
Journal of Behavioral Sciences 
Vol. 8, No. 4, December 2014 

Pages: 295-305 

Corresponding Author: Arshadi N. Email: narshadi@scu.ac.ir 

 

 

 
The relationship of work-family conflict with overall health, workplace 

cognitive failure, and marital satisfaction: The moderating role of sleep 

quality and work-family conflict self-efficacy 

 

 
Arshadi N. PhD, Kazerouni F. MSc1, Neisi A. PhD1 

 
 Industrial & Organizational Psychology Department, Education & Psychology faculty, Shahid Chamran 

University of Ahvaz, Ahvaz, Iran 
1 Industrial & Organizational Psychology Department, Education & Psychology faculty, Shahid Chamran 

University of Ahvaz, Ahvaz, Iran 

 

Received: 2014.8.25  Accepted: 2014.12.23 

 

Abstract 
Introduction: The purpose of this study was to investigate the relationship of work-family 

conflict (WFC) with overall health, workplace cognitive failure and marital satisfaction, 

considering the moderating role of sleep quality and work-family conflict self-efficacy. 

Method: Participants include 234 employees of the Aghajari Oil and Gas Production Company 

(AOGPC) who were selected by a stratified random sampling method. These participants 

completed the Work-Family Conflict Questionnaire, Pittsburgh Sleep Quality Index, Work-

Family Conflict Self-Efficacy Questionnaire, Short form of Health Survey Questionnaire, 

Workplace Cognitive Failure Questionnaire, and the Marital Satisfaction Scale. Hierarchical 

regression analysis was used to test the hypotheses. 

Results: Findings indicated that WFC was negatively related to the overall health and marital 

satisfaction and was positively related to workplace cognitive failure. Results also revealed that 

sleep quality and work-family conflict self-efficacy moderated the relationship of work-family 

conflict with overall health, workplace cognitive failure and marital satisfaction. 

Conclusion: WFC has been an important area of research in organizational behavior. However, 

there has been an absence of investigations examining the moderating role of sleep quality and 

work-family conflict self-efficacy. This study showed that sleep quality and work-family 

conflict self-efficacy provide employees with the resources needed for lower WFC. Therefore, 

from a practical point of view, the organizations need to find the necessity of designing effective 

intervention strategies targeted at improving sleep quality and work-family conflict self-

efficacy with the aim of reducing WFC. 
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 دهکیچ
 توجه با ی ویزناشو تیرضا و کار طیمح در یشناخت یینارسا ،یکل تسالم با خانواده -کار تعارض رابطه تعیینهدف با  حاضر پژوهش مقدمه:

 .انجام گرفت خانواده -کار تعارض یخودکارآمد و خواب تیفیک کنندهلیتعد نقش به

 ایطبقه یتصادف روش به که بودند یآغاجار گاز و نفت برداریبهره شرکت کارکنان از نفر 532 شامل پژوهش اعضای نمونه این روش:

 تعارض یرآمدخودکا پرسشنامه تزبورگ،یپ خواب تیفیک فهرست خانواده، -کار تعارض پرسشنامه پژوهش کنندگان درشرکت. شدند بانتخا
 .ا تکمیل کردندر ییزناشو تیرضا اسیمق و کار طیمح در یشناخت یینارسا پرسشنامه سالمت، یابینهیزم پرسشنامه کوتاه فرم خانواده،-کار

 استفاده شد. یمراتب سلسله ونیرگرستحلیل  ها ازجهت تحلیل داده

 رابطه کار طیمح در یشناخت یینارسا با و یمنف رابطه ییزناشو تیرضا و یکل سالمت با خانواده-کار تعارض که دادند نشان جینتا ها:یافته

 با خانواده -ارک تعارض بین رابطه در خانواده -کار تعارض یخودکارآمد و خواب تیفیکننده کحاکی از نقش تعدیل نیهمچن جینتا. دارد مثبت
 .بودند ییزناشو تیرضا و کار طیمح در یشناخت یینارسا ،یکل سالمت

آید، نقش خانواده از جمله موضوعات پژوهشی مهم در حیطه رفتار سازمانی به حساب می-تعارض کاربا وجود این که  گیری:نتیجه

 ت.مورد بررسی قرار گرفته اسها بسیار کم در این پژوهش خانواده -کار تعارض یارآمدخودک و خواب تیفیکمتغیرهایی مانند  کنندهتعدیل
، بنابراین، از دیدگاه عملی آورند.خانواده فراهم می -کاهش تعارض کار مطالعه حاضر نشان داد که این دو متغیر منابع الزم را برای فرد جهت

 تعارض یخودکارآمد و خواب تیفیک را جهت ارتقای ایطراحی ساز و کارهای مداخلهبایست به منظور کاهش این تعارض لزوم ها میسازمان
 دریابند. خانواده-کار
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 مقدمه
در  ی رااتغییرات همه جانبه جدید در نظام اقتصادی دنیا تحوالت

اجتماعی و زندگی خانوادگی  برخی وجوه کسب و کار، شرایط
 هایدر ماهیت و ساختار نقش ها به وجود آورده است. تغییرانسان
های برنامه کار، رواج انجام دادن از جمله افزایش زمان کاری
ا ر الگوهای سنتی زندگی خانوادگیاقماری،  مشاغلکاری و نوبت

وجود دارند  های اندکیامروزه خانواده ،گرچه .دگرگون ساخته است
داری و کند و مادر برای خانهها پدر خارج از خانه کار میکه در آن

بسیاری از  درهمچنان اما ماند، نگهداری از کودکان در منزل می
های سنتی محیط کار که به هنگام تسلط ها همان سیاستسازمان

در محیط کار متنوع باشند. چنین الگویی رایج بودند، حاکم می
هایی که هر دو شاغلند، به ، و زوج، تک والدهاجمعیت زنان ،کنونی

 هایبه تداخل نقش و این ای در حال افزایش استشکل فزاینده
بسیاری از  .[3 ،5 ،1] زده استکاری و خانوادگی کارکنان دامن 

 و یابندانتقال میها به محل کار اعضای خانواده خانواده مشکالت
رار ده کارکنان را تحت تأثیر قخانوا کم و بیشمشکالت سازمان نیز 

حیطه )کار یا خانواده( با  یک ها درنقش از این رو،د. ندهمی
نان از آنجا که اکثر کارک د.نکنحیطه دیگر تداخل پیدا میهای نقش
ال دست و پنجه نرم کردن با مشکالت مربوط به برقراری در ح
ند، های خانوادگی هستشغل منبع درآمدشان و مسئولیت میانتعادل 

-ارض کارتع شود.مساعد می استرسزمینه برای ایجاد تعارض و 
است که  (inter-role conflict) نقشیخانواده نوعی تعارض بین
و تقاضاهای نقش  اری خودنقش ک در آن فرد بین انتظارات

تعارض میان کار و . [2] کنداش احساس تعارض میخانوادگی
 نیزآنان و  که کارکنان و خانواده مهمخانواده به عنوان موضوعی 
 .سازد، مطرح استکارفرمایان را متأثر می

روانی  خانواده، کاهش سالمت-یکی از پیامدهای مهم تعارض کار
نها برای تکارکنان نه  یاست. کاهش سالمت انجسمانی کارکننیز و 
. عدم های جدی به دنبال داردیببرای سازمان نیز آس که فرد

های زندگی و کار تعادل زیستی و میان نقش هماهنگی و سازگاری
 است یتغییر تعادل وضعیت از خروج .زندمیرا بر هم  فردروانی 

و متعاقب آن به خطر افتادن  استرس سمت تجربهفرد را به  که
 درازمدت، در چنین شرایطیدهد. سوق می اشسالمتی عمومی

 ازدسمهیا می روانی و جسمانی هایبیماری برای ابتال به نه رازمی
]2] . 

