه ب وادقد بر خود 2کقد که به قول  ی ر برگ تربی ساسمب 

یط خود با مهارت تولط داش ه باشقد و سه فضای اساسب زدد ب یعقب عشق، کار و و مح

 سلام  روار، دادش ( 0311 )دیکقام، تفریح را به درس ب و به  ور مقی ب هدای  کققد

دادش آموزار را از دظر دظم  توادقدمب هاآرمعلمار را قادر خواهد ساخ  بدادقد تا چه حد 

و مشکلات  هایی وده معلمار در درک دارسا نیاکمک دهقد ، بعلم  یو ادضااط و فعاس

و  دی، مفترصمیمبمعلمار و دادش آموزار  نیارتااط ب ودادش آموزار قادرخواهقدبود

را بهاود بخشد و  یریاد ی و آموزش تواددمباس  که  هایژ یو نیا همه،مؤثرخواهدشد

در این    (2100 ،3م سب دوس بابه اد ظارات جامعه آماده سازد ) یبپاسخگو  یکودک رابرا

درصد  44که در  کققدمباشاره  (2111)پورتو، کارواسهو، اسیاورا، سایلوادب و آراجاو رابیه

معلمار مشکلات سالام  روار وجود دارد که تح  تأثیر عواملب همچاور میاسااات شاغلب 

 1/0ری زیاد، اس  و شیوع اخ لاسات روادب در معلمار باا فشاار کا زدد ب-و فشار کاری

                                                           
1 - karel minjer 

2 - giter berg 

3 - McNulty 
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 با پژوهش این اساس براین (؛2100، 0)ور دام مب باشدبرابر معلمار با فشار کااری کام 

 مدارس معلمار در زدد ب کارو تعادل با روار سلام  شقاسایب و تایین رابیه بین هدف

 آیا بین که سؤال اس  این به  ویبپاسخ جه  در تهرار بوده و شهر21 مقی ه اب دایب

تهرار رابیه  شهر21 مقی ه اب دایب مدارس معلمار در زدد ب کارو تعادل با رروا سلام 

تح ی ات ادجام شده درباره موضوع و  به مربوطمعقاداری وجود دارد؟  در ادامه,سوابق 

 ,  کر شده اس :د ایج به دس  آمده در داخ  و خارج از کشور دظرهای علمب موجود

-ای تعادل کارای با عقوار د ش واسیه( در م اسه0311کاظمب شاهاددش ب و همکارار )     

ها دشار داددد که اسگوی های روار شقاخ ب ادجام داددد؛ یاف هها و مدلزدد ب  روش

ها برخوردار اس   برازش به ر از راه هماو ه کردر پیشقهادی از برازش دوا اً خوبب با داده

 یم و ریرمو  یم( در این زمیقه فرضیه )مو  02خیاهای دو مویر بدس  آمد  همچقین، 

 مورد تأیید قرار  رف قد 

-کار تعادلبررسب رابیه ( در پژوهشب با عقوار 0311) عیوب مراد و خلیلب صدرآباد     

تجزیه و ادجام  رف    خادواده و اس رس شغلب با د ش تعدی   ر سرمایه روار شقاخ ب

ساخ اری دشار داد که مدل با دادههای تحلی  دادهها با اس فاده از روش مدسوازی معادسات 

میلوبب برخوردار اس   اثر مو  یم تعارض  این پژوهش برازش مقاساب دارد و از کیفی 

همچقین سرمایه روادشقاخ ب در  -و  باشدمبکار خادواده بر اس رس شغلب کارکقار معقادار 

ارکقار باعث ایجاد   وجود تعارض کار خادواده در ککقدمباین رابیه د ش تعدیلگر ایفا 

، ساا با عقای  به د ش تعدیلگر سرمایه روادشقاخ ب در این رابیه، شودمباس رسهای شغلب 

با ارت اء این سرمایه در سازمار به کاهش اس رس شغلب و ارت اء سلام  دس   توارمب

 .یاف 

 تعادلهدف پژوهش حاضر آزمودر اسگو رابیه  (0313اسهب )معرف و امار خدیجه     

در کارکقار  بشقاخ روار یفشارها یری بادجیبا م یکار بو یخادواده و بهز-کار

                                                           
1 - Van Dam 
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-ادواع تعارض کار میمو   یرهایدشار داد که مو هااف هیشهر اهواز بود   بدوس  یهاسازمار

خادواده -تعارض کار یرمو  یمر ریمو زیو د یکار بو یو بهز ب شقاخخادواده به فشار روار

