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 .1مربی ،پژوهشگاه صنعت نفت ،تهران ،ایران
 .2دانشجوي دكتري منابع انسانی ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،ایران

(تاریخ دریافت2131/20/02:؛ تاریخ پذیرش)2131/20/20 :

چکیده
با توجه به هزینههای مستقیم و غیرمستقیم ترک خدمت کارکنان دانشی ،مانند انتقال قابلیتهاا باه کارکتهاای رقیا و اددتاتدادن
مزیت رقابتی ،ترک خدمت به دغدغة اصلی مدیران منابع انسانی این تادمانها تبدیل کده اتت بهطاوری کاه توجاه تاادمانهاا را باه
افزایش رضایت کغلی کارکنان معطوف کرده اتت .رضایت کغلی یکی اد عوامل بسیار مهم در موفقیت کغل و عاملی اتت که تاشش و
رضایت فردی بیشتر برای کارکنان و کارایی و بهرهوری باالتری را برای تادمان به ارمغان میآورد .بر اتاس مطالعات انجامگرفته ،یکای
اد مهمترین عوامل نارضایتی کارکنان تعارض کار -خانواده اتت .هدف اد انجامدادن تحقیا ااضار ،بررتای نقاش تعادیلگار امایات
اجتماعی در رابطة بین تعارض کار -خانواده و رضایت کغلی کارمندان در پژوهشگاه صنعت نفت اتت .بدین منظور ،این موضوع در قال
مدلی با درنظرگرفتن نظریة تضاد نقش ،توتعه و آدمون کده اتت .تحقی ااضر اد نظر هدف اد نوع کاربردی و اد نظر نحاوة گاردآوری
اطشعات توصیفی و اد نوع همبستگی اتت که با روش مدلتادی معادالت تاختاری انجام گرفته اتت .جامعة آماری پژوهش کارمنادان
پژوهشگاه صنعت نفت و ابازار گاردآوری دادههاا پرتشانامه اتات .دادههاای جماعآوریکاده باا نارمافزارهاای  SPSSو Smart PLS
تجزیهوتحلیل کد .نتایج نشان داد تعارض کار -خانواده دمانمحور ،تنشمحور و رفتارمحور ارتباط منفی با رضایت کغلی دارد .همچناین،
امایت اجتماعی ،رابطة بین تعارض کار -خانواده با رضایت کغلی را تعدیل میکند.

کلیدواژگان
تعارض کار -خانواده ،اداقل مربعات جزئی ،امایت اجتماعی ،رضایت کغلی.

 نویسندۀ مسئول ،رایانامهafkhamim@ripi.ir :
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مقدمه
کار و خانواده دو حوزۀ مهم در زندگی هر فرد است .از آنجا که بسیاار از میرده هنمیاه اجیرا
همزمان نقشها کار و خانواده دچار تعارض و مشکالتی عدیده میشوند و ایی تعیارض آثیار
منفی زیاد بر افراد میگذارد ( ،)Özbağ & Ceyhun, 2014تحقاقاتی دربارۀ ای موضوع بساار مهم
و حااتی انجاه گرفته است .یکی از موضوعات مهم در ای زمانه رضیایت شیی ی کارکنیان اسیت.
رضایت شی ی نمرشی است دربارۀ اینکه افراد تا چه حد کیار خیود را دوسیت دارنید ییا دوسیت
ندارند .الك رضایت شی ی را به ای شرح تعریف میکند :حالت روحی مثبت یا لذتبخشی اسیت
که از شیل فرد یا تجربة کار او نشأت میگارد ( .)Kelley & Hoffman, 1997بر مبنا ای تعریف،
رضایت شی ی دامنة مفهومی گستردها دارد زیرا هم شامل ویژگیها خودِ شیل (دسیتمزد ،ترفای
و جز آن) و هم دربردارندۀ ویژگییهیا محیا کیار اسیت (.(George & Bettenhausen, 1990
تحقاقات نشان داده است که کارکنان با رضایت شی ی باالتر ،از نظر فازیك بدنی و توان ذهنیی در
وضعات بهتر قرار دارند .از نظر سازمانی ناز ،سطح بیاال رضیایت شیی ی مینعک کننیدۀ جیو
سازمانی بساار مط وب است که به جذب و ماندگار کارکنان منجر میشود .سطح پایا رضیایت
شی ی به رفتار منفی کارکنان از جم ه غابت ،تیرك خیدمت ،و کیاهش بهیرهور منجیر مییشیود
) .(Spector, 1997از طرفی دیمر سازمانها دانشی و پژوهشی از تیرك خیدمت کارکنیان دانشیی
نسبت به ترك سایر کارکنان آساب باشتر میباننید ( ،)Darchen & Tremblay, 2010پی

