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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, WorkFamily 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 selfefficacy with the aim of reducing WFC.
Keywords: Work-Family Conflict (WFC), Overall Health, Workplace Cognitive Failure, Sleep
Quality, WFC Self-Efficacy
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چکیده
مقدمه :پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه تعارض کار -خانواده با سالمت کلی ،نارسایی شناختی در محیط کار و رضایت زناشویی و با توجه
به نقش تعدیلکننده کیفیت خواب و خودکارآمدی تعارض کار -خانواده انجام گرفت.
روش :اعضای نمونه این پژوهش شامل  532نفر از کارکنان شرکت بهرهبرداری نفت و گاز آغاجاری بودند که به روش تصادفی طبقهای
انتخاب شدند .شرکتکنندگان در پژوهش پرسشنامه تعارض کار -خانواده ،فهرست کیفیت خواب پیتزبورگ ،پرسشنامه خودکارآمدی تعارض
کار-خانواده ،فرم کوتاه پرسشنامه زمینهیابی سالمت ،پرسشنامه نارسایی شناختی در محیط کار و مقیاس رضایت زناشویی را تکمیل کردند.
جهت تحلیل دادهها از تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی استفاده شد.
یافتهها :نتایج نشان دادند که تعارض کار-خانواده با سالمت کلی و رضایت زناشویی رابطه منفی و با نارسایی شناختی در محیط کار رابطه
مثبت دارد .نتایج همچنین حاکی از نقش تعدیلکننده کیفیت خواب و خودکارآمدی تعارض کار -خانواده در رابطه بین تعارض کار -خانواده با
سالمت کلی ،نارسایی شناختی در محیط کار و رضایت زناشویی بودند.
نتیجهگیری :با وجود این که تعارض کار-خانواده از جمله موضوعات پژوهشی مهم در حیطه رفتار سازمانی به حساب میآید ،نقش
تعدیلکننده متغیرهایی مانند کیفیت خواب و خودکارآمدی تعارض کار -خانواده بسیار کم در این پژوهشها مورد بررسی قرار گرفته است.
مطالعه حاضر نشان داد که این دو متغیر منابع الزم را برای فرد جهت کاهش تعارض کار -خانواده فراهم میآورند .بنابراین ،از دیدگاه عملی،
سازمانها میبایست به منظور کاهش این تعارض لزوم طراحی ساز و کارهای مداخلهای را جهت ارتقای کیفیت خواب و خودکارآمدی تعارض
کار-خانواده دریابند.
کلید واژهها :تعارض کار-خانواده ،سالمت کلی ،نارسایی شناختی ،کیفیت خواب ،خودکارآمدی تعارض کار-خانواده
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مقدمه
تحوالت جدید در نظام اقتصادی دنیا تغییرات همه جانبهای را در
برخی وجوه کسب و کار ،شرایط اجتماعی و زندگی خانوادگی
انسانها به وجود آورده است .تغییر در ماهیت و ساختار نقشهای
کاری از جمله افزایش زمان انجام دادن کار ،رواج برنامههای
نوبتکاری و مشاغل اقماری ،الگوهای سنتی زندگی خانوادگی را
دگرگون ساخته است .گرچه ،امروزه خانوادههای اندکی وجود دارند
که در آنها پدر خارج از خانه کار میکند و مادر برای خانهداری و
نگهداری از کودکان در منزل میماند ،اما همچنان در بسیاری از
سازمانها همان سیاستهای سنتی محیط کار که به هنگام تسلط
چنین الگویی رایج بودند ،حاکم میباشند .در محیط کار متنوع
کنونی ،جمعیت زنان ،تک والدها ،و زوجهایی که هر دو شاغلند ،به
شکل فزایندهای در حال افزایش است و این به تداخل نقشهای
کاری و خانوادگی کارکنان دامن زده است [ .]3 ،5 ،1بسیاری از
مشکالت خانوادهها به محل کار اعضای خانواده انتقال مییابند و
مشکالت سازمان نیز کم و بیش خانواده کارکنان را تحت تأثیر قرار
میدهند .از این رو ،نقشها در یک حیطه (کار یا خانواده) با
نقشهای حیطه دیگر تداخل پیدا میکنند .از آنجا که اکثر کارکنان
در حال دست و پنجه نرم کردن با مشکالت مربوط به برقراری
تعادل میان شغل منبع درآمدشان و مسئولیتهای خانوادگی هستند،
زمینه برای ایجاد تعارض و استرس مساعد میشود .تعارض کار-
خانواده نوعی تعارض بیننقشی ( )inter-role conflictاست که
در آن فرد بین انتظارات نقش کاری خود و تقاضاهای نقش
خانوادگیاش احساس تعارض میکند [ .]2تعارض میان کار و
خانواده به عنوان موضوعی مهم که کارکنان و خانواده آنان و نیز
کارفرمایان را متأثر میسازد ،مطرح است.
یکی از پیامدهای مهم تعارض کار-خانواده ،کاهش سالمت روانی
و نیز جسمانی کارکنان است .کاهش سالمتی کارکنان نه تنها برای
فرد که برای سازمان نیز آسیبهای جدی به دنبال دارد .عدم
هماهنگی و سازگاری میان نقشهای زندگی و کار تعادل زیستی و
روانی فرد را بر هم میزند .خروج از وضعیت تعادل تغییری است
که فرد را به سمت تجربه استرس و متعاقب آن به خطر افتادن
سالمتی عمومیاش سوق میدهد .چنین شرایطی در درازمدت،
زمینه را برای ابتال به بیماریهای جسمانی و روانی مهیا میسازد
].]2
پیامد دیگر تعارض کار-خانواده نارسااایی شااناختی در محیط کار
( )workplace cognitive failureاست .نارسایی شناختی به
شک ست فرد در کامل کردن کارهایی اطالق می شود که فرد در
حالت عادی قادر به انجام آنها ست [ .]6نار سایی شناختی به این
مو ضوع ا شاره دارد که ان سان در حالت عادی توانایی انجام دادن
کار مورد نظر را دارد اما ،مداخله یک کار دیگر یا عامل ایجاد
حواسپرتی مو جب میشاااود که عملکرد فرد با بیدقتی همراه
باشد .براودبنت [ ]7اولین کسی بود که اصطالح نارسایی شناختی
را مطرح کرد و واالس و چن [ ]8این مفهوم را به محیط کار