 اردر محیط ک نارسااایی شااناختی خانواده -پیامد دیگر تعارض کار
(workplace cognitive failure)  نارسایی شناختی به   است .

ست فر    که فرد در  شود د در کامل کردن کارهایی اطالق میشک
ست  شناختی به این    . [6] حالت عادی قادر به انجام آنها سایی  نار

سان در حالت عادی توانایی انجام      شاره دارد که ان ضوع ا دادن  مو
ما  کار مورد نظر را دارد  مل           ،ا عا یا  کار دیگر  یک  جاد  مداخله  ای

ج  یپرتحواس که عملکرد فرد  ب میمو دقتی همراه با بی شاااود 
اولین کسی بود که اصطالح نارسایی شناختی      [7] براودبنت .باشد 

کار    [8] را مطرح کرد و واالس و چن به محیط   این مفهوم را 

سه حیطه خطاهای حافظه     سترش دادند و  ست در بازیابی    گ شک (
ست د   اطالعات و رویه شک ر های مربوط به کار(، خطاهای توجه )

در حین کار( و خطاهای  تکالیفحفظ تمرکز بر اطالعات مربوط به 
مطلوب رفتارها و تکالیف  دادن عملکرد حرکتی )شکست در انجام  

اظهار  [8]واالس و چن  .سنجش آن در نظر گرفتندکاری( را برای 
حاافااظ ماانااابااع   کااه باار مااباانااای نااظااریااه   داشااااتاانااد 

(conservation of resources)    شناختی سایی  در محیط ، نار
 تریش ب باشد که  تقاضاهای شغلی  آن دسته از  تواند ناشی از  کار می
ستند  یاز منابع کالیف تآمیز دادن موفقیت انجام برایکه کارکن  ه
خانواده، منابع شاااناختی -تعارض کار   دارد. نیاز  ها اش به آن کاری 

انرژی، توجه، ظرفیت پردازش اطالعات و     را )مانند   مورد نیاز فرد 
ست  دادن برای انجام( زمان هد د، تقلیل میاششغلی  تکالیف در
هاسااات،  ش نیازمند آن  با تقلیل منابعی که فرد در کار     . [11 ،9]

افزایش نارساااایی شاااناختی در کار خانواده منجر به -تعارض کار
شو  [11 ،9] شود می ست که در این   یی متغیر دیگری. رضایت زنا ا

ها یا به نگرش . رضایت زناشوییبه آن پرداخته شده استپژوهش 
سا   سبت به همسر خویش و رابطه  احسا ش  ویبا  ت کلی فرد ن اره ا
شانی -. تعارض کار[15]دارد  شناختی همراه  های روانخانواده با پری
 [12 ،12]آن است   پیامدزناشویی نیز   مشکالت و  [12 ،13]است  

های خانوادگی منجر به   های شاااغلی و نقش عدم تعادل بین نقش  
و  دشو می حیطهیا هر دو  انتظارات یک فرد به پاسخگویی کاهش 

اهش منجر به ک تواندو میگذارد بر کیفیت رابطه زناشااویی اثر می
 .شوداحساس رضایت از زندگی زناشویی 

خانواده و پیامدهای فردی و سازمانی ناشی -ین تعارض کاررابطه ب
-اثرات تعارض کار که از آن تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد

این متغیرها کیفیت خواب است.  جمله . ازدنکنرا تعدیل می خانواده
های نایی کار کردن، اشتغال به فعالیتکلیدی در توا یخواب نقش

ل التوان استدی دارد. با این فرض، مین از زندگاجتماعی و لذت برد
خانواده بر فرد و سازمان در افرادی -کرد که آثار منفی تعارض کار

ترمیم که از کیفیت خواب مطلوبی برخوردارند، کمتر است. 
 منجر به تأمین سالمتی سازی حین خواببدن و پروتئین هایاندام

 ز فرد،تمرک و افزایش بازیابی شناختی در حین خوابشوند. فرد می
همچنین،  .دهندکاهش می را خطاهای ناشی از نارسایی شناختی

مطلوب خواب،  رای کیفیتله در افراد داقدرت تفکر و حل مسئ
ن ری برای ایجاد تعادل بیاز توانایی بیشت باالتر است. این افراد

برخوردارند و  هو خانواد های کارحوزه مرتبط با هایمسئولیت
ه . دومین عاملی ککنندتری را تجربه میرضایت زناشویی بیش

خانواده را تعدیل -پیامدهای ناشی از تجربه تعارض کارتواند می
افرادی دارای سطح . خانواده است-، خودکارآمدی تعارض کارکند
بر این باورند که  خانواده هستند-مدی تعارض کارخودکارآ یباال
نمایند و نظام را مدیریت  شغل و خانواده هایدرخواستتوانند می

فقدان این  .[16] را حفظ کنند خویش زندگی شغلی و خانوادگی
 ،خودکارآمدی، به ویژه در افرادی که در شرایط متعارض )برای مثال

 تجربه پیامدهای منجر بهتواند کار( قرار دارند، میکارکنان نوبت
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 شود.خانواده -منفی ناشی از تعارض کار
برای  اربار بسیاری خانواده پیامدهای زیان-عارض کارتبه طور کلی، 

برای سازمان در پی دارد. کاهش نرخ  نیز وان کارکنان و خانواده آن
ها تیایش آمار نارضای، افزیشناختسالمت جسمانی و بهزیستی روان

 وریو طالق، و کاهش بهره جدایی زندگی زناشویی و بعضاً از
کالت با مش بودن به دلیل درگیر انکارکن عملکرد شغلیو  سازمان
 زد.سال میات را مسجتعارض گونهضرورت بررسی این ،خانوادگی

 تعارض در ارتباط با موضوعهای بسیاری این که پژوهش رغمبه 
عارض همچنان به عنوان یکی ، این تاندخانواده صورت گرفته-کار

پژوهش  حوزه کار )و خانواده( مطرح است.ترین معضالت از مهم
حاضر به منظور افزودن اطالعات بیشتر به پیشینه پژوهشی این 

