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Abstract 

Background and Objective: Nowadays, work-family issues have gained 

special importance for employees, families, and organizations. Work-family 

conflict is a kind of interrole conflict referring to the incompatibility between 

the pressures and demands in work and family domains leading to stress and 

numerous problems. Therefore, the aim of this study was to examine the 

impact of training work-family conflict management on the quality of work 

life (QWL). 

Materials and Methods: This quasi-experimental study as a pretest-posttest 

design with a control group was performed on the study population 

consisting of women working in the hospital of Nurabad city, Iran. A total 

of 30 female employees were selected through the voluntary sampling 

method and were randomly divided into the two groups of experiment and 

control. Subjects of the intervention group received six sessions of training 

regarding work-family conflict management. The data were collected using 

the Quality of Work Life Questionnaire (QWLQ) and were analyzed by the 

analysis of covariance (ANCOVA). 

Results: The results of ANCOVA showed that training management skills 

concerning a work-family conflict can enhance the QWL of employees. 

Following the adjustment for the pre-test scores, a significant difference was 

observed between the post-treatment scores of the intervention and control 

groups (P<0.01). 

Conclusion: According to the finding of this study, the application of 

management skills for work-family conflict might assist the female staff of 

the hospital to better cope with the inevitable problems and stresses caused 

by work-family conflict. As a result, the QWL of these individuals will get 

improved. 
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زنان  یکار یزندگ تیفیک شیخانواده بر افزا -کار تعارض تیریمد آموزش یاثربخش

 مارستانیشاغل در ب

 ،*2پورکاظمی احمد ، 1زارعی سلمان

 یرانآباد، امدانشگاه لرستان، خر، یانسان علوم و اتیادب دانشکده ی،شناسمشاوره، گروه روان یاراستاد 1
 یرانآباد، ادانشگاه لرستان، خرم، یانسان علوم و اتیادب دانشکده ی،شناسگروه روان شناسی،روان ارشد کارشناسی دانشجوی 2

 a.kazemi04@yahoo.comایمیل:  .یرانآباد، ادانشگاه لرستان، خرم ی،شناسگروه روان پور،کاظمی احمد * نویسنده مسئول:

 
 

 31/04/1398 تاریخ دریافت مقاله:

 20/09/1398 تاریخ پذیرش مقاله:

  چکیده

 یاژهیو تیاهم هاسازمان و هاخانوادهکارمندان،  یمسائل مرتبط با کار و خانواده برا امروزه سابقه و هدف:

از  یناش یکه در آن فشارها و تقاضاها باشدیم ینقش نیتعارض ب ینوع ،خانواده -کار تعارض. است کرده دایپ

. شودیم یاسترس و مشکالت متعدد جادیا موجبله أمس نیو ا بودهناسازگار  گریکدیو خانواده با  کار یهاحوزه

 تیفیک شیافزاخانواده بر  -تعارض کار تیریمد آموزش یاثربخش یبررسهدف  باپژوهش حاضر  راستا، نیا در

 .شد انجام یکار یزندگ

 انجامآزمون با گروه کنترل سپ -آزمونشیبا طرح پ که حاضر یشیآزما شبهپژوهش  در ها:مواد و روش

 انتخاب داوطلبانه گیریبا استفاده از روش نمونهنفر  30 نورآباد، شهر مارستانیب در شاغل زنانجامعه  از ،شد

 آموزش ،جلسه شش یط شی. گروه آزماگرفتند یجادر دو گروه آزمایش و کنترل  یتصادف طورهو ب شدند

 Quality) یکار یزندگ تیفیک پرسشنامهاستفاده از  با هاه. دادکرد افتیدر را خانواده -کار تعارض تیریمد

of Work-Life Questionnaire) دندیگرد تحلیل کوواریانس تحلیل آزمون توسطو  شدند یآورجمع. 