گ سترش دادند و سه حیطه خطاهای حافظه ( شک ست در بازیابی
اطالعات و رویههای مربوط به کار) ،خطاهای توجه ( شک ست در
حفظ تمرکز بر اطالعات مربوط به تکالیف در حین کار) و خطاهای
عملکرد حرکتی (شکست در انجام دادن مطلوب رفتارها و تکالیف
کاری) را برای سنجش آن در نظر گرفتند .واالس و چن [ ]8اظهار
داشااااتاانااد کااه باار مااباانااای نااظااریااه حاافااظ ماانااابااع
( ،)conservation of resourcesنار سایی شناختی در محیط
کار میتواند ناشی از آن دسته از تقاضاهای شغلی باشد که بیشتر
از منابعی ه ستند که کارکن برای انجام دادن موفقیتآمیز تکالیف
کاریاش به آنها نیاز دارد .تعارض کار-خانواده ،منابع شاااناختی
مورد نیاز فرد را (مانند انرژی ،توجه ،ظرفیت پردازش اطالعات و
زمان) برای انجام دادن در ست تکالیف شغلیاش ،تقلیل میدهد
[ .]11 ،9با تقلیل منابعی که فرد در کارش نیازمند آن هاسااات،
تعارض کار-خانواده منجر به افزایش نارساااایی شاااناختی در کار
می شود [ .]11 ،9رضایت زنا شویی متغیر دیگری ا ست که در این
پژوهش به آن پرداخته شده است .رضایت زناشویی به نگرشها یا
اح سا سات کلی فرد ن سبت به هم سر خویش و رابطه با وی ا شاره
دارد [ .]15تعارض کار-خانواده با پری شانیهای روان شناختی همراه
است [ ]12 ،13و مشکالت زناشویی نیز پیامد آن است []12 ،12
عدم تعادل بین نقشهای شاااغلی و نقشهای خانوادگی منجر به
کاهش پاسخگویی فرد به انتظارات یک یا هر دو حیطه می شود و
بر کیفیت رابطه زناشااویی اثر میگذارد و میتواند منجر به کاهش
احساس رضایت از زندگی زناشویی شود.
رابطه بین تعارض کار-خانواده و پیامدهای فردی و سازمانی ناشی
از آن تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد که اثرات تعارض کار-
خانواده را تعدیل میکنند .از جمله این متغیرها کیفیت خواب است.
خواب نقشی کلیدی در توانایی کار کردن ،اشتغال به فعالیتهای
اجتماعی و لذت بردن از زندگی دارد .با این فرض ،میتوان استدالل
کرد که آثار منفی تعارض کار-خانواده بر فرد و سازمان در افرادی
که از کیفیت خواب مطلوبی برخوردارند ،کمتر است .ترمیم
اندامهای بدن و پروتئینسازی حین خواب منجر به تأمین سالمتی
فرد میشوند .بازیابی شناختی در حین خواب و افزایش تمرکز فرد،
خطاهای ناشی از نارسایی شناختی را کاهش میدهند .همچنین،
قدرت تفکر و حل مسئله در افراد دارای کیفیت مطلوب خواب،
باالتر است .این افراد از توانایی بیشتری برای ایجاد تعادل بین
مسئولیتهای مرتبط با حوزههای کار و خانواده برخوردارند و
رضایت زناشویی بیشتری را تجربه میکنند .دومین عاملی که
میتواند پیامدهای ناشی از تجربه تعارض کار-خانواده را تعدیل
کند ،خودکارآمدی تعارض کار-خانواده است .افرادی دارای سطح
باالی خودکارآمدی تعارض کار-خانواده هستند بر این باورند که
میتوانند درخواستهای شغل و خانواده را مدیریت نمایند و نظام
زندگی شغلی و خانوادگی خویش را حفظ کنند [ .]16فقدان این
خودکارآمدی ،به ویژه در افرادی که در شرایط متعارض (برای مثال،
کارکنان نوبتکار) قرار دارند ،میتواند منجر به تجربه پیامدهای
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منفی ناشی از تعارض کار-خانواده شود.
به طور کلی ،تعارض کار-خانواده پیامدهای زیانبار بسیاری را برای
کارکنان و خانواده آنان و نیز برای سازمان در پی دارد .کاهش نرخ
سالمت جسمانی و بهزیستی روانشناختی ،افزایش آمار نارضایتیها
از زندگی زناشویی و بعضاً جدایی و طالق ،و کاهش بهرهوری
سازمان و عملکرد شغلی کارکنان به دلیل درگیر بودن با مشکالت
خانوادگی ،ضرورت بررسی اینگونه تعارضات را مسجل میسازد.
به رغم این که پژوهشهای بسیاری در ارتباط با موضوع تعارض
کار-خانواده صورت گرفتهاند ،این تعارض همچنان به عنوان یکی
از مهمترین معضالت حوزه کار (و خانواده) مطرح است .پژوهش
حاضر به منظور افزودن اطالعات بیشتر به پیشینه پژوهشی این
حیطه و نیز یاری رساندن به کارکنان و سازمانها تا بتوانند به
طریقی تعارض کار-خانواده و آثار زیانبار آن را کاهش دهند ،انجام
گرفت .در واقع ،هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه تعارض کار-
خانواده با سالمت کلی ،نارسایی شناختی در محیط کار و رضایت
زناشویی و نیز نقش تعدیلکننده کیفیت خواب و خودکارآمدی
تعارض کار-خانواده در این روابط بود .شکل  1انگاره روابط را در
پژوهش حاضر نشان میدهد.