اتخیاذ

راهبردها مناسب به منظور ج وگار از ترك خیدمت آنهیا بسیاار اهمایت دارد .بهبیود شیرای
مناسب نمهدار کارکنان دانشی به افزایش رضایت شیی ی و تعهید سیازمانی آنیان منجیر شیده و
موجب استمرار فعالات آنها در سازمان میشود.
با توجه به عواقب منفی نارضایتی کارکنان ،تح ا ی از عوامل تعاا کنندۀ رضایت ییا نارضیایتی
مورد عالقه و توجه بساار از مدیران در سازمانها است .چنا تح الهایی مییتوانید در بهبیود و
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تسهال ایجاد برنامههایی برا افزایش رضایت شی ی و در نتاجه کاهش رفتارها منفی مؤثر باشد.
از جم ه عوامل مؤثر در رضایت یا نارضایتی میتوان به ویژگیها خود شیل و ارزشها کیار
کارکنان اشاره کرد .یکی از ای عوامل که اخاراً با توجه به شاوع گستردۀ آن در ماان کارکنان باشتر
به آن پرداخته شده ،تعارض کار  -خانواده است (.)Grandey et al., 2005
بیان مسئله
تعارض ماان کار و خانواده موضوعی مهم است که کارکنان و کارفرماییان ،حتیی خیانوادۀ آنیان را
تحت تأثار قرار میدهد (هاشمی شاخ شبانی و همکاران .)0931 ،ای تعارض از تداخل نقشهیا
شی ی و خانوادگی نشأت میگارد .تحقاقات اولاه نشان داده مشکالت مربوط به شییل بیر روابی
کار و خانوادۀ کارکنان و حتی مشکالت مربوط به خانواده بر رواب کیار آنیان تأثارگیذار اسیت
( .)Ozbag & ceyhun, 2014امروزه ای نوع تعارض یکی از مهمتری مناب ایجاد کیاهش رضیایت
کارکنان شناخته شده است.
در سازمان مورد مطالعه ناز ،مطالعات قب ی نشان داده است آمار تیرك خیدمت و غابیت نسیبتاً
زیاد بوده و از سو دیمر رضایت شی ی آنان در حد زیر متوس است .لذا ایی موضیوع ،اهمایت
مطالعه در ای زمانه را باش از پاش آشکار میکند .بنابرای  ،با توجه بیه اینکیه یکیی از مهیمتیری
عوامل اثرگذار بر رضایت شی ی ،تعارض کار -خانواده است ،در ای پژوهش به دنبال تعایا آثیار
حمایت اجتماعی بر رابطة تعارض کار -خانواده و رضایت شی ی بررسی شده است تا در صیورت
تأیاد وجود چنا رابطها  ،با افزایش حمایت اجتمیاعی تیا حیدود رضیایت شیی ی کارکنیان را
افزایش داد .لذا پژوهش حاضر با هدف پرکیردن خ هیا موجیود ،میدل تعیام ی تعیارض کیار-
خانواده ،رضایت شی ی و حمایت اجتماعی کارکنان را طراحی کرده و نماهی جیام بیه مطالعیات
پاشا دارد .همچنا در پژوهش حاضر ارتباط چندسویة مقولهها تعارض کار -خانواده ،رضایت
شی ی و حمایت اجتماعی در قالب مدلی ع ّی و بهطور خاص متمرکز بیر سیازمانهیا دانشیی و
کارکنان دانشی ای سازمان است که میتوان نوآور پژوهش حاضر را در ایی دو نکتیه دانسیت.
ای پژوهش به شرح زیر ساماندهی شده است :در ادامه پاشانة نظر پیژوهش و خردماییه شیرح