خانواده بر  -تعارض کار تیریمد یهامهارتش زکه آمو دادند نشان انسیکووار لیتحل جینتا ها:یافته

 ،آزمونشیپ راتنم لیپس از تعدصورت که نی. بدباشدیم اثرگذار کارمندان یکار یزندگ تیفیک شیافزا

 تفاوت( >01/0P) یکار یزندگ تیفیک در کنترل و شیآزما گروه دو یهایآزمودن آزمونپسنمرات  نیب

 .داشت وجود یمعنادار

خانواده به  -تعارض کار تیریمد یهامهارتکه استفاده از  گفت توانیم جینتا به توجه با گیری:نتیجه

اجتناب تعارض قابلریغ یهااسترسبتوانند با مشکالت و  تا کندیمکمک  مارستانیکارمندان زن شاغل در ب

 .ابدی شیافزا هاآن یکار یزندگ تیفیک جهیو در نت ندینمابهتر مقابله  یو خانوادگ یکار یهانقش نیب

 

 تعارض تیریمد ؛یکار یزندگ تیفیک ؛خانواده -رتعارض کا واژگان کلیدی:

 علوم دانشگاه یبرا نشر حقوق یتمام

 .است محفوظ همدان یپزشک

مقدمه
 ،یبه منابع انسان یراهبرد یحاضر با نگاه عصر یهاسازمان

 وگرفته  نظر در ارزشمند و هوشمند ییدارا کی عنوانبهآن را 

 و یکار بعد دو هر در یگزند تیفیک یارتقا به شیپ از شیب

 یزندگ تیفیک مفهوم امروزه. دارند توجه کارکنان یخانوادگ

ل شده یبدت ایدن سراسرعمده در  یموضوع اجتماع کیبه  یکار

 یزندگ بر دیتأک تنهادر گذشته  که باشدیم یحالدر نیا ؛است

از  یکی به یکار یبهبود زندگ ،بود. در جامعه امروز یشخص

 است شده لیتبد هاآن کارکنان و هاسازمان اهداف نیترمهم

سازمان  یاز فنون بالندگ یکی یکار یزندگ تیفیک. [1]

 رشیپذ ت،یو رضا زشیانگ گانهسهدارد عوامل  یکه سع باشدیم

 نیتأم همزمان طوربهو احساس تعهد نسبت به کار را  تیمسئول

 انیب یکار یزندگ تیفیک فیتعر در رو نیا از ؛[2] دینما

عملکرد سازمان  بهبود منظوربه یکار یزندگ تیفیک که شودیم

کارکنان در  دادندخالتمحل کار و  ترکردنیانسان قیاز طر

توجـه به کیفیـت  ضرورت .[3] است شده یطراح یریگمیتصم

عمر  ازدرصـد  65است که  لیدل نیا بهزنـدگی کاری و بهبود آن 

مطالعات نشان  .[4] شودمیمحیط کار سپری  در هاانسانمفید 

 کاهش ،یوربهره کاهشبا  نییپا یکار یزندگ تیفیک که اندداده

 ارتباط در کار از کارمندان بتیغ و ریتأخ شیافزا و یسازمان تعهد

 یمنیا و سالمت مؤسسه ،موارد فوق قیتصد در. [2، 5، 6] باشدیم

 ایحرفه بهداشت مهندسی مجله 40تا  34 صفحات ،1398 زمستان ،4شماره  ،6دوره  

 مقاله پژوهشی  
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 یکار یزندگ تیفیک و انوادهخ -کارتعارض                                                      