روش
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی کارکنان متأهل (1351
نفر در سااال  )1395شاارکت بهرهبرداری نفت و گاز آغاجاری بود.
به دلیل وجود ادارات متعدد با جمعیت های متفاوت ،از این جامعه
 311نفر (بر ا ساس جدول کرج سی و مورگان) با ا ستفاده از روش
نموناااهگیری تصادفی طبقهای جهت تکمیل پرسشنامهها انتخاب
ش ادند .از این تعداد 525 ،پرسااشاانامه برگشاات داده شاادند (نرخ
بازگشت  81درصد) .پس از کنار گذاشتن پرسشنامههای غیر قابل
اسااتفاده 532 ،پرسااشاانامه مورد تحلیل قرار گرفتند 91 .درصااد
اع ضای نمونه مرد بودند ،میانگین سنی آنان  38سال با انحراف
معیار  ،8/2میانگین سابقه خدمت  17سال با انحراف معیار ،9/82

میانگین مدت زمان ازدواج  13سال با انحراف معیار  8/98بود .به
لحاظ سااطح تحصاایالت 17/2 ،درصااد دیملم 16/3 ،درصاد فوق
دیملم 22/1 ،در صد لی سانس 15/1 ،در صد فوق لی سانس و باالتر
بودند .ابزار مورد استفاده در این پژوهش به این قرارند:
پرسششاششنامه تعارض کار-خانواده :در پژوهش حاضاار جهت
ساانجش تعارض کار-خانواده از پرسااشاانامه  18مادهای تعارض
کار-خانواده کارلسون ،کاکمار و ویلیامز [ ]17استفاده شد .پاسخها
روی یک مق یاس لیکرت  2در جه ای از  ( 1کامالً م خالفم) تا 2
(کامالً موافقم) مشاااخی میشاااوند .نمره باالتر در این آزمون،
نشاندهنده تعارض کار-خانواده بیشتر است .کارلسون و همکاران
[ ،]17اعتبار این پرسااشاانامه را به روش آلفای کرونباخ مقادیری
بین  ./78تا  ./87گزارش کردهاند .متشاارعی [ ]18ضااریب آلفای
 1/91را برای این آزمون گزارش کرده اسااات .وی همچنین با
ا ستفاده از تحلیل عاملی ،ساختار عاملی پر س شنامه تعارض کار–
خانواده را مورد تأی ید قرار داد .ضااارا یب اعت بار این مق یاس در
پژوهش حاضااار به دو روش آلفای کرونباخ و تنصااایف به ترتیب
 1/89و  1/71به دست آمدند.
فرم کوتاه پر س انامه زمینهیابی سالمت ( :)SF-63جهت
سااانجش ساااالمت کلی در این پژوهش ،فرم کوتاه زمینه یابی
ساااالمت ویر و شاااربورن [ ]19مورد اساااتفاده قرار گرفت .این
پرسشنامه دارای  36ماده است و از طریق  8خردهمقیاس (کارکرد
ج سمانی ،نقش ج سمانی ،درد بدنی ،سالمت عمومی ،سرزندگی،
کارکرد اجتماعی ،نقش هیجانی و ساااالمت روانی) ،ساااالمت و
کیفیت زندگی را میساانجد .پاسااخگویی به مادههای ،51 ،5 ،1
 32 ، 32 ،33 ، 35 ،55و  36بر اسااااس طیف لیکرتی  2درجهای
مشاااخی می شاااود و ماده های  51و  53تا  31روی طیف 6
درجهای لیکرت از ( 1همیشااه) تا ( 6هرگز) پاسااخ داده میشااوند.
خردهمقیاس کارکرد جسااامانی (مادههای  3تا  )15دارای طیف 3
درجهای برای پاسخگویی از ( 1مشکالت زیادی دارم) تا ( 3اصال
مشکلی ندارم) هستند.

شکل  .1انگاره کلی روابط مفروض بین متغیرهای پژوهش
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پیتزباااورگ ( )PSQIماااورد سااانجش قااارار گرفااات .ایااان
پرسشاانامه توسااط بایساای ،رینولاادز ،مونااک و باارمن [،]53
جهت اندازهگیاری کیفیات و الگوهاای خاواب "طای یاک مااه
گذشاته" ساااخته شاد .ایاان پرسشانامه کیفیاات خاوب خااواب را
از خااواب ضااعیف متمااایز ماایسااازد .ایاان فهرساات شااامل 11
ماده است ،مادههاای  1تاا  2بازپاساخ هساتند .ماادههاای  2تاا
 9باارای پاسااخگویی دارای طیااف  2درجااهای لیکرتاای از صاافر
تا  3هستند که به ترتیاب بیاانگار وضاعیت طبیعای ( ،)1وجاود
مشااکل خفیاااف ( ،)1وجااود مشاااکل متوساااط ( )5و وجاااود
مشاااکل شدیااااد ( )3مااایباشاااند .مااااده  11در جماااعبنااادی
امتیازات به حساب نمایآیاد [ .]52دامناه نماره ایان پرسشانامه
از صفر تاا  51اسات .نماره بیشاتر از  2گویاای کیفیات ضاعیف
خاااواب و نماااره کوچاااکتااار یاااا مسااااوی )PSQI≤2( 2
نشاااندهنااده کیفیاات خااوب خااواب اساات .بایساای و همکاااران
[ ]52اعتبااار ایاان پرسشاانامه را از طریااق محاساابه آلفااای
کرونباااخ  1/83گاازارش کردنااد .افجاادی [ ]52آلفااای کرونباااخ
را برابااار  1/78باااه دسااات آورد .اعتباااار ایااان پرسشااانامه در
پااژوهش حاضاار بااه دو روش آلفااای کرونباااخ و تنصاایف بااه
ترتیب  1/83و  1/73محاسبه شد.
به منظور آزمودن نقش ت عد یلگر دو متغیر کیف یت خواب و
خود کارآ مدی ت عارض کار -خانواده در راب طه بین ت عارض کار-
خانواده با سالمت کلی ،نارسایی شناختی در محیط کار و رضایت
زناشویی از تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی تعدیلی استفاده شد.
جهت روشاان ساااختن ماهیت اثرهای تعدیلکننده ،نمودارهای
تعامل با ا ستفاده از ضرایب رگر سیون ا ستاندارد خطوط رگر سیون
برای کارکنان باال روی متغیرهای تعدیلگر ( 1انحراف معیار
باالی میانگین) و پایین روی متغیرهای تعدیلگر ( 1انحراف
معیار زیر میانگین) رسم شدند.