 011

داده شده ،و روش تحقاق باان شده است .پ

مديريت فرهنگ سازماني ،دورة  ،14شمارة  ،1بهار 1315

از آن ،دادهها تح ال شده و در پایان ،بحث و نتاجیه

باان میشود.
تعارض کار  -خانواده و رضايت شغلي

تعارض کار  -خانواده زمانی اتفاق میافتد که خواسته هیا ییا انتظیارات میرتب بیا ییك حیوزه بیا
خواستهها و انتظارات مرتب با حوزهها دیمر ناسازگار باشد ( .)Greenhaus & Beutell, 1985در
مطالعات انجاهگرفته دو بعد تعارض کار  -خانواده تفکاك شده است .یك بعید زمیانی اسیت کیه
فعالاتها مربوط به کار در مسئولاتها خانوادگی مداخ ه میکند و در بعد دیمیر فعالایتهیا
مربوط به خانواده با مسئولاتها کار تداخل دارد (.)Gutek et al., 1991
مطالعات انجاهگرفته در سراسر کشورها و فرهنگها مخت ف نشان داده است سطح بیاالیی از
تعارض کار  -خانواده ممک است عواقب زیانآور برا کارکنان و سازمان داشته باشد .بیهطیور
خاص ،تحقاقات نشان داده است تعارض کار -خیانواده بیا افیزایش قجید جابیهجیایی و کیاهش
رضایت ،تعهد سیازمانی و رضیایت از خیانواده در مایان کارکنیان ارتبیاط دارد (

;Lu et al., 2010

.)Karatepe & Kilic, 2007; Kossek & Ozeki, 1998; Spector et al., 2007
با توجه به نظریة نقش انتظار میرود رابطة تعارض کیار  -خیانواده و رضیایت شیی ی طیور
باشد که افزایش تعارض کار  -خانواده به کاهش سطح رضایت منجیر شیود

( ;Frone et al., 1992

 .)Kopelman et al., 1983وجود چنا رابطة منفی در بساار از مطالعات تأیاد شده اسیت .بیرا
مثال میتوان به مطالعات آدامز و همکاران ( ،)0331بولز ( ،)0331کارلسون و همکیاران (،)0111
نتمار و همکاران ( ،)0331و پریو و همکاران ( )0333اشاره کرد .کوسك و ازکی ( )0331با مطالعة
تحقاقات انجاهگرفته در ای زمانه باان میکنند در تحقاقیات انجیاهگرفتیه بیا رضیایت شیی ی و
تعارض کار  -خانواده بهطور متوس همبستمیهیایی بیا ضیرایب  -1/90 ،-1/02و  -1/01وجیود
داشته است .به همیا ترتایب ،مطالعیة آلی و همکیاران ( )0111نایز نشیان داد بیهطیور متوسی
1. Adams
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همبستمی با تعارض کار  -خانواده و رضایت شی ی  -1/02است .هیر چنید در هیر دو تحقایق
نویسندگان معتقدند که ماهات و قدرت ای رابطه از مطالعیها بیه مطالعیة دیمیر تیا حید زییاد
متفاوت است ،صاحبنظران مخت ف معتقدند ای نتایج متناقض ممک است به دلال محدودیتهیا
و مشکالت مخت یف در مطالعیات تحقاقیاتی باشید (.)Casper et al., 2007; Lapierre et al., 2008
برا مثال نتایج تحقاق پاراسورمان و همکاران ( )0330نشیان داد بیا تعیارض کیار  -خیانواده و
رضایت شی ی در ماان مردان رابطة منفی وجود دارد در حالی که ای رابطه در ماان زنیان مشیاهده
نشده است.
حمايت اجتماعي و تعارض کار  -خانواده