از  شیب ،2015تا  2007 یهاسال یش نموده است که طارگز

پوند به  ونیلیاز چهار م شیو ساالنه ب یروز کار ونیلیم 5/13

 یشغل استرسو  یکار یزندگ تیفیاز عدم ک یصدمات ناش لیدل

 از بسیاری امروزه رو، نیا از ؛[7] رودیماز آن به هدر  حاصل

 کارکنان کاری زندگی کیفیت ارتقای راستای در اجرایی مدیران

 گسترش دنبال به آن از ناشی مذکور مشکالت از پیشگیری و

 معتقد زیرا باشند؛می خود کارکنان برای متعدد هایآموزش

 کارکنان برای برد -برد موقعیت ایجاد موجب آموزش که هستند

 .[8] شودمی سازمان و

 منابع آموزش بحث در که مهمی بسیار هایحوزه از یکی

 از شدهذکر مطالعات با مطابق و گرفته قرار توجه مورد انسانی

 تعارضات باشد،می کارکنان کاری زندگی کیفیت بر گذاراثر عوامل

 جوامع در. [9] است خانواده و کاری هایحوزه بین شدهایجاد

 نیبا تعارض ب مرتبط یهاچالشبا  هموارهکارمندان  ،یامروز

 تعارض امروزه. [10] هستند مواجه یو خانوادگ یکار یهانقش

در  یشغل یایدر دن مسائل نیترمهم از یکی عنوانبه خانواده -کار

و منحصر به  بوده شیافزا درحال شدت به که شودیمنظر گرفته 

 یانسان یرویحفظ ن یبرا هاسازمانتمام  و باشدینمسازمان  کی

 وزپرتالطم امر یایدر دن یرقابت تیمز نیترمهم عنوانبهخود 

 .[11، 12] باشند داشته یاژهیوتوجه  دهیپد نیبه ا ستیبایم

 است شدهفیتعر ینقش نینوع تعارض ب کیخانواده  –کار تعارض

 با خانواده و کار یهاحوزهاز  یناش یکه در آن فشارها و تقاضاها

 یهاتقاضا نمودننیتأمکه  یطوربه باشند؛یم ناسازگار گریکدی

استرس  جادیا به منجر مسأله نیا و بوده مشکل اریبس حوزه دو هر

از کارمندان انتظار  اگرچه. [13] شودیم ندیو احساسات ناخوشا

تعادل برقرار  یو خانوادگ یانتظارات نقش شغل انیم که رودیم

 گریکدی با یگاه خانواده، و کار طیمح الزامات و ازهایناما  ؛کنند

 ارتباط برقرارکردن یتوانمند کارمندان یگاه و نبوده راستاهم

 کار مسائل یگاه. دهندیم دست از را طهیح دو نیا انیم اثرگذار

 مشکالتاز موارد،  یدر برخ و کنندیم جادیا تداخل خانواده در

 راستا نیا در .[14] ندینمایم یریجلوگ سالم کار از خانواده

را با  خانواده -کار تعارض برجسته، پژوهشگران از یاریبس

 از یو سازمان یخانوادگ ،یفرد یهانهیزمدر  یاریمشکالت بس

سوء و فیضع یجسمان تیفعال ،[15] یخانگ خشونت جمله

 یجانیه سالمت ،[17] نامناسب ییغذا عادات ،[16] مواد مصرف

 یستیبهز کاهش ،[19] ییزناشو یتینارضا ،[18] فیضع

 یشغل تیکاهش رضا ،[21] یرنجورروان ،[20] یشناختروان

 از یریگکناره شیافزا ،[12] یکار یزندگ تیفیک کاهش ،[22]