 داربمعق بشقاخ روار یفشارها قیاز  ر یکار بو یبه بهز بشقاخ اربر فشار رو بما ق

 بوددد 

خادواده با سلام   -به عقوار رابیه تعارض کار ب یتح  ب(  0311)تیزمغز  و آشف ه     

  یفیکققده ک  ی: د ش تعدیبزداشو  یو رضا کار طیدر مح بشقاخ  یبدارسا ،بکل

و  از  دف  ه در کارکقار شرک  بهره برداریخادواد -خواب و خودکارآمدی تعارض کار

  یو رضا بخادواده با سلام  کل -که تعارض کار اف یدس   جید ا نیآراجاری به ا

 جید ا نیکار رابیه مثا  دارد  همچق طیدر مح بشقاخ یب و با دارسا برابیه مقف یبزداشو

و خودکارآمدی  خواب  یفیدشار داد ک بلیتعد بسلوله مراتا وریر رس  یحاص  از تحل

در  بشقاخ  یبدارسا ،بخادواده با سلام  کل -خادواده، رابیه تعارض کار -تعارض کار

  کقدمب  یرا تعد یبزداشو  یکار و رضا طیمح

با  کار با خادواده و تعارض خادواده با کار ( با عقوار رابیه تعادل2101) 0جادوورد و تاباتا     

و بردامه کاری دامقظم، از عوام   اساکه فشار کاری ب به این د یجه رسیدددخوشقودی شغلب 

کققده تعارض کار با خادواده و تعارض خادواده با کار بوده که مقجر به سیح پایین  پیشایقب

 شود مبرضای  از زدد ب و شغ  

تعارض  نیرابیه ب ببررس "( که با عقوار 2101) 2و همکارار ادگیدر پژوهش سادگ      

ادجام  یدر ماسز یدیشرک  توس کیکارکقار  یبر رو "اد ترک شغ کار خادواده و ق

 یو برا باج ماع  یتعارض کار خادواده بعد حما یپژوهش برا نی  در اباشدمبشد، 

و مراقا  از فرزدد در دظر  بخادواد   یحما ،بشغل یتعارض خادواده کار ابعاد خشقود

                                                           
1 Johnsrud, L.K., Tabata 
2 Sang Lang, Azami, Owee Kowang & Chin Fei 
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کار و  -خادواده و تعارض خادواده  -که تعارض کار دهقدمبدشار  جی رف ه شده اس   د ا

 دار با قاد ترک شغ  داردد  بابعاد آدها رابیه مثا  و معق

 این د ایج داددد، قرار بررسب مورد در پلک فرضیه کوپر و راس  فرور، همچقین     

 کار در زدد ب ایقکه تا شودمب زدد ب در اخ لال موجب کار بیش ر که داد دشار تح ی ات

 پیدا جقوی  د ش برای تفاوتب پژوهش این د ایج اس   کر به سازم  کقد ایجاد اخ لال

 (0112کوپر؛  و راس  )فرور، .دکرد

 همکارادش و کوپلمن مدل از اس فاده با زدد ب و کار از رضای  روی تح یق امیقاه     

 رضای  و زدد ب و کار تعارض بین مقفب رابیه داد دشار تح یق این د ایج که داد ادجام

)امیقاه؛   دارد وجود خادواده از رضای  میزار و زدد ب و کار تضاد بین مثا  رابیه و لبشغ

0111) 

 در هایببچه دارای واسدیقب تک خادواده 0191 روی تح یق دیز همکارار و دوکوااری     

 زیادی کق رل که افرادی داد دشار تح یق این هاییاف ه داددد، ادجام سال 02 تا 1 سقب  روه

 همچقین کققد،مب تجربه را خادواده و کار تعارض از پاییقب سیح داردد، خود کار روی

 و )دوکوااری  داددد دشار زمیقه این در را بیش ری مشکلات واسدیقب تک هایخادواده

 (0114همکارار؛ 

 تضاد بین که داددد دشار دیوزسقد در کارمقد 11 روی پژوهش در  ارددر و باسمفورس     

  دارد وجود رابیه شهروددی رف ار و سازمادب تعهد و شغلب رضای  و  بزدد و کار

 (2111 ارددر؛  و )باسمفورس

 تعادل از بوددد، کار در یر را هف ه آخر تعییلات که کادادایب کارکقار داد دشار جمال     

 روار مشکلات و شغلب اس رس هیجادب، فرسود ب و بوده برخوردار پاییقب زدد ب_کار

 ،2114 هایسال در میاسعات از درصد 11 (؛حدود2114داددد  )جمال؛  دشار  ریبیش تقب

 صدق کیفب هم و کمب میاسعات درمورد هم رودد این  ردید، مق شر 2111 و 2111

 از .باشدمب حاضر قرر اوای  در حاضر حوزه به دا هادب علاقه بیادگر این که  کقدمب
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 هقدی و پلک، کاد ر، ردشاو، راپوپورت، هایوهشپژ به 0111 دهه اواخر در اوسیه تح ی ات