ماااادههاااای  13تاااا  19بااارای پاساااخگویی دارای طیاااف 5
درجهای (بلاه  1و خیار  )1مایباشاند .منتظاری ،گشتاسابی،
وحاادانینیااا و گانااد [ ]51ضاارایب اعتبااار ایاان پرسشاانامه را
بااین  1/71تااا  /82گاازارش کااردهانااد .منتظااری و همکاااران
[ ]51روایااای همزماااان ،ماااال و ساااازه ایااان پرسشااانامه را
مطلااوب گاازارش نمودنااد .اصااغری و فاااتحی [ ]51نیااز در
مطالعاااهای روی نموناااه ایرانااای اظهاااار داشاااتند کاااه ایااان
پرسشاانامه ماایتوانااد ،افااراد سااالم را از افااراد بیمااار تفکیااک
نمایااد .ضاارایب اعتبااار ایاان پرسشاانامه در پااژوهش حاضاار بااا
اسااتفاده از روشهااای آلفااای کرونباااخ و تنصاایف بااه ترتیااب
 1/91و  1/76محاسبه شدند.
پرسانامه نارسشایی ششناختی در محشیط کشار :در پاژوهش
حاضااار نارساااایی شاااناختی در محااایط کاااار باااا اساااتفاده از
پرسشااانامه  12ماااادهای نارساااایی شاااناختی در محااایط کاااار
واالس و چااان [ ]8سااانجیده شاااد .ایااان پرسشااانامه دارای 3
خ اردهمقیاااس خطاهااای حافظااه ،خطاهااای توجااه و خطاهااای
عملکاارد حرکتاای ماایباشااد .هاار خااردهمقیاااس دارای  2ماااده
است و پاساخهاا بار روی یاک طیاف لیکرتای  2درجاهای از 1
(کااامالً مخااالفم) تااا ( 2کااامالً مااوافقم) مشااخی ماایشااوند.
واالس و چاان [ ]8ضااریب اعتبااار را باارای ایاان پرسشاانامه
 1/91گاازارش کااردهانااد .الپیاار و همکاااران [ ]11نیااز ضااریب
اعتبااار ایاان پرسشاانامه را  1/91بااه دساات آوردنااد .نعااامی []55
اعتبااار ایاان پرسشاانامه را بااا اسااتفاده از روش آلفااای کرونباااخ
 1/89و روایاای آن را از طریااق همبسااته کااردن بااا پرسشاانامه
نارساااایی شاااناختی براودبنااات و همکااااران [ ]7مطلاااوب
( )P>1/111 ،r 1/27گاااازارش کاااارد .واالس و چاااان []8
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
اسااتفاده از روشهااای آلفااای کرونباااخ و تنصاایف بااه ترتیااب
 1/93و  1/87بااه دساات آمدنااد و روایاای سااازه آن از طریااق
همبساته کاردن بااا پرسشانامه نارسااایی شاناختی براودبناات []7
مطلوب ( )P>1/111 ،r=1/66به دست آمد.
فهرسششت کیفیششت خششواب پیت(بششور ( :)PSQIکیفیاات
خواب در پژوهش حاضار باا اساتفاده از فهرسات کیفیات خاواب

یافتهها
یافتههای توصیفی مربوط به میانگین ،انحراف معیار و ضرایب
همبستگی بین متغیرهای پژوهش در جدول  1و نتایج تحلیلهای
رگرسیون سلسهمراتبی در جدولهای  5و  3نشان داده شدهاند
مناادرجات جاادول  1نشااان م ایدهنااد کااه تمااامی روابااط ب این
متغیرهای پژوهش در سطح  P>1/11معنادار میباشند..

جدول .1میانگین ،انحراف معیار و ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش
متغیرها

میانگین

انحراف معیار

1

1

تعارض کار-خانواده

29/66

3/86

--

5

سالمت کلی

111/99

12/18

**

3

نارسایی شناختی در محیط کار

31/59

8/72

**

2

رضایت زناشویی

37/36

2/81

**

2

کیفیت خواب
خودکارآمدی تعارض کار-خانواده

6/65
61/61

3/33
1/26

**

6

2

-1/2
1/22

-1/2

1/59
**-1/39

6

5

4

-**

--

-1/61

**

1/23

**

1/26
**1/38

**

-1/26

**

1/22
**-1/35

-**

1/52
**1/37

--1/19

p >0/000
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جدول  .2نتایج تحلیل رگرسیون سلسه مراتبی برای اثرهای تعاملی تعارض کار-خانواده با کیفیت خواب در پیشبینی سالمت کلی ،نارسایی شناختی در محیط کار و
رضایت زناشویی
سالمت کلی
متغیرهای پیشبین

گام 1
β

*-1/11
تعارض کار-خانواده
-کیفیت خواب
تعارض کار-خانواده × کیفیت خواب --
**1/59
R2
ΔR2

نارسایی شناختی در محیط کار

گام 2
β

گام 6
β

گام 1
β

گام 2
β

*-1/15
**1/22
-**1/31
*1/15

*-1/11
**1/52
*-1/15
**1/32
*1/12

*1/12
**1/17
-

**1/16
**-1/38
**1/19
*1/15

گام 6
β

رضایت زناشویی
گام 2
β

گام 1
β

*-1/16** -1/35** -1/56** 1/15
**1/16** 1/32
**-1/18
**-1/18
*1/12
**1/26** 1/23** 1/21** 1/52
*1/13
*1/15
**1/12
*p>0/03

همانگونه که مندرجات جدول  5نشان میدهند در گام اول تعارض
کار-خانواده رابطه منفی معناداری را با سالمت کلی
( ،)P>0/03 ،β -1/11رابطه مثبت معناداری را با نارسایی
شناختی در محیط کار ( ،)P>0/03 ،β 1/12و رابطه منفی
معناداری را با رضایت زناشویی ( )P>0/09 ،β -1/56نشان
میدهد .متغیر تعدیلگر کیفیت خواب که در گام دوم وارد شد،
رابطه مثبت معناداری را با سالمت کلی (،)P>0/09 ،β 1/22
رابطه منفی معناداری را با نارسایی شناختی در محیط کار
( ،)P>0/09 ،β -1/38و رابطه مثبت معناداری را با رضایت
زناشویی ( )P>0/09 ،β 1/32به دست داده است .در گام سوم،
تعامل متغیر مستقل (تعارض کار-خانواده) با اولین متغیر تعدیلگر
(کیفیت خواب) در پیشبینی سالمت کلی (،)P>0/03 ،β -1/15
نارسایی شناختی در محیط کار ( ،)P>0/03 ،β 1/12و رضایت
زناشویی ( )P>0/09 ،β -1/18معنادار است.
مندرجات دو ردیف آخر جدول  5در ارتباط با  R2و  ΔR2نشان
میدهند که تعارض کار-خانواده  59درصد سالمت کلی 17 ،درصد
نارسایی شناختی در محیط کار و  21درصد رضایت زناشویی را
تبیین میکند .در گام دوم هنگامی که متغیر تعدیلگر کیفیت خواب
اضافه شد ،تعارض کار-خانواده و کیفیت خواب در کنار هم 31
درصد سالمت کلی 19 ،درصد نارسایی شناختی در محیط کار و
 23درصد رضایت زناشویی را تبیین نمودند .در این حالت واریانس
انحصاری افزوده برای سالمت کلی  5درصد ،برای نارسایی