ه تا بتوانند بها ندن به کارکنان و سازمانحیطه و نیز یاری رسا
م ، انجارا کاهش دهند آن بارآثار زیان و خانواده-طریقی تعارض کار

-در واقع، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه تعارض کار. گرفت
ایت و رضدر محیط کار ، نارسایی شناختی کلیخانواده با سالمت 

دی خودکارآمیت خواب و کننده کیفو نیز نقش تعدیلزناشویی 
انگاره روابط را در  1شکل  .بود در این روابط خانواده-تعارض کار

 دهد.پژوهش حاضر نشان می

 

 روش
ضر   1351) متأهلشامل تمامی کارکنان   جامعه آماری پژوهش حا

 .بودبرداری نفت و گاز آغاجاری ( شاارکت بهره1395در سااال نفر 
از این جامعه    ت،های متفاو  به دلیل وجود ادارات متعدد با جمعیت     

ساس جدول کرجسی و مورگان  ) نفر 311 ستفاده از روش   (بر ا با ا
نتخاب ا هاای جهت تکمیل پرسشنامهگیری تصادفی طبقهنموناااه
)نرخ  پرسااشاانامه برگشاات داده شاادند 525 ،از این تعداد .دندشاا

 های غیر قابلپس از کنار گذاشتن پرسشنامه    .(درصد  81 بازگشت 
درصااد  91 نامه مورد تحلیل قرار گرفتند.پرسااشاا 532 اسااتفاده،

ضای نمونه مرد بودند،  سنی آنان   اع سال با انحراف   38میانگین 
سابقه خدمت  2/8معیار  ، 82/9سال با انحراف معیار   17، میانگین 

به  بود. 98/8سال با انحراف معیار   13واج میانگین مدت زمان ازد
د فوق درصاا 3/16 درصااد دیملم، 2/17سااطح تحصاایالت،  لحاظ
سانس،    1/22دیملم،  صد لی سانس و باالتر     1/15 در صد فوق لی در
 :مورد استفاده در این پژوهش به این قرارندابزار  بودند.

پژوهش حاضاار جهت  در :خانواده-پرسششاششنامه تعارض کار
ای تعارض ماده 18خانواده از پرسااشاانامه  -ساانجش تعارض کار

 هااستفاده شد. پاسخ    [17] کارلسون، کاکمار و ویلیامز  خانواده-کار
یاس   یک مق جه  2 لیکرت روی  کامالً  1از ای در تا    ) خالفم(   2م

. نمره باالتر در این آزمون،  شاااوند مشاااخی میموافقم(  )کامالً 
ر است. کارلسون و همکاران   خانواده بیشت -دهنده تعارض کارنشان 
این پرسااشاانامه را به روش آلفای کرونباخ مقادیری   اعتبار، [17]

ضااریب آلفای  [18] اند. متشاارعیکرده /. گزارش87/. تا 78بین 
با  زارش کرده اسااات. وی همچنین را برای این آزمون گ 91/1

ستفاده از تحلیل عامل  شنامه تعارض کار    یا س ساختار عاملی پر  ،–

ید قرار داد     تأی بار   خانواده را مورد  یب اعت یاس در   . ضااارا این مق
آلفای کرونباخ و تنصااایف به ترتیب پژوهش حاضااار به دو روش 

 .نددست آمد به 71/1و  89/1
انامه زمینه    س سالمت ) فرم کوتاه پر جهت  (:SF-63یابی 
نه   سااانجش ساااالمت کلی  یابی  در این پژوهش، فرم کوتاه زمی

مورد اساااتفاده قرار گرفت. این    [19] شاااربورنساااالمت ویر و  
کارکرد )مقیاس خرده 8ماده است و از طریق   36ای پرسشنامه دار  

سالمت عمومی،      سرزندگی،  جسمانی، نقش جسمانی، درد بدنی، 

، ساااالمت و  نقش هیجانی و ساااالمت روانی(  کارکرد اجتماعی،   
، 51، 5، 1 هایساانجد. پاسااخگویی به ماده کیفیت زندگی را می

ای درجه  2بر اسااااس طیف لیکرتی  36و  32،  32، 33،  35، 55
ماده  شاااودمشاااخی می  6روی طیف  31تا   53و  51 های و 

. شااوند)هرگز( پاسااخ داده می 6)همیشااه( تا  1ای لیکرت از درجه
 3( دارای طیف 15تا  3 هایمادهجسااامانی ) مقیاس کارکردخرده
اصال  ) 3( تا زیادی دارم تمشکال ) 1از  برای پاسخگویی  ایدرجه

.هستند (مشکلی ندارم

 
 پژوهش متغیرهای بین مفروض روابط کلی هنگارا .1شکل 
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 5بااارای پاساااخگویی دارای طیاااف   19تاااا  13هاااای مااااده
باشاند. منتظاری، گشتاسابی،    ( مای 1و خیار    1ای )بلاه   درجه

ضاارایب اعتبااار ایاان پرسشاانامه را   [51]نیااا و گانااد  وحاادانی
. منتظااری و همکاااران  انااد/ گاازارش کاارده 82تااا  71/1بااین 
روایااای همزماااان، ماااال  و ساااازه ایااان پرسشااانامه را  [51]

نیااز در   [51]فاااتحی مطلااوب گاازارش نمودنااد. اصااغری و    
ای روی نموناااه ایرانااای اظهاااار داشاااتند کاااه ایااان  مطالعاااه

توانااد، افااراد سااالم را از افااراد بیمااار تفکیااک   پرسشاانامه ماای
بااا در پااژوهش حاضاار  نمایااد. ضاارایب اعتبااار ایاان پرسشاانامه 

آلفااای کرونباااخ و تنصاایف بااه ترتیااب    هااایروشاسااتفاده از 
 ند.اسبه شدمح 76/1و  91/1

در پاژوهش   پرسانامه نارسشایی ششناختی در محشیط کشار:    
از  باااا اساااتفاده حاضااار نارساااایی شاااناختی در محااایط کاااار

ای نارساااایی شاااناختی در محااایط کاااار مااااده 12پرسشااانامه 
 3ایااان پرسشااانامه دارای  سااانجیده شاااد. [8] واالس و چااان

مقیاااس خطاهااای حافظااه، خطاهااای توجااه و خطاهااای  ردهخاا
ماااده  2مقیاااس دارای هاار خاارده باشااد.عملکاارد حرکتاای ماای

 1ای از درجاه  2 یلیکرتا  طیاف  روی یاک هاا بار   پاساخ  است و
. شااوندمشااخی ماایمااوافقم(  )کااامالً 2مخااالفم( تااا  )کااامالً

را باارای ایاان پرسشاانامه    اعتبااارضااریب  [8] واالس و چاان
ضااریب نیااز  [11]و همکاااران  . الپیااراناادهگاازارش کاارد 91/1