 به خادواده و کار که دهدمب دشار کلب  ور به تح ی ات این د ایج که کرد اشاره توارمب

 (2111 ااردد  )کاسپر، و همکارار؛ مب تأثیر یکدیگر و مقفب و مثا   رق

 2111 سال تا حال این اب شد، میرح 0191 سال در مفهوم این بار اوسین م حده ایاسات در     

 صورت کارزدد ب تعادل با رابیه در( سال در تح یق 01 از کم ر) کمب تح ی ات تعداد

 معقب افزایش به مقجر  اش ه دهه دو در اج ماعب و سازمادب تح ی ات حاسیکه در  رف ،

 .اس  شده مدیری  و روادشقاسب ادبیات در خادواده_کار میاسعات زمیقه در میاسعات دار

 (2111تاج اسدین، و همکارار؛ )

ادواده و خرابیه تعارض کار با عقوار  (2104) 0و فورد نیوا وز،یکه م  بپژوهش در     

در مدت  بشرک  کققده و با در دظر  رف ن اثر  وس 432در مورد  سرمایه روادشقاخ ب

سرمایه ادواده و خسقجش د ش زمار بر رابیه تعارض کار  یماهه برا 1ماهه و  0 هایزمار

 هایدظریهادجام داددد، دشار داده شد که در کوتاه مدت )امار( بر اساس  روادشقاخ ب

دارد، اما در  میارتااط مو   سرمایه روادشقاخ ب نییسیوح پا ایتعارض کار خادواده  ن،یشیپ

 یو در راس ا نیشیپ هایدظریهبرعکس بوده و بر خلاف  کاملاً جیدراز مدت )عماد( د ا

همراه بوده اس    سرمایه روادشقاخ ب یلیاق تعارض کار خادواده با سیوح باسااسع یتئور

م یه از زمار با کاهش تعارض کار خادواده  کباساتر در ی بو یهمز دشار داددد که هااف هی

زمار در رابیه  تأخیرتابه  یهمراه بود که دشار دهقده وجود اسگو یبعد بدر م یه زماد

  باشدمب

 نیرا به عقوار واسط ب بروادشقاخ  هیسرمابا عقوار تأثیر  (2102مکارار )و ه 2ادگس     

که تعارض کار  دددیرس جهید  نیو به اب ادجام داددد شغل بخادواده و فرسود  -کارتعادل 

                                                           
1 Matthews, Wayne & Ford 
2 Sang 
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 هیسرما شیاس  و با افزا مؤثر بشغل ببر فرسود  بروادشقاخ  هیسرما قیخادواده از  ر -

  کاس ه مب شود بشغل بسود فر میزار  ،افراد بروادشقاخ 

 

 روش

 میار بیش ر روابط و شقاخ  بررسب به که جه و ازآر کاربردی دوع از تح یق این     

 ؛ وردی بمقرار  توصیفب یهاپژوهش در دس ه پردازدبم موجود م غیرها در شرایط

هماو گب  یهاپژوهش از دوع پردازدبم م غیرها بین رابیه بررسب به که جه ازآر

جامعه هدف ؛ از  رفب هدف آر بررسب ارتااط بین چقد م غیراس  رایز شود,محووب مب

تهرار در سال تحایلب  شهر 21 در این تح یق تمامب معلمین زر دوره اب دایب مقی ه

 :باشقدبم 0311-0319

 جامعه آماری -1جدول 

 
 دفر 0104تهرار: شهر 21 تعداد ک  معلمین دوره اب دایب مقی ه

)مرکز و حومه( از دموده  یری تاادفب  ا ه 2و  0این تح یق به عل  وجود حوزه  در     

ای با اد واب م قاسب اس فاده شد, که در آر دوا  فراوادب هر  ا ه از دموده، با دوا  آر 