 ،[24] شاغل نیدر والد یسالمت افتادن خطر به شیافزا ،[23] کار

و  ینیوالد فیوظا ناکارآمد انجام و [14] طالق خطر شیافزا

 در شده،مطرحبر موارد  عالوه. انددانستهمرتبط  [25] یهمسر

 و Wah [27] و Wyatt، [26] همکاران و McMillanمطالعات 

DiRenzo  و تالش که است شده داده نشان [28] همکارانو 

 و تعارضات کاهش جهت در سازمان و کارمندان دوجانبه اقدامات

 تواندمی خانوادگی و کاری هاینقش تداخل از ناشی هایاسترس

 افزایش را کاری و خانوادگی حیطه دو هر در افراد زندگی کیفیت

 اندازه کی به هاسازمانافراد و  یخانواده برا -تعارض کار. دهد

 خود یخانوادگ ای یشغل یزندگ ریمس در فرد چنانچه. دارد تیاهم

خود فرد  ریگبانیگرتنها نه آن عوارض شود، مشکل دچار

عوارض  نیا از زیسطح کالن جامعه ن و هاسازمان بلکه گردد؛یم

 شده،مطرح یهاپژوهشمطابق با  .[29] ماند نخواهند بینصیب

 یشغل یفشارها و تقاضاها بودنناسازگار جهیکارمندان در نت اگر

 است ممکن کنند تجربه را خانواده -کار تعارض ،یخانوادگ و

 یزندگ تیفیو به تبع آن ک نبوده مشتاقخود  شغل به نسبت

 راستا، نیا دررا تجربه کنند.  ییباال یو استرس شغل نییپا یکار

 تعارض تیریمدآموزش  یاثربخش یبررس هدف با رپژوهش حاض

 در شاغل زنان یکار یزندگ تیفیک شیبر افزا خانواده -کار

 .شد انجام نورآباد شهر مارستانیب
 

 هامواد و روش
 -آزمونشیپطرح  با یشیآزما شبه صورتبهحاضر  پژوهش

 زنانرا  پژوهش یآمار جامعه. شد انجام کنترل گروه با آزمونپس

 لرستان استان نورآباد شهر "نایس ابن" مارستانیشاغل در ب

 هستند معتقدکه  Borg و Gall دگاهید اساسبردادند.  لیتشک

 است ازین مورد گروه هر در نفر 10 حداقل شیآزما انجام یبرا

شرکت در  یکه برا ینفر از کارمندان 30 ،برآوردشیو با ب [30]

 داوطلبانه یریگنمونه روش از استفادهبا  ،کرده بودند نامثبتدوره 

نفر(  15) شیآزما گروه دو در یتصادف صورتبهانتخاب شدند و 

 نیا در استفاده مورد ابزار. گرفتند یجانفر(  15و کنترل )

 .بود یکار یزندگ تیفیک پرسشنامه پژوهش،

 Waltonتوسط  1979سال  درکه  یالؤس 32 پرسشنامه نیا

 از) کرتیل یادرجه پنج اسیبا استفاده از مق است، شدهساخته 

را در  یکار یزندگ تیفیک (موافقم کامالً= 5تا  ممخالف = کامال1ً

 یکاف و منصفانه پرداخت: دهدیممورد سنجش قرار  ریابعاد ز

(، 8 تا 6 سؤاالت) یبهداشت و منیا کار طیمح(، 5 تا 1 سؤاالت)

 در ییگراقانون(، 11 تا 9 سؤاالت) تیامنرشد و  فرصت نیتأم

 یکار یزندگ یاجتماع یوابستگ(، 17 تا 12 سؤاالت) سازمان

(، 25 تا 21 سؤاالت) یزندگ یکل یفضا(، 20 تا 18 سؤاالت)

( و توسعه 29تا  25 سؤاالت) یاجتماع انسجام و یکپارچگی

 در پرسشنامه نیا ییایپا(. 32 تا 30 سؤاالت) یانسان یهاتیقابل

. در مطالعات است شده گزارش 92/0معادل  Walton پژوهش

 شده ثبت 85/0 با برابر پرسشنامه نیا ییایپا بیضر زین یداخل

با استفاده از  پرسشنامه نیا ییایپا حاضر پژوهش در .[31] است

 .آمد دستبه 87/0 معادلکرونباخ  یآلفا بیضر
 

 خانواده -کار تعارض مدیریت هایمهارت آموزشی محتوای
 یآموزش جلسات اتیکل

 مورد در یفیمطالعه ک کیاز انجام  پس یالگو توسط زارع نیا
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 و همکار زارعی 

 نیکارمندان تدو انیمخانواده در  -کار تعارض سازنهیزمعوامل 

 یاساس میدر هر جلسه مفاه ،یآموزش یالگو نیدر ا .[32] دیگرد

خانواده مورد بحث قرار گرفت. جلسات  -کار تعارض یاهیپاو 

 کیشدند. تعداد کل جلسات شامل:  لیتشک یگروه صورتبه

 90 مدتبود. جلسات به  یجلسه آموزش ششو  یجلسه مقدمات

 رئوس. شدند برگزار هفته در بار دو یفراوان با قهیدق 120 تا

 .بودند ریز شرح به یآموزش جلسات

 

 یمقدمات جلسه
 یآموزش جلسات یکل چهارچوب نییتع آزمون،شیپ یاجرا

  یشرکت در گروه آموزش نیبا قوان اعضا ییآشنا و
 

 دنرسی و توقعات ها،ارزش اهداف، سازیشفاف جلسه اول:

 خودآگاهی به
 ج،ازدوا شغل، با رابطه در افراد نقشی توقعات جلسه این در

 به و گیردمی قرار بررسی مورد شخصی زندگی و فرزندپروری

 ار واقعیت و توقعات بین تفاوت بتواند تا شودمی کمک فرد

 بخشضایتر و متقابل طوربه اهداف طریقبدین تا کند شناسایی

 خود منفی و مثبت نقاط مورد در بتواند فرد و شوند تعیین

  .کند پیدا شناخت
 

 ارتباطی هایمهارت آموزش :دوم جلسه
 توانندنمی کار محل در اثرگذار ارتباطی الگوهای که آنجایی از