111

111
92
91
82
تعارض پایین
کیفیت خواب خوب

شکل  .2اثرات تعاملی تعارض کار-خانواده و کیفیت خواب در پیشبینی سالمت کلی
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سالمت کلی

112

کیفیت خواب ضعیف

>0/09

**p

شناختی در محیط کار  5درصد و برای رضایت زناشویی نیز  5درصد
به دست آمد .افزودن تعامل تعارض کار-خانواده و کیفیت خواب به
معادله رگرسیون در گام سوم ،به تبیین  32درصد از واریانس
سالمت کلی با  2درصد واریانس انحصاری افزوده 52 ،درصد از
واریانس نارسایی شناختی در محیط کار با  2درصد واریانس
انحصاری افزوده ،و  26درصد از واریانس رضایت زناشویی با 3
درصد واریانس انحصاری افزوده منجر شد .همچنین ضریب
رگرسیون مربوط به تعامل این دو متغیر نشان میدهد که اثر تعاملی
تعارض کار-خانواده و کیفیت خواب به لحاظ آماری معنادار است.
معناداری این تعامل به این معناست که رابطه بین تعارض کار-
خانواده با سالمت کلی ،نارسایی شناختی در محیط کار و رضایت
زناشویی در سطوح باال و پایین کیفیت خواب متفاوت است.
بنابراین ،میتوان اظهار داشت که کیفیت خواب رابطه بین تعارض
کار-خانواده و سالمت کلی را تحت تأثیر قرار داده است.
باه منظاور روشان سااختن ماهیات اثرهاای تعادیلکنناده،
نمودارهای تعامال باا اساتفاده از ضارایب رگرسایون اساتاندارد
خطاوط رگرسایون بارای کارکناان بااال روی متغیار تعادیلگار
( 1انحااراف معیااار باااالی میااانگین) و پااایین روی متغیاار
تعاادیلگاار ( 1انحااراف معیااار زیاار میااانگین) رساام شاادند.
شاکلهاای  5تاا  2نحاوه تعامال تعاارض کاار-خاانواده را باا
کیفیات خاواب در ارتبااط باا ساالمت کلای ،نارساایی شاناختی
در محیط کار و رضایت زناشویی نشان میدهند.
112

تعارض باال

گام 6
β
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۴۵
۴۰
۳۰
۲۵
۲۰
۱۵
۱۰

نارسایی شناختی در محیط کار

۳۵

۵
۰
تعارض پایین

تعارض باال

کیفیت خواب خوب

کیفیت خواب ضعیف

شکل  .6اثرات تعاملی تعارض کار-خانواده و کیفیت خواب در پیشبینی نارسایی شناختی
۵۰

۳۰
۲۰

رضایت زناشویی

۴۰

۱۰
۰
تعارض پایین

تعارض باال

کیفیت خواب خوب

کیفیت خواب ضعیف

شکل  .4اثرات تعاملی تعارض کار-خانواده و کیفیت خواب در پیشبینی رضایت زناشویی

همانگونه کاه شاکلهاای  3 ،5و  2نشاان مایدهناد ،تعاارض
کااار-خااانواده در کارکنااانی کااه روی متغیاار کیفیاات خااواب در
سااطح مطلااوبی هسااتند در مقایسااه بااا کارکنااانی کااه کیفیاات
خواب پایینتاری دارناد ،رابطاه ضاعیفتاری باا ساالمت کلای،
نارسایی شاناختی در محایط کاار و رضاایت زناشاویی دارد .ایان
انگاااره تعاماال ،نقااش تعاادیلگاار کیفیاات خااواب را در رابطااه

تعااارض کااار-خااانواده بااا سااالمت کلاای ،نارسااایی شااناختی در
محیط کار و رضاایت زناشاویی ،ماورد حمایات قارار مایدهاد و
حاکی از آن است کاه رابطاه منفای باین تعاارض کاار-خاانواده
بااا سااالمت کلاای و رضااایت زناشااویی و رابطااه مثباات بااین
تعااارض کااار-خااانواده بااا نارسااایی شااناختی در محاایط کااار در
افراد دارای کیفیت خواب مطلوب ،ضعیفتر است.

جدول  .6نتایج تحلیل رگرسیون سلسه مراتبی برای اثرهای تعاملی تعارض کار-خانواده با خودکارآمدی تعارض کار-خانواده در پیشبینی سالمت کلی ،نارسایی
شناختی در محیط کار و رضایت زناشویی
سالمت کلی
متغیرهای پیشبین

تعارض کار-خانواده
خودکارآمدی تعارض کار-خانواده
تعارض کار-خانواده ×
خودکارآمدی تعارض کار-خانواده
R2
ΔR2