 [55] نعااامی وردنااد.دساات آبااه  91/1 را ایاان پرسشاانامه اعتبااار
اعتبااار ایاان پرسشاانامه را بااا اسااتفاده از روش آلفااای کرونباااخ   

و روایاای آن را از طریااق همبسااته کااردن بااا پرسشاانامه    89/1
 مطلاااوب [7]نارساااایی شاااناختی براودبنااات و همکااااران    

(27/1 r، 111/1>P)  [8] . واالس و چاااانگاااازارش کاااارد 
روایی این پرسشانامه را از طریاق تحلیال عامال تأییادی ماورد       
بررسی قرار دادند کاه حااکی از روایای مناساب ایان پرسشانامه       
بااود. ضاارایب اعتبااار ایاان پرسشاانامه در پااژوهش حاضاار بااا    

آلفااای کرونباااخ و تنصاایف بااه ترتیااب    هااایاسااتفاده از روش
بااه دساات آمدنااد و روایاای سااازه آن از طریااق     87/1و  93/1

 [7] براودبنااتهمبساته کاردن بااا پرسشانامه نارسااایی شاناختی     
 به دست آمد. (66/1r= ،111/1>Pمطلوب )

کیفیاات  :(PSQIفهرسششت کیفیششت خششواب پیت)بششور  )   
وهش حاضار باا اساتفاده از فهرسات کیفیات خاواب       خواب در پژ

( ماااورد سااانجش قااارار گرفااات. ایااان   PSQIپیتزباااورگ )
، [53] رینولاادز، مونااک و باارمن  پرسشاانامه توسااط بایساای،   

طای یاک مااه    "یاری کیفیات و الگوهاای خاواب     گجهت اندازه
ساااخته شاد. ایاان پرسشانامه کیفیاات خاوب خااواب را     "گذشاته 

 11. ایاان فهرساات شااامل سااازداز خااواب ضااعیف متمااایز ماای
تاا   2 هاای بازپاساخ هساتند. مااده    2تاا   1 هاای ماده است، ماده

ای لیکرتاای از صاافر درجااه 2باارای پاسااخگویی دارای طیااف  9
(، وجاود  1گار وضاعیت طبیعای )   یاب بیاان  هستند که به ترت 3تا 

( و وجاااود 5(، وجااود مشاااکل متوساااط )  1مشااکل خفیاااف ) 
بنااادی در جماااع 11باشاااند. مااااده ( مااای3مشاااکل شدیااااد )

. دامناه نماره ایان پرسشانامه     [52]آیاد  امتیازات به حساب نمای 
گویاای کیفیات ضاعیف     2اسات. نماره بیشاتر از     51 از صفر تاا 

( ≥2PSQI) 2تااار یاااا مسااااوی  خاااواب و نماااره کوچاااک 
و همکاااران  . بایساایدهنااده کیفیاات خااوب خااواب اسااتنشااان
اعتبااار ایاان پرسشاانامه را از طریااق محاساابه  آلفااای       [52]

آلفااای کرونباااخ  [52] افجاادیگاازارش کردنااد.  83/1خ کرونبااا
باااه دسااات آورد. اعتباااار ایااان پرسشااانامه در  78/1را برابااار 

پااژوهش حاضاار بااه دو روش آلفااای کرونباااخ و تنصاایف بااه    
 محاسبه شد. 73/1و  83/1ترتیب 
یل    نقش منظور آزمودن به  عد یت خواب و  کیفدو متغیر   گرت

کار      عارض  مدی ت کارآ طه  درخانواده  -خود کار   بین راب عارض  -ت
شناختی   کلیبا سالمت   خانواده ایت و رض در محیط کار ، نارسایی 
ستفاده  تعدیلی مراتبی سلسله   رگرسیون  تحلیل از زناشویی   .شد  ا
 نمودارهای کننده،تعدیل اثرهای ماهیت ساااختن روشاان جهت

ستفاده  با املتع ستاندارد  رگرسیون  ضرایب  از ا   رگرسیون  خطوط ا
 معیار  انحراف 1) گرتعدیل   متغیرهای  روی باال  کارکنان   برای

عدیل   متغیرهای  روی پایین  و (میانگین  باالی   انحراف 1) گرت

 .شدند رسم میانگین( زیر معیار
 

 هایافته
رایب ضهای توصیفی مربوط به میانگین، انحراف معیار و یافته 

 هاینتایج تحلیلو  1جدول  در متغیرهای پژوهش بین همبستگی
 اندنشان داده شده 3و  5های در جدولمراتبی رگرسیون سلسه

 نیروابااط باا یکااه تمااام دهناادینشااان ماا 1مناادرجات جاادول 
..باشندیدار ممعنا P<11/1پژوهش در سطح  یرهایمتغ

 ی بین متغیرهای پژوهشمیانگین، انحراف معیار و ضرایب همبستگ .1جدول

 5 4 6 2 1 انحراف معیار میانگین متغیرها 

     -- 86/3 66/29 خانواده-تعارض کار 1

    -- -2/1** 18/12 99/111 سالمت کلی 5

   -- -61/1** 22/1** 72/8 59/31 نارسایی شناختی در محیط کار 3

  -- -26/1** 23/1** -2/1** 81/2 36/37 رضایت زناشویی 2

 -- 52/1** 22/1** 26/1** 59/1** 33/3 65/6 کیفیت خواب 2
 -19/1 37/1** -35/1** 38/1** -39/1** 26/1 61/61 خانواده-خودکارآمدی تعارض کار 6

000/0> p ** 
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در محیط کار و  ی، نارسایی شناختیبینی سالمت کلخانواده با کیفیت خواب در پیش-نتایج تحلیل رگرسیون سلسه مراتبی برای اثرهای تعاملی تعارض کار .2جدول 
 رضایت زناشویی

 رضایت زناشویی نارسایی شناختی در محیط کار سالمت کلی 

 6گام  2گام  1گام  6گام  2گام  1گام  6گام  2گام  1گام  بینمتغیرهای پیش
β β β β β β β β β 

 -16/1** -35/1** -56/1** 15/1* 16/1** 12/1* -11/1* -15/1* -11/1* خانواده-تعارض کار

 16/1** 32/1** - -18/1** -38/1** - 52/1** 22/1** -- کیفیت خواب

 -18/1** - - 12/1* - - -15/1* -- -- کیفیت خواب ×خانواده -تعارض کار

2R **59/1 **31/1 **32/1 **17/1 **19/1 **52/1 **21/1 **23/1 **26/1 
2ΔR - *15/1 *12/1 - *15/1 **12/1 - *15/1 *13/1 

**p >0/09          *p>0/03 

تعارض  اول گام در دهندمی نشان 5 جدول مندرجات که گونههمان
 سالمت کلی با را داریمنفی معنا رابطه خانواده-کار
(11/1- β، 03/0>P)، نارسایی  را با داریمعنامثبت  رابطه