  ا ه در جامعه یکوار اس :

n 
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=  

= 9/73 

N=  

n  = 

n 
 برمبنای تناسب زیر خواهیم داشت:

 
 

 آماری نمونه ۰جدول 

 
در  )در مرکز و حومه( مب باشد؛تهرار شهر 21 مقی ه دفر از م یه اب دایب 301برابر با      

 به شرح  ی  اس فاده  ردید: این پژوهش، مح ق از پرسشقامه

سؤاسب سلام   29برای بررسب سلام  روادب از م یاس  (:GHQ-29لام  روار)س -اسف 

سؤال دارد که چهار 29( اس فاده شده اس   این آزمور GHQ-29روادب  لدبرگ )

هر زیرم یاس هف  سؤال دارد(  سیو م دمره  ااری سؤاسات  _ یرد زیرم یاس را در برمب

 1تا  1م غیر اس   دمره  20تا  1ر زیرم یاس از را دربرمب  یرد  دمره هر فرد در ه 3تا  1از 

دهد و دمره وضعی  در آس اده بیماری را دشار مب 04تا  1دشاده وضه وخیم پاسخگو اس   

دشادگر وضه سلام ب پاسخگو اس   دمره کلب هر فرد از حاص  جمه دمرات  20تا  04

 29تا  1 یاس دمره آید  فردی که در مجموع از چهار زیرمچهار زیرم یاس به دس  مب

وضعی  در آس اده بیماری پاسخگو را  11تا  29کقد وضعی  وخیمب دارد دمره دریاف  مب
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کقد از وضعی  سلام ب خوبب را کوب مب 94تا  11دهد و فردی که دمره دشار مب

ای اس  که (؛سلام  روادب دمره11-19، ص0393برخوردار اس   مع مدی شارک ، 

 سقجد :  یرد و موارد زیر را مبمب 0119 لدبرگ و هیلر «  GHQ»آزموددب از پرسشقامه 

بدس   GHQپرسشقامه  1تا  0ای اس  که آزموددب از سؤاسهای : دمرهسلام  جومادب  0

 آورده اس  

بدس   GHQپرسشقامه  04تا  9ای اس  که آزموددب از سؤاسهای : دمرهاضیراب  2

 آورده اس  

پرسشقامه  20تا  01  که آزموددب از سؤاسهای ای اس: دمرهدارسا کقش وری اج ماعب  3

GHQ   بدس  آورده اس 

بدس   GHQپرسشقامه  29تا  22ای اس  که آزموددب از سؤاسهای دمره :افورد ب  4

 آورده اس   

 زدد ب و کار تعادل پرسشقامه (:0111,  هاسدر و زدد ب)ردشو و کار تعادل پرسشقامه-ب

 ویه  32 دارای پرسشقامه این  اس  شده متقظی و (تهیه0111هاسدر) و ردشو توسط

(  در این اس  عاملب تک صورت به و بوده زیرم یاس فاقد پرسشقامه اینباشد)مب

 )همیشه، سیکرت ای زیقه چهار  یف با پاسخ بو ه صورت به سؤال 32 دارای پرسشقامه

اع اار  خواهد بود؛ همار  ور که بیار شد 4-3-2-0(که به ترتیب بین هر ز بقدرت، راسااً،

یا روایب با این موئله سر و کار دارد که یک ابزار اددازه  یری تا چه حد چیزی را اددازه 

حداق  ام یاز  (  در این پرسشقامه0311سرمد و همکارار،) میکقبمکه ما فکر  ردی بم

 خواهد بود: 029و حداکثر  32ممکن 

 باشدبمدر حد پاییقب  خادواده -تعادل کار زاریم: 14تا  32 دمره بین  

  باشدبمدر حد م وسیب  خادواده -تعادل کار زاریم: 11تا  14 نیبدمره  

  باشدبمدر حد باسایب  خادواده -کار تعادل زاریم: 11دمره باساتر از  
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اات آر در اددازه  یری هر اع ماد یا پایایب یک ابزار عاارت اس  از درجه ث  یقابل     

ایقکه ابزار اددازه  یری در شرایط یکوار تا چه اددازه د ایج  یعقب ردی بمآدچه اددازه 