رضایت زناشویی

نارسایی شناختی در محیط کار

گام 1

گام 2

گام 6

گام 1

گام 2

گام 6

گام 1

گام 2

گام 6

β

β

β

β

β

β

β

β

β

*-1/11
-

*1/22
**1/32

*1/13
**1/51

*1/12
-

**1/31** -1/56** 1-/52** 1-/65
**1/28
**-1/19** -1/32

**1/17
**1/56

-

-

**-1/23

-

-

*1/22

-

-

**-1/25

**1/13
-

**1/12
*1/15

**1/18
*1/13

**1/17
-

**1/11
*1/13

**1/12
**1/12

**1/12
-

**1/52
**1/19

**1/58
**1/12

*p>0/03
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>0/09

**p
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همانگونه که مندرجات جدول  3نشااان میدهند در گام اول
تعارض کار -خانواده رابطه منفی معناداری را با ساااالمت کلی
( ،)P>0/03 ،β -1/11راب طه مثبت معناداری را با نارساااایی
شاااناختی در محیط کار ( ،)P>0/03 ،β 1/12و راب طه منفی
معنیداری را با ر ضایت زنا شویی ( )P>0/09 ،β -1/56ن شان
میدهند .متغیر تعدیلگر خودکارآمدی تعارض کار-خانواده که در
گام دوم وارد شاااد ،رابطه مثبت معناداری را با ساااالمت کلی
( ،)P>0/09 ،β 1/32راب طه منفی مع نا داری را با نارساااایی
شاااناختی در محیط کار ( ،)P>0/09 ،β -1/32و رابطه مثبت
معنیداری را با ر ضایت زنا شویی ( )P>0/09 ،β 1/28به د ست
داده اسااات .در گام ساااوم ،تعامل متغیر مساااتقل (تعارض کار-
خااانواده) بااا دومین متغیر تعاادیاال گر (خودکااارآماادی تعااارض
کار-خانواده) در پیشبینی سااالمت کلی (،)P>0/09 ،β -1/23
نار سایی شناختی در محیط کار ( ،)P>0/09 ،β 1/22و ر ضایت
زناشویی ( )P>0/09 ،β -1/25معنادار است.
مناادرجات دو ردیااف آخاار جاادول  3در ارتباااط بااا  R2و ΔR2
نشان مایدهناد کاه تعاارض کاار-خاانواده  13درصاد ساالمت
کلاای 7 ،درصااد نارسااایی شااناختی در محاایط کااار و  12درصااد
رضایت زناشاویی را تبیاین مایکناد .در گاام دوم هنگاامی کاه
متغیاار تعاادیلگاار خودکارآماادی تعااارض کااار-خااانواده اضااافه
شااد ،تعااارض کااار-خااانواده و خودکارآماادی تعااارض کااار-
خااانواده در کنااار هاام  12درصااد سااالمت کلاای 11 ،درصااد
نارساااایی شاااناختی در محااایط کاااار و  52درصاااد رضاااایت
زناشااویی را تبیااین نمودنااد .در ایاان حالاات واریااانس انحصاااری
افزوده بارای ساالمت کلای  5درصاد ،بارای نارساایی شاناختی
در محاایط کااار  3درصااد و باارای رضااایت زناشااویی نیااز 9
درصد باه دسات آماد .افازودن تعامال تعاارض کاار -خاانواده و
خودکارآماادی تعااارض کااار-خااانواده بااه معادلااه رگرساایون در
گام سوم ،باه تبیاین  18درصاد از واریاانس ساالمت کلای باا 3
درصااد واریااانس انحصاااری افاازوده 12 ،درصااد از واریااانس
نارسااایی شاااناختی در محااایط کاااار باااا  2درصاااد واریاااانس
انحصاااری افاازوده ،و  58درصااد از واریااانس رضااایت زناشااویی
بااا  2درصااد واریااانس انحصاااری افاازوده منجاار شااد .همچنااین

ضااریب رگرساایون مربااوط بااه تعاماال ایاان دو متغیاار نشااان
میدهد کاه اثار تعااملی تعاارض کاار-خاانواده و خودکارآمادی
تعارض کاار-خاانواده از لحااظ آمااری معناادار اسات .معنااداری
ایاان تعاماال بااه ایاان معناساات کااه رابطااه بااین تعااارض کااار-
خااانواده بااا سااالمت کلاای ،نارسااایی شااناختی در محاایط کااار و
رضاااایت زناشاااویی در ساااطوح بااااال و پاااایین خودکارآمااادی
تعارض کاار-خاانواده متفااوت اسات .بناابراین مایتاوان اظهاار
داشاات کااه خودکارآماادی تعااارض کااار-خااانواده رابطااه بااین
تعارض کار -خاانواده و ساالمت کلای را تحات تاأثیر قارار داده
است.
باه منظاور روشان سااختن ماهیات اثرهاای تعادیلکنناده،
نمودارهای تعامال باا اساتفاده از ضارایب رگرسایون اساتاندارد
خطاوط رگرسایون بارای کارکناان بااال روی متغیار تعادیلگار
( 1انحاراف معیاار بااالی میاانگین) و پاایین روی متغیرهاای
تعاادیلگاار ( 1انحااراف معیااار زیاار میااانگین) رساام شاادند .
شاکلهاای  2تاا  7نحاوه تعامال تعاارض کاار -خاانواده را باا
خودکارآمدی تعارض کاار-خاانواده در ارتبااط باا ساالمت کلای،
نارسااایی شااناختی در محاایط کااار و رضااایت زناشااویی نشااان
میدهند.
همانگونه کاه شاکلهاای  6 ،2و  7نشاان مایدهناد ،تعاارض
کاااار-خاااانواده در کارکناااانی کاااه روی متغیااار خودکارآمااادی
تعاارض کااار-خااانواده در سااطح باااالیی قاارار دارنااد در مقایسااه
بااا کارکنااانی کااه از خودکارآماادی تعااارض کااار-خاااانواده
پاایینتااری برخوردارنااد ،رابطاه ضااعیفتااری باا سااالمت کلاای،
نارسایی شاناختی در محایط کاار و رضاایت زناشاویی دارد .ایان
انگاااره تعاماال نقااش تعاادیلگاار خودکارآماادی تعااارض کااار-
خااانواده را در رابطااه تعااارض کااار-خااانواده بااا سااالمت کلاای،
نارسااایی شااناختی در محاایط کااار و رضااایت زناشااویی ،مااورد
حمایاات قاارار مایدهااد و حاااکی از آن اساات کااه رابطااه منفاای
بین تعارض کار-خاانواده باا ساالمت کلای و رضاایت زناشاویی
و رابطه مثبت باین تعاارض کاار-خاانواده باا نارساایی شاناختی
در محاایط کااار در افااراد دارای خودکارآماادی تعااارض کااار-
خانواده باالتر ،ضعیفتر است.
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بحث
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه تعارض کار-خانواده با سالمت
کلی ،نارسایی شناختی در محیط کار و رضایت زناشویی و نیز نقش
تعدیلکننده کیفیت خواب و خودکارآمدی تعارض کار-خانواده در
این روابط انجام گرفت .نتایج این پژوهش رابطه منفی تعارض کار-
خانواده را با سالمت کلی ،و رضایت زناشویی و نیز رابطه مثبت این
متغیر را با نارسایی شناختی در محیط کار مورد حمایت قرار دادند.
این یافتهها با پژوهشهای لیو و همکاران [ ،]52گریزی واکز []56
[ ]57و کیرچمایر و کوهن [ ]58همسو هستند .تعارض کار-خانواده
در اثر عدم هماهنگی و ناسازگاری بین نقشهای کار و زندگی به
وجود میآید .بروز این ناهماهنگی ،زندگی فرد را از حالت عادی
خارج میکند .سیستم بدن انسان به خروج از تعادل واکنش نشان
میدهد .بدن انسان در مواجهه با خروج از حالت تعادل و افزایش
فشار روانی ،ترشح هورمون کورتیزول از غدد فوق کلیوی را افزایش
میدهد .با ادامه شرایط تنشزا و افزایش سطح هورمون کورتیزول
در بدن ،سطح ایمنی بدن کاهش مییابد که این امر منجر به
کاهش سالمت جسمانی فرد خواهد شد.
بر اساس نظریه حفظ منابع ( ]59[ )CORفرد در مواجهه با شرایطی
که منابع کلیدیاش را مورد تهدید قرار میدهند ،دچار استرس