بررسی پژوهشها انجاه گرفته در زمانة آثار حمایت اجتماعی نشان مییدهید در واقی  ،حماییت
اجتماعی با افزایش سالمت و رفاه ارتباط دارد .اگر چه هیا تعرییف پذیرفتیهشیدها از حماییت
اجتماعی در متون نظر استرس شی ی وجود ندارد ،دربارۀ اینکه حمایت اجتماعی میتواند از هیر
دو منب کار و غارکار ایجاد شود ،اتفاق نظر وجود دارد .ایی حماییت اصیوالً بیه شیکل حماییت
عاطفی (برا مثال ،گوشدادن و همدلی) یا حمایت ابزار (برا مثیال ،کمیك م میوس در حیل
مشکل) است (.)Beehr & McGrath, 1992
اگر چه احتماالً حمایت اجتماعی از مناب مربوط به کار ،بهویژه در فرایند استرس شی ی باشیتر
از مناب غارکار است ( ،)Beehr, 1995از مناب مهم غارکار حمایت اجتماعی ،حمایت اجتماعی
از اعضا خانواده است .در واق  ،به عنوان یك منب اص ی از حماییت اعضیا خیانواده فرصیتی
منحجربهفرد برا هر دو حمایت عاطفی و حمایت ابزار به کارکنان خارج از محیا کیار اسیت
(.)Caplan, 1976
پژوهشهایی که تا کنون در زمانة تعارض کار  -خانواده و حمایت اجتماعی انجاه گرفته ،ایی
دو موضوع را مستقل از همدیمر بررسی کرده است و مطالعات کمی به دنبال ادغیاه ایی دو بیوده
است .مطالعة توماس و کانستر ( )0331یکی از معدود مطالعاتی است که رابطة حماییت اجتمیاعی
با تعارض کار  -خانواده را بررسی کرده است .آنها به دنبال آن بودند که آیا برنامیههیا حمیایتی
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محا کار میتواند تعارض کار -خانواده را تحت تأثار قرار دهد .نتایج بررسی یك نمونه در مایان
مراقبان بهداشت نشان میدهد حمایت سرپرستان به کاهش تعارض کار -خانواده کمیك مییکنید.
بهطور مشابه ،نتایج پیژوهش بیرك ( )0311نشیان داد فقیدان حماییت اجتمیاعی در محیا هیا
غارکار با تعارض کار -خانواده در با افسران پ ا

ارتباط دارد .در مطالعیة بیدیان و همکیاران

( )0312بهطور غارمستقام رابطة حمایت با تعارض کار  -خانواده بررسی شده است .ای محققیان
دریافتند که تمایل به نشاندادن حمایت عاطفی به شیریك زنیدگی در ییك رابطیة کیار بیهطیور
معکوس با حد که شیل یك فرد بر خانه و زندگی خانوادگی فرد تأثار میگذارد ،ارتباط دارد.
جکسون و همکاران ( )0311باان میکنند اگر آثار منفی کار افراد به خانوادۀ آنها سرایت کنید،
بروز رفتار حمایتی برا خانوادهها مشکل خواهد بود .بار و مكگیراث ( )0330در نظیر مشیابهی
باان میکنند افراد که دچار استرسند ،ممک است از افراد که بهطور بالقوه رفتار حمایتی دارند،
دور گزینند ،یا تمایل دیمران را برا حمایت تحت تأثار قرار دهند .بیا توجیه بیه اینکیه برخیی
شواهد نشان میدهد کارگران مضطرب ممک است در زندگی خانوادگی خود اختالف و درگایر
ایجاد کنند ( ; ،)Barling & Rosenbaum, 1986; Jackson & Maslach, 1982تعجبآور ناسیت کیه
وجود تعارض کار -خانواده ممک است توانایی یا تمایل به عرضة حماییت اجتمیاعی خیانواده را
محدود کند

(1995

 .)Beehr,البته ،تعارض کار و خانواده و حماییت اجتمیاعی ناشیی از خیانواده،

محركها و پاشناازهیا خیاص خیود را دارد

( Greenhaus et al., 1992; Greenhaus & Beutell,

 .)1985از عوام ی که احتماالً بر هر دو متیار حماییت اجتمیاعی و تعیارض کیار  -خیانواده تیأثار
مییگیذارد ،درجیة اهمایت افیراد بیه کیار و نقیشهیا خیانوادگی آنهیا

اسیت ( & Greenhaus

.)Parasuraman, 1987
تحقاقات انجاهگرفته ،نشان میدهد هر چند دلبستمی و مشارکت شی ی ممک است بیه حی
صالحات و سطح باالتر از رضایت شی ی منجر شود