 تعادل پرسشقامه (پایایب0311سلیمادب)(؛ 0311سرمد و همکارار،دهد )بمیکوادب به دس  

روش تاقیف درصد و از  1/1 از باساتر را کرودااخ آسفای ضریب  ریق از را زدد ب و کار

  دارد پرسشقامه این مقاسب پایایب از دشار که اس  آورده دس  به درصد 1/1باساتر از 

 .اس  شده تأیید توسط وی دیز پرسشقامه این روایب تاییدی و اک شافب همچقین

 تهیهها در اب دا سعب شده پس از در این پژوهش جه  سقجش روایب پرسشقامه     

   یدر ح  قرار دهد ، و کارشقاسار از اساتید تعدادیدر اخ یار  ، پژوهشگر آر راپرسشقامه

 یبرا ی)ظاهر پرسشقامه( و مح وایب)مح وا و م ن سواسها(صور یبپژوهش از روا نیدر ا

, که در این تح یق تقها از دو روش محاساه پایایب یعقب ضریب دیاس فاده  رد یبروا نییتع

 ر(اس فاده  ردید آسفای کرودااخ و روش تقایف)دو دیمه کرد

 پرسشنامه های سلامت روان و تعادل کار و خانواده -9-9جدول 

 
های  ردآوری شده از آمار توصیفب و اس قاا ب همچور جه  تجزیه و تحلی  داده     

فیشر به کمک درم  fو آزمور   tآزمور هماو گب پیرسور و ر رسیور  ام به  ام,آزمور 

 ده اس  اس فاده ش 23دوخه  spssافزار 

 

 هایافته     

آمده  0جدول  در یفردشاخص های توصیفب شام  تعداد، درصد برای م غیرهای عوام  

 اس  
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 متغیرهای عوامل فردی )متغیرهای اسمی( -1جدول 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

( از %94,1درصد بیش ری ) که ،دهدبمدشار  0جدولتوصیفب ارائه شده در  یهاشاخص

( و دیروی رسمب در حدود %11,2دفر، ) 211دود معلمار دموده م اه  بوده ادد یعقب در ح

)حومه( در 2 هیداحتهرار از  21( معلمار زر م یه اب دایب مقی ه %11,9دفر و سرادجام ) 011

 ( در)مرکز0 هیداح)حومه( و 2 هیداحدر این تح یق داردد )تح یق وجود  میار دموده آماری

صد و مد )میاده( برای ی توصیفب شام  تعداد، درهاشاخصدظر  رف ه شده اس ( 

 آمده اس   2-4ی( در جدول ارتاهم غیرهای عوام  فردی )م غیرهای 

 (متغیرهای ترتیبی) یفردمتغیرهای عوامل  -۰جدول

 متغیرهای اسمی تعداد درصد تعدادکل

301 

وضعیت  مجرد 20 01,4

 تاهل

 
 متاهل 211 94,1

301 

 حق التدریس 10 01,0

نوع 

 تخداماس

 

 قراردادی/شرکتی 14 23,3

 پیمانی 31 01,4

 رسمی 011 11,2

301 
 مرکز()1 هیناح 031 43,2

 نوع منطقه
 )حومه(۰ هیناح 091 11,9

 متغیرهای رتبه ای                 تعداد درصد میانه(مد ) کل

301 41-31 

 سال ۰1زیر  20 1,1

 سن
40,1 13 91-۰1 

41,9 019 11-91 

03,0 41 1۲-11 

 سیوادس 301
 فوق دیپلم 11 09,1

 مدرک تحصیلی
 لیسانس 011 13,1
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 41,9سال ) 31-41بین  دارای سن درصد بیش ری از دموده آماری 2جدول   اق همچقین     

 011درصد( در حدود  13,1) وادسیسدفر، مدرک تحایلب  019( یعقب در حدود درصد

مح  مقزل تا  فاصله دفر، 039درصد( در حدود  31,9سال ) 01-21دفر، ساب ه خدم  

)بیش رین فراوادب( در بین ب یه  مد دفر 010درصد( در حدود  12,1) لوم ریک 1مدرسه زیر 

 موارد هو قد 

 فاصله ای() یپژوهششاخص های توصیفی متغیرهای  -9جدول 

 

 

 

 
 
 

از تعادل  تهرار 21دموده(مقی ه ) یباب دازر م یه  جدول باسا دشار مب دهد که معلمین     

آدها که میادگین دمرات کوب شده  چرا دوا ا ضعیفب برخورد مب باشقد,خادواده -کار

و به معقب وضعی  دامواعد مب باشد  ایین ترپ( 14دمره برش: اس اددارد )( از میادگین 13,02)