میشود .تعارض کار-خانواده ،منابع شناختی مورد نیاز افراد را در
محیط کار مانند زمان ،انرژی ،توجه و ظرفیت پردازش اطالعات،
کاهش میدهد [ .]9 ،11 ، 11تعارض کار-خانواده ،با تقلیل منابعی
که فرد برای انجام دادن کار به آنها نیازمند است منجر به افزایش
استرس و کاهش تمرکز و در نهایت افزایش نارسایی شناختی در
محیط کار میشود [ .]11به عالوه ،تعارض کار-خانواده بر عملکرد
شغلی اثر منفی میگذارد .بر اساس نظریه حفظ منابع ،از دست
رفتن منابعی که فرد روی آنها سرمایهگذاری کرده است ،تجربه
استرس را به دنبال دارد .لذا ،کاهش عملکرد به عنوان منبعی از
دسترفته ،منجر به تجربه استرس ،کاهش تمرکز و قدرت پردازش
اطالعات و در نهایت افزایش نارسایی شناختی در محیط کار
میشود .این نتایج با پژوهش الپیر و همکاران [ ]11همسو هستند.
سرریزشدگی درخواستهای کار به خانواده ،کاهش رضایت
زناشویی را در پی دارد [ .]31 ، 31همچنین ،بر اساس نظریه نقش،
کار و خانواده حیطههای مجزایی هستند و هر حیطه تالش دارد تا
زمان و توجه بیشتری را به خود اختصاص دهد [ .]35از آن جا که
انرژی و منابع انسان محدودند ،اگر این منابع از سوی محیط کار
فرد تأمین نشوند فرد قادر به صرف وقت و انرژی کافی برای
خانواده نخواهد بود [.]33
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مطابق با رویکرد استرس ،آسیبپذیری و سازش [ ،]32چنین وقایع
استرسزایی ،ظرفیت زوج را برای سازش مورد چالش قرار میدهند.
در صورت ناتوانی در مقابله مؤثر و افزایش یا تداوم استرس ،ادامه
چالش منجر به کاهش ظرفیت زوج برای سازش و در نتیجه،
کاهش رضایت زناشویی زوجین میشود .این یافتهها با مطالعات
هیل [ ،]32جونز [ ]36و آبرادویچ و کودینا-آبرادویچ [ ]37همسو
میباشند.
نتایج پژوهش حاضر همچنین مؤید نقش تعدیلکننده کیفیت خواب
در رابطه بین تعارض کار-خانواده با پیامدهایش بود .سنز -ورگال
و همکاران [ ،]38در مطالعهای مشابه دریافتند که رابطه بین تعارض
خانواده-کار و استرس در افراد دارای کیفیت خواب مطلوبتر در
مقایسه با افرادی که از کیفیت پایین خواب برخوردارند ،ضعیفتر
است .نظریه حفظ منابع [ ]31چارچوب نظری مفیدی را برای
بررسی نقش تعدیلکننده کیفیت خواب فراهم میآورد .گرندی و
کروپانزانو [ ]9استدالل کردند که تعامل منفی بین کار و خانواده،
فرد را به سوی تجربه استرس سوق میدهد زیرا ،منابع در روند
دائمی تداخل بین نقشهای کاری و خانوادگی از بین میروند .به
بیان دیگر ،آنچه سبب میشود تا تقابل نقشهای کار-خانواده به
تعارض تبدیل گردد ،منابعی است که طی جدال بین این دو حوزه
از دست میروند .عالوه بر این ،رویدادهای استرسزا منجر به از
دست رفتن انرژی فرد میشوند [ ]39صرف انرژی موجب میشود
کارکنان در پایان یک روز کاری احساس خستگی کنند [.]21
بنابراین ،کیفیت خواب مطلوب میتواند از طریق بازگرداندن حداقل
بخشی از انرژی از دسترفته ناشی از رویههای کاری (یا خانوادگی)
منجر به کاهش آثار تعارض کار-خانواده شود .همچنین ،سطح
پردازش اطالعات و تمرکز فرد در نتیجه بازیابی شناختی حین
خواب مطلوب ،افزایش مییابد .خواب با کیفیت باال ،با اثر ترمیمی
بر خستگی و آشفتگی روانی ناشی از تجربه تعارض ،منجر به
افزایش منابع شناختی مورد نیاز فرد برای مواجهه با چالشهای
حوزههای کار و خانواده میشود [ .]11درنتیجه ،احتمال ایجاد
نارساییهای شناختی در افرادی که از کیفیت خواب بهتری
برخوردارند کاهش مییابد .کیفیت خواب مطلوب با کاهش استرس
ناشی از تعارض ،مانع از سرریزشدگی هیجانات منفی از محیط کار
به خانواده (یا بالعکس) میشود .به عالوه ،خواب کافی با التیام
بخشیدن به فرسودگیهای هیجانی و خستگی جسمانی و روانی
محیط کار ،بدخلقیهای ناشی از این موارد را کاهش میدهد .نتیجه
این که کیفیت خواب مطلوب میتواند آثار منفی تعارض کار-
خانواده را بر رضایت زناشویی کمرنگ سازد.
به رغم محدود بودن پیشینه پژوهشی در ارتباط با خودکارآمدی
تعارض کار-خانواده ،پژوهش حاضر نشان داد که خودکارآمدی
تعارض کار-خانواده ،تعدیلکننده نیرومندی برای کاهش تأثیرات
منفی تعارض کار-خانواده بر فرد و سازمان است .بر اساس تعریف
بندورا و ال [ ،]21باورهای خودکارآمدی توانایی فرد در انجام
دادن یک عمل خاص در موقعیتی ویژه است .این باورها بر طرز