(1989

 ،)Sekaran,از سیو دیمیر ممکی

است به تعارض کار  -خانواده بانجامد .هامانز و همکاران ( )0330نشان دادنید مشیارکت شیی ی
بهطور مثبتی با تعارض کار  -خانواده ارتباط دارد .در حالی که ای رابطه در مشیارکت در خیانواده
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و تعارض کار -خانواده وجود ندارد .کارکنانی که بهشدت درگار شی شان می شوند ،ممکی اسیت
وقت و انرژ باشتر به کار نسبت به نقیش خیود در خیانواده اختجیاص دهنید
1985

( & Greenhaus

 .)Beutell,تأکاد نامتناسب بر نقش کار ،خود به دخالت کار در خانواده و در نهایت ،کیاهش

حمایت اجتماعی خانواده منجر می شود .از سویی ،مشارکت خانواده میتواند به سطوح بیاالتر از
حمایت اجتماعی از سو خانواده منجر شود .زیرا کارکنیانی کیه از سیطح بیاالیی از مشیارکت و
همراهی خانواده لذت میبرند ،به احتمال زیاد ،زمان و انرژ باشتر به خانواده تخجاص دادهاند،
در نتاجه ،فرصت و انمازۀ خانواده را برا ارائة حمایت اجتماعی افزایش میدهند.
تعارض کار -خانواده ،حمايت اجتماعي و رضايت شغلي

در زمانة متیارها تعدیمر در رابطة با کار و خانواده مطالعات کمی انجاه گرفته است ،به همیا
دلال ممک است متیارها تعدیلکنندۀ ناشناسی وجود داشته باشد که تاکنون از دید پژوهشیمران
پنهان مانده است ( .)Boles et al., 2003بنابرای  ،در بساار از مطالعاتی که تا کنون در رابطیة بیا
تعارض کار -خانواده و رضایت شی ی انجاه گرفته است ،به تفاوتها با فرد در ویژگیهیایی
مانند جنسات توجه نشده است ).(Boles et al., 2003
هر چند در تحقاقات کمی اثر تعدی مر حمایت اجتماعی ،بهویژه حماییت همکیاران در رابطیة
با تعارض کار  -خانواده و رضایت شی ی بررسی شده است ،نتایج چند مطالعیة انجیاهگرفتیه در
ای زمانه نشان داده است حمایت اجتماعی در رابطة با تعارض کار  -خانواده و رضایت شیی ی
به عنوان تعدیلگر عمل میکند (.)O’Driscoll et al., 2004; Hsu, 2011
محققان استدالل میکنند حمایتها اجتماعی مانند ییك بیافر عمیل مییکننید و رابطیة بیا
تعارض کار  -خانواده و رضایت شی ی را تحت تأثار قیرار مییدهنید .بیرا مثیال ،بیولز و بیابا
( )0331باان میکنند مشارکت ادراكشیدۀ همکیاران و حماییتهیا سرپرسیتان موجیب کیاهش
استرس کار و افزایش رضایت شی ی میشود .لو و همکاران ( )0101در یك مطالعة مایانفرهنمیی
در ماان کارکنان تایوانی و بریتاناایی دریافتند حمایت اجتماعی در محل کار اثر تعدیلگر در رابطیة
تعارض کار  -خانواده با رضایت شی ی و رضایت از خانواده میگذارد.
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در تحقاق دیمر  ،هسو ( )0100نشان داد حمایت سرپرسیت در رابطیة بیا تعیارض کیار -
خانواده و رضایت شی ی اثر زیاد میگذارد .در توضاح اثر مثبیت حماییت اجتمیاعی ،کیامرم و
کان ( )0312ادعا میکنند که حمایت اجتماعی که افراد در محل کار دریافت میکنند در کاملکردن
نقشها کار  -خانواده به آنها کمك میکند ،که ممک است تعارض با نقش را کاهش دهید و
به رضایت شی ی باالتر منجر شود .در هما زمانه ،ادریسکول و همکاران ( )0112در مطالعة خیود
دریافتند که حمایت همکاران رابطة کار  -خانواده و تعارض خانواده – کار را تعدیل میکند.
مدل مفهومي تحقیق
مدل مفهومی تحقاق نشاندهندۀ رواب با متیارها اسیت .در ایی تحقایق سیه بعید تعیارض کیار-
خانواده به عنوان متیار مستقل ،رضایت شی ی به عنوان متیار وابسته و دو بعد حمایت اجتماعی ناز
به عنوان متیار تعدیلگر در نظر گرفته شده است .مدل مفهومی تحقاق در شکل  0ترسام شده است.
حمایت همکاران