منفی  رابطه و ،(β، 03/0>P 12/1) شناختی در محیط کار
نشان  (β، 09/0>P -56/1) رضایت زناشویی ا بار داریمعنا
 ،شد وارد دوم گام در که کیفیت خواب گرتعدیل متغیر .دهدمی
(، β، 09/0>P 22/1) سالمت کلی با را داریمعنا مثبت رابطه
 نارسایی شناختی در محیط کار داری را بامنفی معنا رابطه
(38/1- β، 09/0>Pو رابطه ،) رضایت  داری را بامثبت معنا

 ،به دست داده است. در گام سوم (β ،09/0>P 32/1)زناشویی 
گر ل( با اولین متغیر تعدیخانواده-تعارض کارتعامل متغیر مستقل )
(، β، 03/0>P -15/1بینی سالمت کلی ))کیفیت خواب( در پیش

رضایت (، و β، 03/0>P 12/1) نارسایی شناختی در محیط کار
 دار است.عنام (β، 09/0>P -18/1)زناشویی 

نشان  2ΔRو  2Rدر ارتباط با  5مندرجات دو ردیف آخر جدول 
درصد  17درصد سالمت کلی،  59خانواده -تعارض کار د کهندهمی

را  رضایت زناشوییدرصد  21و  نارسایی شناختی در محیط کار
فیت خواب گر کیدر گام دوم هنگامی که متغیر تعدیل کند.تبیین می

 31در کنار هم کیفیت خواب و   خانواده-راضافه شد، تعارض کا
و  نارسایی شناختی در محیط کار درصد 19سالمت کلی، درصد 
ریانس وادر این حالت  .را تبیین نمودند رضایت زناشوییدرصد  23

درصد، برای نارسایی  5سالمت کلی  برایانحصاری افزوده 

صد در 5درصد و برای رضایت زناشویی نیز  5شناختی در محیط کار 
خانواده و کیفیت خواب به -رض کارافزودن تعامل تعا .به دست آمد
درصد از واریانس  32، به تبیین سومرگرسیون در گام معادله 
درصد از  52 ،واریانس انحصاری افزوده درصد 2کلی با  سالمت

واریانس  درصد 2با  واریانس نارسایی شناختی در محیط کار
 3با  ریانس رضایت زناشوییدرصد از وا 26، و انحصاری افزوده

یب همچنین ضرمنجر شد.  واریانس انحصاری افزوده درصد
 عاملیدهد که اثر تط به تعامل این دو متغیر نشان میون مربورگرسی

 دار است.معنالحاظ آماری  بهواده و کیفیت خواب خان-تعارض کار
-بین تعارض کار داری این تعامل به این معناست که رابطهمعنا
، نارسایی شناختی در محیط کار و رضایت اده با سالمت کلیخانو

در سطوح باال و پایین کیفیت خواب متفاوت است.  زناشویی
عارض بین ت توان اظهار داشت که کیفیت خواب رابطهمی ،بنابراین
 .داده استخانواده و سالمت کلی را تحت تأثیر قرار -کار
 نناده، کتعادیل  اثرهاای  ماهیات  سااختن  روشان  منظاور  باه 

 اساتاندارد  رگرسایون  ضارایب  از اساتفاده  باا  تعامال  نمودارهای

 گار تعادیل  متغیار  روی بااال  کارکناان  بارای  رگرسایون  خطاوط 
 متغیاار روی پااایین و( میااانگین باااالی معیااار انحااراف 1)

 .شاادند رساام (میااانگین زیاار معیااار انحااراف 1) گاارتعاادیل
 باا  راخاانواده  -تعاارض کاار   تعامال  نحاوه  2 تاا  5 هاای شاکل 

، نارساایی شاناختی   ساالمت کلای   باا  ارتبااط  در کیفیات خاواب  
.دهندمی نشان در محیط کار و رضایت زناشویی

 
 سالمت کلی بینیخانواده و کیفیت خواب در پیش-اثرات تعاملی تعارض کار .2شکل 
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 نارسایی شناختی بینیخانواده و کیفیت خواب در پیش-اثرات تعاملی تعارض کار. 6شکل 

 

 
 رضایت زناشویی بینیخانواده و کیفیت خواب در پیش-اثرات تعاملی تعارض کار .4شکل 

 

ناد، تعاارض   دهنشاان مای   2و  3، 5 هاای گونه کاه شاکل  همان
کیفیاات خااواب در  خااانواده در کارکنااانی کااه روی متغیاار -کااار

در مقایسااه بااا کارکنااانی کااه کیفیاات   سااطح مطلااوبی هسااتند
، تاری باا ساالمت کلای    ضاعیف  تاری دارناد، رابطاه   پایینخواب 

ارد. ایان  د نارسایی شاناختی در محایط کاار و رضاایت زناشاویی     
 در رابطااهرا گاار کیفیاات خااواب  انگاااره تعاماال، نقااش تعاادیل 

، نارسااایی شااناختی در سااالمت کلاای بااا خااانواده-تعااارض کااار
دهاد و  محیط کار و رضاایت زناشاویی، ماورد حمایات قارار مای      

خاانواده  -عاارض کاار  منفای باین ت   حاکی از آن است کاه رابطاه  
و رضااایت زناشااویی و رابطااه مثباات بااین   سااالمت کلاای   بااا

در خااانواده بااا نارسااایی شااناختی در محاایط کااار -تعااارض کااار
تر است.ای کیفیت خواب مطلوب، ضعیفافراد دار

ایی بینی سالمت کلی، نارسخانواده در پیش-رخانواده با خودکارآمدی تعارض کا-نتایج تحلیل رگرسیون سلسه مراتبی برای اثرهای تعاملی تعارض کار .6جدول 
 شناختی در محیط کار و رضایت زناشویی

 رضایت زناشویی نارسایی شناختی در محیط کار سالمت کلی 

 6گام  2گام  1گام  6گام  2گام  1گام  6گام  2گام  1گام  بینمتغیرهای پیش

β β β β β β β β β 
 17/1** 31/1** -56/1** 1-/52** 1-/65** 12/1* 13/1* 22/1* -11/1* خانواده-تعارض کار

 56/1** 28/1** - -19/1** -32/1** - 51/1** 32/1** - خانواده-خودکارآمدی تعارض کار

  ×خانواده -تعارض کار
 خانواده-خودکارآمدی تعارض کار

- - **23/1- - - *22/1 - - **25/1- 

2R **13/1 **12/1 **18/1 **17/1 **11/1 **12/1 **12/1 **52/1 **58/1 
2ΔR - *15/1 *13/1 - *13/1 **12/1 - **19/1 **12/1 

**p >0/09          *p>0/03 
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 اول گام در دهندمی نشااان  3 جدول مندرجات که گونههمان

 ساااالمت کلی  با  را داریمنفی معنا  رابطه  خانواده -تعارض کار  
(11/1- β، 03/0>P)،  طه بت   راب نا مث با  داریمع ساااایی نار  را 