 ند،کن پیدا تعمیم زناشویی و والدینی روابط در کامل طوربه

 قرار بررسی مورد ارتباطی هایمهارت به مربوط اشکاالت

 قبیل از هاییمهارت تا شودمی کمک کارمندان به و گیرندمی

 کردنابراز کردن،درخواست بازخورد، سازی،شفاف دادن،گوش

  .مایندن تمرین را کالمیغیر ارتباط مثبت هایجنبه و خود
 

 قرارداد عقد و مذاکره هایمهارت آموزش :سوم جلسه
 را ودخ نیازهای مثبت و مستقیم طوربه بتواند فرد که زمانی

 مختلف هایحوزه مورد در مذاکره برای بود خواهد قادر کند، بیان

 افراد هب قرارداد عقد. شود متعهد هاییقرارداد به نسبت تعارض،

 ارضای عدم از حاصل شدهایجاد هایناراحتی بر تا کندمی کمک

 .کنند بهغل خانوادگی وظایف ناعادالنه و نابرابر تقسیم یا و نیازها
 

 پذیریانعطاف و مسأله حل مهارت آموزش :چهارم جلسه

 آگاهانه طوربه تا شودمی کمک فرد به مسأله حل آموزش با

 مسأله، حل کنار در. کند برخورد مسائل با هدفمند و

 قرار توجه مورد نیز مختلف هاینقش انجام در پذیریانعطاف

 .گیردمی
 

 زمان مدیریت هایروش آموزش :پنجم جلسه
 مورد در ریزیبرنامه و بندیاولویت: شامل زمان مدیریت

 فرد به همچنین. شودمی خانوادگی و شغلی زمینه در وظایف

 را خود فردی و خانوادگی کاری، هایاولویت تا شودمی کمک

 را الزم هایریزیبرنامه ایبینانهواقع طوربه بتواند تا کند تعیین

  .دهد انجام

 

 استرس مدیریت هایروش آموزش :ششم جلسه

 انجام چون هاییمهارت از استفاده با تا شودمی کمک افراد به

 هایآزادی از محافظت و معنوی زندگی تقویت سالم، تفریحات

 .باشند داشته استرسی کم زندگی بتوانند خود شخصی
 

 هایافته
 نیانگی)م یفیتوص آمار سطح دو در شدهیگردآور یهاداده

 لیحلت مورد( انسیکووار لیتحل) یاستنباطو انحراف استاندارد( و 

افراد  یشناختتیجمع یهایژگیو با ارتباطقرار گرفتند. در 

 مندانکار سن میانگین که گفت باید پژوهش نیادر  کنندهشرکت

 میانگین و 05/9 معادل هاآن کار سابقه میانگین ،88/34 با برابر

 .بود 14/9 با برابر کارمندان ازدواج طول

 دهدیم نشان 1جدول  در هایآزمودن نیانگیم نمرات رییتغ

در مرحله  شیگروه آزما یکار یزندگ تیفیک نمرات که

 .ستا داشته کنترل گروهنسبت به  یشتریب شیافزا آزمون،پس

 بردننازبی و پژوهش هایهداد یتحلیل استنباط منظورهب

 رهیمتغتکاریانس وکو تحلیل از آزمونسپ بر آزمونشپی اثر

 بررسی مورد آن یهامفروضه ابتدا منظور،نیبد گردید. استفاده

 بلمتقا ثیرأت از: عدم بودند عبارت هاهمفروض این .تگرف قرار

 کمکی، تصادفی متغیر بودناپای همراه، و وابسته یهامتغیر

 ها،سواریان همگنی رگرسیون، ضرایب همگنی بودن،لنرما

 استقالل و آزمونسپ و آزمونشپی متغیر بین رابطه بودنیخط

 ،هاهمفروض برقراری دلیل به که ندداد نشان جینتا. اههداد

 از حاصل نتایج .باشدیم بالمانع آماری روش این از استفاده

 ئهارا ریز ولاجد آماری در آزمون این مهم یهامفروضه یبررس

 .تاس شده

  یزندگ تیفیک ریمتغ بودننرمال مفروضه ،2جدول  با مطابق

 