حمایت خانواده

حمایت اجتماعی
زمانمحور

رضایت شی ی

تعارض کار -خانواده

تنشمحور

رفتارمحور
شكل .1الگوي مفهومي تحقيق

فرضیههاي تحقیق
فرضاهها تحقاق به شرح زیر است.
 با تعارض کار -خانواده و رضایت شی ی رابطة منفی و معنادار وجود دارد. -حمایت اجتماعی رابطة با تعارض کار -خانواده و رضایت شی ی را تعدیل میکند.
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 حمایت اجتماعی در خانواده رابطة بیا تعیارض کیار -خیانوادۀ الیف) زمیانمحیور ،ب)تنشمحور ،و ج) رفتارمحور و رضایت شی ی را تعدیل میکند.
 حمایت اجتماعی در محا کار رابطة با تعارض کیار -خیانوادۀ الیف) زمیانمحیور ،ب)تنشمحور ،و ج) رفتارمحور و رضایت شی ی را تعدیل میکند.
روش پژوهش
از آنجا که هدف پژوهش تعاا رواب ماان متیارها است ،پ

پژوهش از نظر هدف کاربرد و از

نظر نحوۀ گردآور اطالعات توصافی و از نیوع همبسیتمی و بیهطیور مشیخص مبتنیی بیر میدل
معادالت ساختار

است .برا بررسی رواب ماان متیارها در دههها اخایر روشهیا فراوانیی

مطرح شده است .یکی از ای روشها مدلساز معیادالت سیاختار ییا تح ایل چنیدمتیار بیا
متیارها مکنون است .مدل معادالت ساختار یك رویکرد آمار جام برا آزمون فرضاههیایی
است که دربارۀ رواب با متیارها مشاهدهشده و متیارها مکنون است.
جامعه و نمونة آماري تحقیق
جامعة آمار پژوهش با توجه به متیارها تحقاق ،همة کارکنان رسمی دارا مدرك کارشناسی و
باالتر پژوهشماه صنعت نفت است .به دلایل مشیخصبیودن چیارچوب نمونیهگایر و عمومایت
متیارها رفتار برا همة اعضا جامعه ،روش نمونهگار تجادفی سیاده بیهکیار گرفتیه شیده
است .تعداد جامعة آمار تحقاق برابیر بیا  112نفیر اسیت .وارییان

بیرا ییك نمونیة 91تیایی

پاشآزمون برابر با  1/0محاسبه شده است .طبق فرمول نمونهگار از جامعة محیدود ،نمونیها بیا
حجم  011نفر انتخاب شد که در پایان  31پرسشنامة کامل جم آور شد.

1. Structural Equation Modeling
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0

0
0
0

0

0

0

1/0

011
1/0

0

0

0

0/31

112 0/31
0

112

0

1/121

ابزار اندازهگیري تحقیق
در طراحی پرسشنامه ،به طور عمده از شاخصهاى به کارگرفتهشده در تحقاقات پاشا بهره گرفتیه
شده است .به ای صورت که معتبرتری شاخصهاى گردآورىشده از با شاخصهاى موجود در
پرسشنامههاى آزمونشدۀ قب ى گزینش شده و براى اطمانان از روایى محتیوایى آنهیا ،از نظرهیا
صاحبنظران بهکار گرفته شده است .همچنا  ،به منظور سنجش روایی سازه اعتبار عیام ی بیهکیار
گرفته شده است .براى اطمانان از پایایى ابزار تحقاق ،ضریب آلفاى کرونباخ محاسیبه شیده اسیت.
همة اطالعات پرسشنامه در جدول  0باان شده است.
جدول .1مشخصات ابزار اندازهگيري