کار    ناختی در محیط  طه  و ،(β، 03/0>P 12/1) شااا منفی  راب
شویی    را با داریمعنی ضایت زنا شان   (β، 09/0>P -56/1) ر ن
 در که خانواده-خودکارآمدی تعارض کار گرتعدیل متغیر .دندهمی

 ساااالمت کلی با را داریمعنا مثبت رابطه، شاااد وارد دوم گام
(32/1 β، 09/0>P طه نا  (، راب با دمنفی مع نارساااایی    اری را 

مثبت   (، و رابطه β، 09/0>P -32/1) شاااناختی در محیط کار  
شویی    داری را بامعنی ضایت زنا ست   (β، 09/0>P 28/1)ر به د

  -تعارض کار تعامل متغیر مساااتقل )    ،داده اسااات. در گام ساااوم 
خودکااارآماادی تعااارض گر )متغیر تعاادیاال دومین( بااا خااانواده
(، β، 09/0>P -23/1کلی ) بینی سااالمت( در پیشخانواده-کار

شناختی در محیط کار   سایی  ضایت  (، و β، 09/0>P 22/1) نار ر
 دار است.معنا (β، 09/0>P -25/1)زناشویی 

 2ΔRو  2Rدر ارتباااط بااا   3مناادرجات دو ردیااف آخاار جاادول   

درصاد ساالمت    13خاانواده  -تعاارض کاار   د کاه نا دهنشان مای 
درصااد  12و  نارسااایی شااناختی در محاایط کاااردرصااد  7کلاای، 

در گاام دوم هنگاامی کاه     کناد. را تبیاین مای   رضایت زناشاویی 
اضااافه  خااانواده-خودکارآماادی تعااارض کااارگاار متغیاار تعاادیل

-خودکارآماادی تعااارض کااار و  خااانواده-شااد، تعااارض کااار 
 درصااد 11سااالمت کلاای،  درصااد  12در کنااار هاام   خااانواده

رضاااایت درصاااد  52و  نارساااایی شاااناختی در محااایط کاااار 
واریااانس انحصاااری در ایاان حالاات  .یااین نمودناادرا تب زناشااویی
درصاد، بارای نارساایی شاناختی      5ساالمت کلای    بارای افزوده 

 9درصااد و باارای رضااایت زناشااویی نیااز     3در محاایط کااار  
خاانواده و   -افازودن تعامال تعاارض کاار     .درصد باه دسات آماد   

رگرساایون در  بااه معادلااه خااانواده-خودکارآماادی تعااارض کااار
 3کلای باا    درصاد از واریاانس ساالمت    18، باه تبیاین   سومگام 

درصااد از واریااانس   12 ،واریااانس انحصاااری افاازوده   درصااد
واریاااانس  درصاااد 2باااا  نارسااایی شاااناختی در محااایط کاااار 

 درصااد از واریااانس رضااایت زناشااویی 58، و انحصاااری افاازوده
همچنااین منجاار شااد.  واریااانس انحصاااری افاازوده درصااد 2بااا 

ن دو متغیاار نشااان  ط بااه تعاماال ایاا ون مربااویب رگرساایضاار
خودکارآمادی  واده و خاان -تعاارض کاار   دهد کاه اثار تعااملی   می

داری دار اسات. معناا  معناا از لحااظ آمااری    خاانواده -تعارض کاار 
-ایاان تعاماال بااه ایاان معناساات کااه رابطااه بااین تعااارض کااار 

، نارسااایی شااناختی در محاایط کااار و خااانواده بااا سااالمت کلاای
خودکارآمااادی  در ساااطوح بااااال و پاااایین رضاااایت زناشاااویی

تاوان اظهاار   متفااوت اسات. بناابراین مای     خاانواده -تعارض کاار 
رابطااه بااین  خااانواده-خودکارآماادی تعااارض کااار داشاات کااه 
داده خاانواده و ساالمت کلای را تحات تاأثیر قارار        -تعارض کار

 .است
 کنناده، تعادیل  اثرهاای  ماهیات  سااختن  روشان  منظاور  باه 

 اساتاندارد  سایون رگر ضارایب  از اساتفاده  باا  تعامال  نمودارهای

 گار تعادیل  متغیار  روی بااال  کارکناان  بارای  رگرسایون  خطاوط 
 متغیرهاای  روی پاایین  و( میاانگین  بااالی  معیاار  انحاراف  1)

 .شاادند رساام (میااانگین زیاار معیااار انحااراف 1) گاارتعاادیل

 باا  راخاانواده   -تعاارض کاار   تعامال  نحاوه  7 تاا  2 هاای شاکل 

، ساالمت کلای   ابا  ارتبااط  در خاانواده -خودکارآمدی تعارض کاار 
 نشااان نارسااایی شااناختی در محاایط کااار و رضااایت زناشااویی

 .دهندمی
ناد، تعاارض   دهنشاان مای   7و  6، 2 هاای گونه کاه شاکل  همان
خودکارآمااادی خاااانواده در کارکناااانی کاااه روی متغیااار -کاااار

در مقایسااه  قاارار دارنااد باااالییدر سااطح  خااانواده-تعاارض کااار 
خاااانواده -کااار از خودکارآماادی تعااارض   بااا کارکنااانی کااه    

تااری باا سااالمت کلاای،  ضااعیف ، رابطاه تااری برخوردارناادپاایین 
نارسایی شاناختی در محایط کاار و رضاایت زناشاویی دارد. ایان       

-گاار خودکارآماادی تعااارض کااار لانگاااره تعاماال نقااش تعاادی 
خااانواده بااا سااالمت کلاای، -تعااارض کااار در رابطااهرا خااانواده 

مااورد  ،ینارسااایی شااناختی در محاایط کااار و رضااایت زناشااوی  
دهااد و حاااکی از آن اساات کااه رابطااه منفاای یحمایاات قاارار ماا
خاانواده باا ساالمت کلای و رضاایت زناشاویی       -بین تعارض کار

خاانواده باا نارساایی شاناختی     -ارو رابطه مثبت باین تعاارض کا   
-راد دارای خودکارآماادی تعااارض کااار  در محاایط کااار در افاا  

تر است.ضعیف، باالترخانواده 
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 بحث
 خانواده با سالمت-تعارض کار پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه

یز نقش و ن و رضایت زناشویی در محیط کار ، نارسایی شناختیکلی
در  خانواده-اب و خودکارآمدی تعارض کارکیفیت خوکننده تعدیل

-اررابطه منفی تعارض کاین پژوهش  نتایج. انجام گرفت این روابط
این  و نیز رابطه مثبت ، و رضایت زناشوییسالمت کلیبا  را وادهخان

د. نمحیط کار مورد حمایت قرار داددر نارسایی شناختی  متغیر را با
 [56] واکز یزیگر ،[52] همکاران و ویلهای ها با پژوهشاین یافته

خانواده -تعارض کار همسو هستند. [58] کوهن و ریماچریکو  [57]
های کار و زندگی به بین نقش در اثر عدم هماهنگی و ناسازگاری