29,4 99 
 فوق لیسانس و

 بالاتر

301 21-01 

 سال 1 ریز 11 24,1

 سابقه خدمت
24,2 11 11-1 

31,9 039 ۰1-16 

00,0 24 9۲-26 

 لوم ریک 1 ریز 301

 لومتریک 1 ریز 010 12,1

محل فاصله

 مدرسه-منزل

1,9 01 11-1 

9,9 01 ۰1-11 

 کیلومتر ۰1 یبالا 14 29,1

 سلامت روان خانواده-تعادل کار 

 32 49  رینکم

 11 011  رینبیش

 11,14 13,02 دمره میادگین

 4,04 3,11 ادحراف اس اددارد
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و این شرایط در خاوص پرسشقامه سلام  روار در حدود م وسط اس  زیرا میادگین 

 ( باساتر مب باشد 42پرسشقامه )( دوا  به دمره برش 11,14شده )کوب 

از آدجا که ماتریس هماو گب ماقای محاساه ر رسیور و دیز تجزیه و تحلی  مدل های      

 -ب اس ، ماتریس هماو گب کلیه موسفه های چهار اده م غیر سلام  روار با تعادل کارعل

خادواده در جدول زیر آمده اس    اق این جدول تمامب روابط زیرموسفه های سلام  

  خادواده دشار داده شده اس : -روار و خود این م غیر با م غیر تعادل کار

 
ن میزار هماو گب در میار م غیرهای پژوهشب از آر د ایج جدول دشار مب دهد بیش ری     

)از موسفه های سلام  روار( به میزار "سلام  جومادب"با زیر موسفه  خادواده -تعادل کار

( مب باشد, که این میزار هماو گب زیاد و مثا  و معقادر مب باشد همچقین میزار 45/1)

بوده که هماو گب معقادار و  (31/1با سلام  روار) خادواده -تعادل کارهماو گب بین 

تعادل مثا  بوده, بدین معقا که با افزایش میزار سلام )روار( در معلمار زر اب دایب میزار 

اضیراب با  بعدهماو گب بین آدها دیز افزایش مب یابد و برعکس و همچقین  خادواده -کار

توار مبدرصد  1زیر  با توجه به سیح معقاداریکه  بوده -01/1 با برابرخادواده -تعادل کار

بعد به این معقا که بین  باشد مبدرصد( معقادار  1درصد )آسفای  11 ف  در سیح ا میقار 

برقرار بوده  رابیه معقادار() بهماو گخادواده -تعادل کار و (سلام  روار)از ابعاد  اضیراب
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ری دارسا کقش و بعدهماو گب بین مقفب, ضعیف و معقادار اس  و  این هماو گبکه 

 1زیر با توجه به سیح معقاداری بوده که  -31/1 با برابرخادواده -اج ماعب با تعادل کار

به این  باشد مبدرصد( معقادار  1)آسفای  درصد 11توار  ف  در سیح ا میقار مبدرصد 

خادواده -تعادل کار و (سلام  روار)از ابعاد دارسا کقش وری اج ماعب بعد معقا که بین 

 مقفب, دوا ا قوی و معقادار اس   این هماو گبکه برقرار بوده  یه معقادار(راب) بهماو گ

بوده که  41/1 با برابرخادواده -سلام  جومادب با تعادل کار بعدهماو گب بین از  رفب      

درصد )آسفای  11توار  ف  در سیح ا میقار مبدرصد  1زیر با توجه به سیح معقاداری 

 با برابرخادواده -افورد ب با تعادل کار بعدهماو گب بین و باشد مبدرصد( معقادار  1

 11توار  ف  در سیح ا میقار مبدرصد  1زیر با توجه به سیح معقاداری بوده که  -41/1

سلام  )از ابعاد افورد ب بعد به این معقا که بین  باشد مبدرصد( معقادار  1درصد )آسفای 

 این هماو گب دیزکه برقرار بوده  بیه معقادار(را) بهماو گخادواده -تعادل کار و (روار

 با برابرخادواده -سلام  روار با تعادل کارهماو گب بین مقفب, قوی و معقادار اس  و 

 11توار  ف  در سیح ا میقار مبدرصد  1زیر با توجه به سیح معقاداری بوده که  -31/1

-تعادل کار و سلام  روارن به این معقا که بی باشد مبدرصد( معقادار  1درصد )آسفای 

مثا , قوی و معقادار  این هماو گب دیزکه برقرار بوده  رابیه معقادار() بهماو گخادواده 