 آزمونسآزمون و پیشپ در یکار یزندگ تیفیک نامهنمرات پرسش یفیتوص یهاآماره: 1ول جد

 هاگروه
 آزمونپس آزمونپیش

 استاندارد انحراف میانگین تعداد استاندارد انحراف میانگین تعداد

 93/14 67/89 15 17/11 91/73 15 آزمایش

 41/12 20/76 15 25/12 47/75 15 کنترل
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 یکار یزندگ تیفیک و انوادهخ -کارتعارض                                                      

 شیآزما و کنترل گروه دو در یکار یزندگ تیفیک ریمتغ بودننرمال مفروضه یبررس یبرا Smirnov–Kolmogorovآزمون  جینتا :2 جدول

 گروه ریمتغ
 Smirnov–Kolmogorov آزمون

 یمعنادار سطح یآزاد درجه آماره

 یکار یزندگ تیفیک
 شیآزما

 کنترل

199/0 

178/0 

15 

15 

114/0 

146/0 

 
 هاانسیوار یکسانیمفروضه  یبررس یبرا نیلوF  آزمون: 3 جدول

 ریمتغ
 یآمار یهاشاخص

 یمعنادار سطح F 2 یآزاد درجه 1 یآزاد درجه

 404/0 718/0 28 1 یکار یزندگ تیفیک

 
 گروه دو در یکار یزندگ تیفیک ریمتغ در ونیرگرس بیش یبررس یابر انسیآزمون وار :4 جدول

 منبع
 یآمار شاخص

 یسطح معنادار F یدرجه آزاد مجموع مجذورات

 گروه
 آزمونشیپ

 آزمونشیپ×گروه
 خطا
 کل

975/1 

495/134 

001/0 

2014/108 

00/6155 

1 

1 

1 

26 

30 

470/0 

314/32 

001/0 

 

499/0 

001/0 

995/0 

 
 یکار یزندگ تیفیک ریمتغ شدهلیتعد نمرات یابر یریمتغتک انسیکووار لیتحل جینتا: 5 جدول

 هاشاخص  

 آزمون توان اثر اندازه یمعنادار سطح F یآزاد درجه مجذورات مجموع

 آزمونشیپ

 گروه
919/153 

32/119 

1 

1 

404/38 

784/29 

001/0 

001/0 

587/0 

525/0 

1 

1 

 خطا

 کل
214/108 

00/6155 

27 

30 
    

 
 .شودیم دییتأ( P>05/0) یسطح معنادار دردر دو گروه  یکار

مفروضه  یبررس یبرا نیلو Fآزمون  ،3توجه به جدول  با

 یکار یزندگ تیفیک ریمتغ یبرا گروه دو در هاانسیوار یکسانی

 شودیم دییتأ 404/0 یمعنادار سطح و F(1و28)=718/0 با

(05/0P>.) 

 یبررس یبرا انسیآزمون وار ،4جدول  جینتاتوجه به  با

با  یکار یزندگ تیفیک ریمتغ یبرادر دو گروه  ونیرگرس بیش

د وشیم دییتأ 995/0 یسطح معنادار و F(1و26) =001/0

(05/0<P.) 