الت عادی زندگی فرد را از ح ،هماهنگینااین  بروز آید.وجود می
انسان به خروج از تعادل واکنش نشان  دنکند. سیستم بخارج می

دهد. بدن انسان در مواجهه با خروج از حالت تعادل و افزایش می
ش یوی را افزایفشار روانی، ترشح هورمون کورتیزول از غدد فوق کل

 کورتیزول زا و افزایش سطح هورموندهد. با ادامه شرایط تنشمی
ر به امر منج یابد که ایندر بدن، سطح ایمنی بدن کاهش می
 .د شدکاهش سالمت جسمانی فرد خواه

مواجهه با شرایطی فرد در  [59] (CORنظریه حفظ منابع ) بر اساس
، دچار استرس دهندقرار میمورد تهدید  را اشکه منابع کلیدی

منابع شناختی مورد نیاز افراد را در خانواده، -تعارض کار شود.می
اطالعات، محیط کار مانند زمان، انرژی، توجه و ظرفیت پردازش 

خانواده، با تقلیل منابعی -. تعارض کار[9، 11 ، 11]دهد کاهش می
ها نیازمند است منجر به افزایش که فرد برای انجام دادن کار به آن

استرس و کاهش تمرکز و در نهایت افزایش نارسایی شناختی در 
واده بر عملکرد خان-، تعارض کاربه عالوه .[11] شودمحیط کار می

بر اساس نظریه حفظ منابع، از دست  .گذاردشغلی اثر منفی می
ه تجرب گذاری کرده است،ها سرمایهرفتن منابعی که فرد روی آن
لکرد به عنوان منبعی از . لذا، کاهش عماسترس را به دنبال دارد

استرس، کاهش تمرکز و قدرت پردازش  تجربه رفته، منجر بهدست
ش نارسایی شناختی در محیط کار اطالعات و در نهایت افزای

 .همسو هستند [11]و همکاران الپیر این نتایج با پژوهش  .شودمی
کار به خانواده، کاهش رضایت  هایدرخواستسرریزشدگی 

نظریه نقش،  همچنین، بر اساس. [31 ، 31] دارددر پی  را زناشویی
رد تا های مجزایی هستند و هر حیطه تالش داکار و خانواده حیطه
که  جا از آن. [35] دبه خود اختصاص دهتری را زمان و توجه بیش

، اگر این منابع از سوی محیط کار ندانرژی و منابع انسان محدود
وقت و انرژی کافی برای فرد تأمین نشوند فرد قادر به صرف 

 .[33]خانواده نخواهد بود 
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، چنین وقایع [32]پذیری و سازش استرس، آسیب مطابق با رویکرد
د. دهنازش مورد چالش قرار میزایی، ظرفیت زوج را برای ساسترس

ادامه  ،استرسیا تداوم  در صورت ناتوانی در مقابله مؤثر و افزایش
 ،و در نتیجه نجر به کاهش ظرفیت زوج برای سازشچالش م

 اتمطالع با هاافتهی نیا. شودزناشویی زوجین می کاهش رضایت
 همسو [37] چیآبرادو-نایکود و چیآبرادو و [36] جونز ،[32] لیه
 .باشندمی
 یت خوابکیف کنندهنقش تعدیل دحاضر همچنین مؤی پژوهش نتایج

 رگالو -سنز .بودخانواده با پیامدهایش -در رابطه بین تعارض کار
 عارضت نیب رابطه هک افتندیدر ای مشابهدر مطالعه ،[38] همکاران و

 رد ترمطلوب خواب تیفیک یدارا افراد در استرس و کار-خانواده
 ترعیفض برخوردارند، خواب پایین تیفیک از که یافراد با سهیمقا
ی مفیدی را برای رچوب نظرچا [31] منابعنظریه حفظ . است

دی و گرن آورد.کیفیت خواب فراهم می هکنندبررسی نقش تعدیل
استدالل کردند که تعامل منفی بین کار و خانواده،  [9] کروپانزانو

زیرا، منابع در روند دهد استرس سوق می تجربه فرد را به سوی
ه روند. باز بین میهای کاری و خانوادگی دائمی تداخل بین نقش

اده به خانو-های کارتا تقابل نقش شودسبب میچه بیان دیگر، آن
 وزهدو حبین این ، منابعی است که طی جدال گرددتعارض تبدیل 
نجر به از م زادادهای استرسعالوه بر این، روی روند.از دست می

شود صرف انرژی موجب می [39]شوند دست رفتن انرژی فرد می
. [21] در پایان یک روز کاری احساس خستگی کنند کارکنان

ن حداقل اندتواند از طریق بازگردبنابراین، کیفیت خواب مطلوب می
 های کاری )یا خانوادگی(از رویه رفته ناشیبخشی از انرژی از دست

سطح  ،همچنینشود. خانواده -کاهش آثار تعارض کارمنجر به 
تیجه بازیابی شناختی حین ن در پردازش اطالعات و تمرکز فرد

یابد. خواب با کیفیت باال، با اثر ترمیمی افزایش می خواب مطلوب،
بر خستگی و آشفتگی روانی ناشی از تجربه تعارض، منجر به 

 هاید برای مواجهه با چالشافزایش منابع شناختی مورد نیاز فر
ایجاد احتمال  ،درنتیجه .[11]شود کار و خانواده می هایحوزه

از کیفیت خواب بهتری  های شناختی در افرادی کهنارسایی
 ترساسکیفیت خواب مطلوب با کاهش  یابد.یکاهش م برخوردارند

کار  طمنفی از محی هیجانات شدگیناشی از تعارض، مانع از سرریز
ام با التی ، خواب کافیشود. به عالوهبه خانواده )یا بالعکس( می
 جسمانی و روانیهای هیجانی و خستگی بخشیدن به فرسودگی
 جه. نتیدهدکاهش میهای ناشی از این موارد را محیط کار، بدخلقی

-آثار منفی تعارض کار تواندکیفیت خواب مطلوب می این که
 بر رضایت زناشویی کمرنگ سازد. را خانواده
ارتباط با خودکارآمدی پیشینه پژوهشی در  محدود بودنرغم به 

نشان داد که خودکارآمدی  حاضر خانواده، پژوهش-تعارض کار
یرات تأثبرای کاهش  نیرومندی کنندهخانواده، تعدیل-کارتعارض 
 ت. بر اساس تعریفخانواده بر فرد و سازمان اس-تعارض کار منفی
 توانایی فرد در انجام باورهای خودکارآمدی، [21] دورا و ال بن