همچقین جه  پاسخگویب به این موضوع که زیر بعدهای سلام  روار معلمار زر  اس ؛

 ام اس فاده به  ب کقد از ر رسیور  امقیبشیپها را آر خادواده-کار تعادل موسفه توادقدبم

 شد که د ایج آر در جدول  ی  آمده اس :
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های آماری رگرسیون های رگرسیون، تحلیل واریانس و مشخصهخلاصه مدل -1جدول 

 سرمایه روانشناختیخانواده بر مبنای زیر بعدهای -تعارض)تعادل( کار
 

 

 معقادار هو قد  P=10/1در سیح  F** تمامب م ادیر 

وسیله سه بعد سلام  خادواده, تقها به-کار تعادل دهد که موسفهسا دشار مبد ایج جدول با     

بیقب اس   در به رین پیش ( قاب اج ماعب وری داکقش ،افورد ب، جومادب سلام ) روار

افورد ب  (,β=  21/1)سلام  جومادب خادواده از -کار تعادل بیقب موسفهیش( پ3مدل )

(01/1- =β و ) داکقش وری اج ماعب(10/1- =βمب ) درصد از واریادس موسفه 34توادقد 

فرضیه فرعب ششم تح یق ماقب بر  بیقب دمایقد  بر این اساسخادواده را پیش-کار تعادل

 خادواده بر ماقای زیر بعدهای سلام  روار-کار تعادل بررسب قدرت پیش بین موسفه

اضیراب از ابعاد اس  )تأیید  ( قاب اج ماعب وری جومادب,افورد ب, داکقش سلام )

 سلام  روار در این مدل قرار دگرف ( 
 تعادل کار و خانواده با توجه به وضعیت تاهلو نوع منطقه -1جدول 

 سیح معقاداری درجات آزادی مشاهده شده t ادحراف اس اددارد میادگین  روه شاخص ها

 وضعی  تاه 
 33  301 11  02,41 11,34 مجرد

  01,21 14,33 م اه 

 قی هدوع م
  11 301 141- 04,11 13,29 حومه

  01,112 13,91 مرکز
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مو    درج شده در جدول باسا دشار مب دهد که در م غیرهای  tاز  رفب د ایج آزمور      

( تفاوت معقاداری میار t ،33/1 =P : 11( و وضعی  تاه )t ،11/1 =P= - 41دوع مقی ه)

خادواده وجود -ه (دوا  به تعادل کاردو  روه معلمار)حومه و مرکز( و )مجرد وم ا

 ددارد 

 

 گیرینتیجه

 مدارس معلمار در زدد ب -کار  تعادل با روادب  د ایج دشار داد بین موسفه های سلام      

 سلام  روار،برخوردار بودر از  اب دایب رابیه معقاداری برقرار بود؛ بقابراین مب توار  ف 

اس رس زا کم ر دچار  ی هایم ابله به ر در برابر موقع تا علاوه بر سازدبرا قادر م معلمار

روزاده  هیوقا ریبرخوردار باشقد و کم ر تح  تأث یبتقش شده، در برابر مشکلات از توار باسا

 سلام  روارمؤسفه  نیعقوار اوس به ؛در این خاوص مب توار  ف  که اضیرابرددیقرار بگ

 -تعارض کارتااط اس   از  رفب با عملکرد افراد در زدد ب شخاب و کاری در ار

، از  ریق تداخ  وظایف خادواد ب و کاری، آور اضیرابخادواده به عقوار یک موقعی  

و با اعمال دیروی مقفب بر توادایب او، کق رل فرد بر  دهدبفرد را به شدت تح  فشار قرار م

در  سلام  و ساب د اار رودبمخ لف و م قوع خادواد ب و کاری از دس  م هایی موقع

های مربوط به خادواده به شک  که د یجه آر، ادجام داقص وظایف و موؤوسی   رددباو م

و در  کاریتدبیر امور خادواد ب و در رابیه با وظایف کاری به صورت اهمال  ضعف در

   ردد بهای خاص م دهای  در رابیه با خود به شک  دادیده  رف ن خود با زیر مجموعه

از عوام  مهم در  بکی اس رس)از موسفه های سلام  روار(هارت در کق رل م همچقین     

 یدر برقرار اس رس کم راس  و ساا افراد  گراریارتااط موفق و ح  تعارض با د یبرقرار

که تعارض  نیتوجه به ا باو  تر هو قدموفق یکار طیدر مح گراریارتااط و ح  تعارض با د

اد ظار  تواربم (2102)هابفول، شودبم بتل  مزمن یاس رسزا  یوضع کیخادواده، -کار

 یزیآم یتعارض را به  ور موف  نیکقد ا کمک به مقابه به فرد بداش  که دس رس
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 به  یتا تما ،کقدببه فرد کمک م امیدواریمادقد  ،بمقابه شخا ببرخ کقد  وجود  یریمد