 نیب یریمتغتک انسیکووار لیتحل جینتا ،5جدول  با مطابق

با  یکار یزندگ تیفیک ریمتغ شدهلیتعد نمرات یادو گروه بر

 تفاوت ،(P>001/1) یسطح معنادار و F(1و27)=84/29 زانیم

 دهدیمنشان  درصد 99 نانیاطم بادو گروه  نیرا ب یمعنادار

(01/0P<) تعارض تیریمد یهامهارتآموزش  که معنانیبد؛ 

 بربوده است.  مؤثر یکار یزندگ تیفیک شیدر افزا خانواده -کار

 .گرددیم دییتأ یپژوهش فرض و شده رد صفر فرض ،اساس نیا
 

 بحث

 تیریمد آموزش یاثربخش یبررس هدف با حاضر پژوهش

زنان شاغل  یکار یزندگ تیفیک شیافزا بر خانواده -کار تعارض

که آموزش  بودند آن از یحاک جینتاانجام شد.  مارستانیدر ب

 شیافزا باعث تواندیمخانواده  -کار تعارض تیریمد یهامهارت

 دهدیمنشان  یپژوهش اتیادب مرورکارکنان شود.  یزندگ تیفیک

 همسو مطالعاتبرخی از  جینتا با حاضر پژوهش یهاافتهی که

 یموزشآ یالگو یبا محتوا همراستا .[7، 9، 12، 17] باشندمی

 یبه بررس یدر پژوهش Chamberlain و Day ،پژوهش حاضر

خانواده پرداختند.  -رکا تعارض تیریمد کنندهلیتسهعوامل 

 تیحما ،یاجتماع تی: حمالیاز قب یدر پژوهش خود عوامل هاآن

و  فیوظا میزمان، تقس تیریهمسر، مد یو عاطف یابزار

قرار  یمورد بررس را یخودکارآمد یباورها شیافزا و یبندتیاولو
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 و همکار زارعی 