تفکر افراد ،چگونگی رویارویی با مشکالت ،سالمت هیجانی،
تصمیمگیری ،مقابله با استرس و افسردگی تأثیر میگذارند.
درنتیجه ،باورهای خودکارآمدی فرد میتوانند بر نحوه تلقی تعارض
کار-خانواده و نیز طریقی که این تعارض مدیریت میشود ،تأثیر
بگذارند [ .]16این باورها تعیین میکنند که افراد تا چه اندازه برای
فعالیتهای خود انرژی صرف کنند و به چه میزان در برابر موانع
مقاومت نشان دهند [ .]25به عالوه ،کارآیی حوزههای خاص و
استقامت در برابر شرایط نامساعد و تجربههای منفی ،متأثر از
باورهای خودکارآمدی فرد میباشند .خودکارآمدی تعارض کار-
خانواده به باور فرد در ارتباط با تواناییاش در مدیریت تعارض کار-
خانواده اشاره دارد [ .]23افراد خودکارآمدتر ،ادراکی متفاوت از
تعارض کار-خانواده دارند ،بدین معنا که با وجود درخواستهای
شغلی و خانودگی متعارض و تجربه تعارض کار-خانواده ،باور فرد
به این که میتواند این شرایط را تحت کنترل خود در آورد مانع از
خروج فرد از شرایط متعادل و درنتیجه عدم راهاندازی ساز و کارهای
فیزیولوژیکی و روانشناختی محر استرس میشود .به عالوه،
خودکارآمدی تعارض کار-خانواده نگرانی فرد را نسبت به از دست
دادن منابع کاهش میدهد و مانع از بروز استرس مخرب میشود.
افراد خودکارآمدتر به دلیل مدیریت هیجان خویش در موقعیت
تنشزا ،از سالمت جسمانی و روانی باالتری برخوردارند .همچنین،
از آنجا که این افراد از نظر ذهنی درگیر منابع از دسترفته خویش
نیستند ،نارساییهای شناختی کمتری را تجربه میکنند و نیز به
این دلیل که باور دارند مهار زندگی شغلی و خانوادگیشان را در
دست دارند ،تعارضات شغلی و خانوادگی ،رضایت زناشویی آنها را
تحت تأثیر قرار نمیدهند .مطالعه حاضر نیز همانند دیگر پژوهشها
محدودیتهایی داشته است .این پژوهش بر روی کارکنان شرکت
بهرهبرداری نفت و گاز آغاجاری اجرا شد .رعایت جانب احتیاط در
تعمیم یافتهها به دیگر سازمانها با ویژگیهای متفاوت ،ضروری
است .پژوهشهای آتی میبایست تعمیمپذیری این نتایج را با
آزمودن روابط بین متغیرهای پژوهش در دیگر سازمانها بررسی
کنند 91 .درصد شرکتکنندگان این پژوهش مرد بودند ،بنابراین،
تعمیم نتایج این پژوهش به جامعه زنان می بایست با احتیاط صورت
پذیرد .باالخره ،در پژوهش حاضر جهت جمعآوری دادهها از
پرسشنامههای خودگزارشی استفاده شد و این ابزار محدودیتهای
خاص خود را دارند.

نتیجهگیری
یاف ته های حاصااال از این پژوهش عالوه بر تأیید راب طه منفی
تعارض کار-خانواده با سالمت کلی و رضایت زناشویی و نیز رابطه
مثبت آن با نارسایی شناختی در محیط کار ،نشان دادند که کیفیت
خواب و خودکارآمدی تعارض کار-خانواده میتوانند رابطه تعارض
کار-خانواده را با سالمت کلی ،نار سایی شناختی در محیط کار و
ر ضایت زنا شویی تعدیل کنند ،به این معنا که تعارض کار-خانواده
در افرادی که از کیفیت خواب مطلوبتر یا خودکارآمدی تعارض
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، با تو جه به ن تایج پژوهش حاضااار، همچنین.ت عد یل ن ما ید
 خانواده عاملی مهم ج هت کنترل-خود کارآ مدی ت عارض کار
پیامدهای منفی ناشی از این تعارض در سازمان و زندگی شخصی
 شنا سایی افراد خودکارآمد و به کار گماردن، لذا.کارکنان میبا شد
 و نیز،آنان در مشااغلی که درخواساتهای شاغلی بیشاتری دارند
برگزاری دورههای آموزشااای جهت ارتقای ساااطح خودکارآمدی
- خانواده میتوان ند از بروز آثار منفی تعارضاااات کار-تعارض کار
 حتی، به طور کلی.خانواده بر فرد و ساااازمان پیشاااگیری نمایند
 سااازمانها،خانواده را کاهش داد-وقتی نمیتوان تعارضااات کار
 و ر ضایت، نارسایی شناختی در محیط کار،میتوانند سالمت کلی
زنا شویی را از طریق ارتقای کیفیت خواب و خودکارآمدی تعارض
.خانواده تحت تأثیر قرار دهند-کار
 بدین وسیله از مسئولین و کارکنان محترم:تاکر و قدردانی
شرکت بهرهبرداری نفت و گاز آغاجاری که در اجرای این پژوهش
کمال همکاری را با ما داشتند تشکر میکنیم و قدردان زحمات
.این عزیزان هستیم
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