و به فرد اع ماد به دفس  تعارض و داساز ار را داش ه باشد، ی هایخاص در موقع یبرف ارها

 (  0،2101دهد )دیوسیقگ و باردزبخادواده را م-تعارض کار  یریمد

و  رددی برا در بر م بآدم بمثا  زدد  یهاجقاه همچقین باید  ف  سلام  روار     

و  کقدبفرد کمک م یاس  که به بهره ور بروار شقاخ  یهایژ یشام  آر دس ه از و

  شودبو م اوم  در برابر مشکلات م یهدفمقد ،یارزشمقدخود  ،بادراک خودشام  

تا علاوه بر م ابله به ر در برابر  سازدبرا قادر م معلمار سلام  روار،برخوردار بودر از 

برخوردار  یباس رس زا کم ر دچار تقش شده، در برابر مشکلات از توار باسا ی هایموقع

 وده افراد در برابر موائ   نی  ساا ارددیگروزاده قرار ب هیوقا ریباشقد و کم ر تح  تأث

؛ کققدبم دایدس  پ یش ریب  یو به موف  دهقدباز خود دشار م یباساتر بلیتحا یریدر 

توار  ف  تل ب هریک از چهار موسفه معرفب شده به عقوار برای توضیح این میلب مب

باس وه در  ب یظرفها بعدی از سلام  روار ، به این دسی  بوده که هریک از این خرده ساز

 بپش واده و عامل کیتا به عقوار  آورددمب دیپد هاادوار بدارشقاخ یپد - برواد یفضا

را  سلام  روار یهامؤسفه نیهم چق  ادوار در دظر  رف ه شودد برشد و تعاس یراهگشا برا

کرد عمل یارت ا قهیزم قی ر نیو از ا  یت و بعمل بآموزش هایپروتک  قیاز  ر توارمب

  ادوار را فراهم کرد یسلام   را بو اثربخش

 ،کلب، به  ور دشار مب دهد که راریاش غال زدار و مردار در جامعه ا یهاحوزه وهیم ا     

دو جقس  ع یاوت  افاز ت با داشضاوت بعفت نیا وت اس  فام  دو  روه دوعا نیمشار  ا

  در دهقدتشکی  مبزدار ( را راریآموز ارار و دب) بآموزش کادراس   بخش عمده 

 ،کلبکار زر، به  ور  ،راریاش غال زر و خادواده در ا راجه به بشقاخ  عات جامعهسمیا

 وجود با که،  وری به شود؛مب  رف ه دظر در خادواده در ق ب اوس یبا توجه به د شها ش ریب

 فشار و قدکپیدا مب بیش ری دمود خاده داخ  در او وظایف خاده، از خارج در زر اش غال

                                                           
1- Deuling JK, Burns L 
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شمرده شده که  بخاده از جمله عواملشود  مب احواس د ش دو ادگب از مضاعف داشب

 ید شها بداهماهقگ  یو به دس سازدمبباسا را محدود  یزدار به تخااها بابیامکار دس 

تضاد »با آدار موجب بروز  یشوهرار از همکار یزدار و خوددار بو خادواد  یحرفها

کار  ید شها نیف دار تعارض با دخاس  ب خادواده -تعادل کاراارتب به ع ردد مب« هاد ش

 – کار( تعادل 2102و همکارار ) 0باس  بر  اق  ف ه جوش و یا برعکس و خادواده

جامعه مهم اس ،  یهمه ما و برا یکار برا کهیاس وار اس  که در حاس دهیع  نیبر ا زدد ب

 ها در جامعهادوارو رفاه  بفاه اج ماعر یبرا ،بو سات هم در هر روز از زدد  شرف یپ

م یه  معلمار ضمن خدم  برایهای دوره باشد  در پایار پیشقهاد مب  رددمب یضرور

 به مربوط بحث به اداره رئیس و مدرسه مدیرو  ارائه کققد روار سلام با رویکرد  اب دایب

 ایجاد و اس  کاریعد رعای  مثلا باشقد داش ه کافب توجه مدارس در معلمار روار سلام 

  باشد زمیقه این در موثر روشب توادد مب همکارار در ادگیزه
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