خانواده  -رکاهش تعارض کا بر عوامل نیا که نمودند انیب ودادند 

 جینتاپژوهش حاضر،  یهاافتهیبا  همسو. [25] باشندیم اثرگذار

 یحاک [23] همکاران و Allenو  [12] همکاران و رینظمطالعات 

 کاهش تواندیم خانواده -کار تعارض سطح کاهش که بودند آن از

 یکار یزندگ تیفیک شیترک خدمت کارکنان و افزا به لیتما

 و McMillanمطالعه  جی. نتاباشد داشتهرا به دنبال  هاآن

 قیطر از توانندیمکارمندان زن  که دادندنشان  زین همکاران

حضور همسر  زانیم شیافزا ،یانتظارات خانوادگ لیکاهش و تعد

و  نظر دیتجدو  یخانوادگ فیحجم وظا لیدر خانواده، تعد

 یآموزش یکه در الگو یخانوادگ فیوظا عیتوز یدر الگو یبازنگر

 سطح کاهش به گرفتند، قرار دیتأکمورد  زیپژوهش حاضر ن

 یزندگ تیفیک جه،یو در نت نمودهخانواده کمک  –کار تعارض

 در. [26]دهند  شیافزا یو شغل یخانوادگ یهاحوزه درخود را 

 که هستند باور این بر Wah و Wyatt شده،بیان مطالب تأیید

 نتیجه در و خانواده -کار تعارض کاهش در دیگر حیاتی عامل

 مناسب بسترسازی کارکنان، کاری زندگی کیفیت افزایش

 از سازمان و کارمندان بین شفاف ارتباط برقراری برای سازمان

 کارمندان مختلف هاینقش مورد در صحیح اطالعات نشر طریق

 هایزمینه شغلی، نقش ابهام از جلوگیری با که است سازمان در

 استرس با کارمندان نتیجه در دهد؛می کاهش را استرس بروز

 میزان به کاری نقش و نموده ترک را خود کار محل کمتری

 سوی از. [27] کندمی ایجاد تداخل خانواده نقش در کمتری

 با که نمودند انیخود ب پژوهش در همکاران و DiRenzo دیگر،

 یتقاضاها با کار به مربوط یتقاضاها ،نقش تعارض و ابهام شیافزا

 فشار فرد رو نیا از ؛(خانواده -کار تعارض) ابندییم تداخل خانه

 حالت نیا که کندیم تجربه خود شغل مورد در را یشتریب یروان

 کار ترک به لیتما و نییپا سالمت ،یزندگ یمنف فشار با یمنف

 بتواندکه فرد  یهنگام گفت توانیم نیبنابرا ؛[28] دارد ارتباط

استرس  تیریزمان، مد تیریمد لیقب از ییهامهارت یریادگیبا 

کند،  تیریرا مد خانواده -رکا تعارض ها،نقش موردو مذاکره در 

 کاهش یتوجهقابل زانیم بهاز ابهام و تعارض نقش  یاسترس ناش

 خواهد دایپ شیافزا یشغل نهیزم در یو یزندگ تیفیک و افتهی

 الگویگفت که  توانیمپژوهش حاضر  جینتا نییتب در. کرد

 و شناختی هایتالش عنوانبه خانواده -کار تعارض مدیریت

 از ناشی افزایش درحال هایاسترس مدیریت برای رفتاری

 کارمندان به خانوادگی و کاری هایحوزه متعارض هایدرخواست

 محیط -شخص متقابل روابط سازگاری، اعمال با تا کندمی کمک

 برداشتن میان از برای بتوانند و دهند تغییر شدنبهتر سوی به را

 ارتقا را خود هایتوانمندی تعارض، محیطی دالیل کاهش یا

 بیان که همکاران و Panatik مطالعه نتایج با مطابق. بخشند

 تعارض از ناشی هایاسترس مدیریت در افراد توانایی نمودند

 هاآن سازگاری قدرت تواندمی خانوادگی و کاری متنوع هاینقش

 که داشت انتظار توانمی ،[9] دهد افزایش را شغلی شرایط در

 کاری زندگی کیفیت خانواده، -کار تعارض مدیریت آموزش

 .دهد افزایش را کارکنان
 

 گیرینتیجه
 را هامسئولیتو  هانقش ینتعارض ب کارمندان که هنگامی

 زندگی کیفیتتجربه نکنند، سطح  یو خانوادگ یدر قلمرو کار

 جینتا به توجه بامجموع،  در .یابدمی یشافزا هادر آن یکار

 -رکا تعارض تیریمد آموزش دادند نشان که حاضر پژوهش

 کارمندان یکار یزندگ تیفیک شیافزا در یاساس ینقش خانواده

 پیشگیرانه هایبرنامه قالب در مسئوالن شودیم شنهادیپ دارد،

 با کارمندان آشنانمودن راستای در خدمت، ضمن آموزشی و

 تعارض این کاهش و پیشگیری هایشیوه آموزش و مفهوم این

 مربوطه مسئوالن که شودیم هیتوص نیهمچن. نمایند تالش

 تقویت درصدد کارمندان، معیشتی وضع به ویژه توجه ضمن

 انتها، در. باشند کارمندان برای خانوادگی و شغلی مشاوره مراکز

به  توانمی حاضرپژوهش  هایمحدودیتدر ارتباط با 

 ینبودن ابزار پژوهش اشاره کرد و گفت که ا دهیخودگزارش

 رو این از ؛قرار دارد یاجتماع مطلوبیت تأثیرتحت  وارههم یوهش

 یهتوص راستا، این در. شودبا دقت انجام  یدبا هایافته یمتعم

 یگرد یاز ابزارها خود مطالعات درپژوهشگران  که شودمی

استفاده  نتایج تقویت منظور به یکار یزندگ یفیتسنجش ک

 دوره وجود عدم ،پژوهش این هایمحدودیت یگرکنند. از د

 یشنهادپ رو این از بود؛ آموزش نتایج تداوم بررسی برای پیگیری

انجام شود.  یزن پیگیری هایدوره ی،مطالعات آت در شودمی

 یربه سا ،حاضر پژوهش به ورود هایمعیاربا توجه به  ینهمچن

 با ارتباط دررا  مشابه پژوهشی که گرددمی یهپژوهشگران توص

 .دهند انجام مردان جمله از افراد سایر
 

 تشکر و قدردانی
 ابن» مارستانیب کارکنان یتمام و تیریمد از لهیوسنیبد

 پژوهش نیا انجام یراستا در را پژوهشگران که نورآباد شهر «نایس

 .گرددیم یقدردان و تشکر رساندند، یاری
 

 منافع تضاد
 سندگانینو یبرا یمنافع تضاد گونه چیه حاضر پژوهش

 .است نداشته
 

 اخالقی مالحظات
 :بود ریز شرح به پژوهش نیا در یاخالق مالحظات نیترمهم

 یکتب تیرضا کنندگانشرکت از پژوهش در شرکت جهت -1

 پژوهش یاجرا روش و موضوع ازکنندگان شرکت -2. شد اخذ

 اجازه پژوهش از مرحله هر درکنندگان شرکت -3. شدند مطلع

 درمان -4. داشتند را یدرمان جلسات ترک ای پژوهش از خروج

 در -5 .دیگرد انجام یاخالق نیمواز تیرعا جهت گواه گروه یبرا

کنندگان شرکت یخصوص اطالعات از پژوهش مراحل تمام
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