ویژه است. این باورها بر طرز  ییک عمل خاص در موقعیت دادن

با مشکالت، سالمت هیجانی،  تفکر افراد، چگونگی رویارویی
د. نذارگگیری، مقابله با استرس و افسردگی تأثیر میتصمیم
ض نحوه تلقی تعارد بر نتوانتیجه، باورهای خودکارآمدی فرد میدرن
أثیر ت شود،طریقی که این تعارض مدیریت می نیزخانواده و -کار
که افراد تا چه اندازه برای  کنندتعیین میاین باورها  .[16] دنبگذار
چه میزان در برابر موانع  بههای خود انرژی صرف کنند و فعالیت
های خاص و ، کارآیی حوزهعالوهبه  .[25] نشان دهنداومت مق
 ، متأثر ازی منفیهاستقامت در برابر شرایط نامساعد و تجربها

-خودکارآمدی تعارض کار .باشندفرد میباورهای خودکارآمدی 
-اش در مدیریت تعارض کارخانواده به باور فرد در ارتباط با توانایی

ی متفاوت از افراد خودکارآمدتر، ادراک .[23] خانواده اشاره دارد
 هایبا وجود درخواست ، بدین معنا کهخانواده دارند-تعارض کار

رد ، باور فخانواده-تعارض کار تجربه وتعارض شغلی و خانودگی م
ع از مان شرایط را تحت کنترل خود در آورد تواند اینکه میبه این 

 ساز و کارهایاندازی راه عدم درنتیجه متعادل وخروج فرد از شرایط 
 ،ه. به عالوشودمی استرسشناختی محر  فیزیولوژیکی و روان

ی فرد را نسبت به از دست نگران خانواده-تعارض کار خودکارآمدی
شود. و مانع از بروز استرس مخرب می دهدکاهش میدادن منابع 

افراد خودکارآمدتر به دلیل مدیریت هیجان خویش در موقعیت 
 ،زا، از سالمت جسمانی و روانی باالتری برخوردارند. همچنینتنش
 شیخو رفتهاین افراد از نظر ذهنی درگیر منابع از دست که جااز آن

به  نیز و کنندرا تجربه میتری های شناختی کمنیستند، نارسایی
در  را شانمهار زندگی شغلی و خانوادگیباور دارند  این دلیل که

ا را هو خانوادگی، رضایت زناشویی آنشغلی  تعارضات، دارنددست 
 هاپژوهش دیگر همانند نیز حاضر مطالعه د.ندهتأثیر قرار نمیتحت 

این پژوهش بر روی کارکنان شرکت  .است اشتههایی دمحدودیت
 در احتیاط جانب رعایت شد.برداری نفت و گاز آغاجاری اجرا بهره
 ضروری متفاوت، هایویژگی با هادیگر سازمان به هایافته تعمیم

 با را نتایج این پذیریتعمیم بایستمی آتی هایاست. پژوهش
 بررسی هاسازمان دیگر در روابط بین متغیرهای پژوهش آزمودن
کنندگان این پژوهش مرد بودند، بنابراین، درصد شرکت 91کنند. 

 به جامعه زنان می بایست با احتیاط صورت پژوهش تعمیم نتایج این
 از هاداده آوریجمع جهت حاضر پژوهش در باالخره،پذیرد. 
 هایمحدودیت ابزار این و شد استفاده خودگزارشی هایپرسشنامه
 .دارند را خود خاص
 

 گیرینتیجه
ته   ید   حاصااال از این پژوهش   های یاف تأی طه منفی   عالوه بر  راب

رابطه  و نیز و رضایت زناشویی سالمت کلیبا  خانواده-تعارض کار
یفیت که ک ندنشان داد ،محیط کاردر نارسایی شناختی  مثبت آن با
تعارض   د رابطه ن توانخانواده می -و خودکارآمدی تعارض کار     خواب
شناختی در محیط کار و       را نوادهخا-کار سایی  سالمت کلی، نار با 

شویی تعدیل کن   ضایت زنا خانواده  -، به این معنا که تعارض کاردنر
تر یا خودکارآمدی تعارض     فرادی که از کیفیت خواب مطلوب  در ا
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جای           -کار  به  ثار منفی کمتری  ند، آ باالتری برخوردار خانواده 
ه پژوهشااای مهم در رفتار خانواده یک حوز-تعارض کار .گذاردمی

 و ابخو تیفیک کنندهسااازمانی اساات. با وجود این، نقش تعدیل 
ها  بسااایار کم در این پژوهش  خانواده -کار  تعارض  یخودکارآمد  

ست.   سی قرار گرفته ا شان داد که این دو    مورد برر ضر ن مطالعه حا
نابع الزم را برای فرد جهت   کا     متغیر م عارض  خانواده  -رکاهش ت

ه بایست ب ها میبنابراین، از دیدگاه عملی، سازمان  رند.آوفراهم می
 ایلزوم طراحی ساز و کارهای مداخله اتمنظور کاهش این تعارض

  خانواده-کار تعارض یخودکارآمد و خواب تیفیک را جهت ارتقای
جهت ارتقای کیفیت خواب در افرادی که دچار مشااکالت  دریابند.

شناختی و رفتار روش خواب هستند،  سیاری مورد  های   بررسی ی ب
 گیری از اینتوانند با بهرهها میساااازمان از این رو،اند. قرار گرفته
 ند.های آموزشااای، کیفیت خواب کارکنان خویش را ارتقا دهروش

تواند سااطح سااالمت و رضااایت کیفیت خواب مطلوب نه تنها می
ی در های شناخت نارسایی  و از بروز ارتقا بخشد زناشویی کارکنان را  
مانند   زایی در صاااورت وجود عوامل اساااترس محیط کار بکاهد،    

تواند آثار مخرب تجربه این تعارضاااات را خانواده، می-تعارض کار

یل     عد ید   ت ما حاضااار،          .ن تایج پژوهش  به ن جه  با تو همچنین، 
کار        عارض  مدی ت کارآ هت کنترل   عاملی مهم خانواده  -خود ج

 دگی شخصی  و زن منفی ناشی از این تعارض در سازمان   پیامدهای
شد. لذا ان میکارکن سایی   ،با افراد خودکارآمد و به کار گماردن  شنا

ز نیو  ،دنتری دارشاغلی بیشا   هایدرخواسات آنان در مشااغلی که  
آموزشااای جهت ارتقای ساااطح خودکارآمدی        های برگزاری دوره
-تعارضاااات کار  آثار منفی   از بروز دن توانخانواده می -تعارض کار  

به طور کلی، حتی   .ن پیشاااگیری نمایند  خانواده بر فرد و ساااازما  
ها خانواده را کاهش داد، سااازمان-تعارضااات کار توانوقتی نمی

ضایت  و ر در محیط کار، ، نارسایی شناختی  کلیسالمت   توانندمی
شویی   تعارض یخودکارآمد و خواب تیفیک ارتقای را از طریق زنا

 تحت تأثیر قرار دهند. خانواده-کار
 

 محترم کارکنان و مسئولین از وسیله ینبد قدردانی: و تاکر
 پژوهش این اجرای در کهبرداری نفت و گاز آغاجاری شرکت بهره

 زحماتقدردان  و کنیممی تشکر ندداشت ما با را همکاری کمال
.هستیم عزیزان این
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