مقااس بهکار گرفته شده
ابعاد
تعداد گویه
واریان تباا شده در
تح ال عام ی
ضریب آلفا کرونباخ

متغیر
حمايت اجتماعي
چنگ و چان ()0112

رضايت شغلي
کامان و همکاران ()0323

تعارض كار -خانواده
کارلسون و همکاران ()0111
زمانمحور
تنشمحور
رفتارمحور
هر بعد  1گویه

حمایت خانواده
حمایت سازمانی

----

هر بعد  2گویه

 9گویه

 20/11درصد

 11/10درصد

 10/90درصد

 12درصد

 10درصد

 23درصد

تجزيهوتحلیل آماري دادههاي تحقیق
در ای تحقاق مدل معادالت ساختار و نرهافزار  ،Smart PLSبرا تأیاد یا رد فرضاهها تحقایق و
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بررسی اثر تعدی ی متیار تعدیلگر بهکار گرفته شده است .دلال بهکارگار ای ف ناز عده نایاز بیه
پاشفرضها توزیعی و مقااس اندازهگار  ،تناسب با نمونهها کوچك و مناسب جهیت تعایا
اثر متیارها تعدیلکننده است.
در جدول  0آمار توصافی شامل جنسات ،س  ،وضعات تأهیل و تحجیاالت پاسیخدهنیدگان،
نشان داده شده است .همانطور که در جدول  0نشان داده شده است ،کارکنیان میرد  10درصید و
کارکنان زن  91درصد از تعداد کل شرکتکنندگان را تشکال میدهند.
جدول  .2آمار توصيفي متغيرهاي جمعيتشناختي تحقيق

جنسیت
مرد
زن
س
کمتر از  91سال
 91تا  93سال
 21تا  23سال
 11سال به باال

تعداد
10
92
تعداد
20
02
01
09

درصد
10
91
درصد
29
01
01
09

وضعیت تأهل
متأهل
مجرد
تحجاالت
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتر

شكل  .2مدل تحقيق در حالت استاندارد

تعداد
11
01
تعداد
92
21
01

درصد
10
01
درصد
91
23
01
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جدول  .3يافتههاي حاصل از مدل معادالت ساختاري براي آزمون فرضيهها

ضريب

روابط

()T-value

استاندارد عدد معناداري

نتیجة
آزمون

فرضاة ( .0تعارض کار -خانواده) و (رضایت شی ی)

-1/201

0/11

تأیاد

فرضاة ( .0حمایت اجتماعی * تعارض کار -خانواده) و (رضایت شی ی)

1/11

0/11

تأیاد

1/30

29

1/31

11

1/12

01

1/31

13

1/31

011

1/30

11

فرضاة  - 9الف) (حمایت اجتماعی در خانواده * تعارض زمانمحور) و
(رضایت شی ی)
فرضاة  -9ب) (حمایت اجتماعی در خانواده * تعارض تنشمحور) و
(رضایت شی ی)
فرضاة  -9ج) (حمایت اجتماعی در خانواده * تعارض رفتارمحور) و
(رضایت شی ی)
فرضاة  -2الف) (حمایت اجتماعی در کار * تعارض زمانمحور) و
(رضایت شی ی)
فرضاة  -2ب) (حمایت اجتماعی در کار * تعارض تنشمحور) و (رضایت
شی ی)
فرضاة - 2ج)( .حمایت اجتماعی در کار * تعارض رفتارمحور) و
(رضایت شی ی)

تأیاد
تأیاد
تأیاد
تأیاد
تأیاد
تأیاد

همچنا  ،برا تعاا شدت اثر تعدی ی ضریب  f0محاسبه شده است.
1/00

که در ای عبارت،

0

1/12
1/29

1/29
0

0

0

0
0

0

ضریب تعاا مدل بدون متیار تعدی مر و

0

 ،ضریب تعاا مدل بیا

حضور متیار تعدی مر است .مقادیر  1/01 ،1/10و  1/91به ترتاب ،باانکنندۀ آثار ضعاف ،متوس و
قو است .بنابرای  ،حمایت اجتماعی اثر تعدی ی متوسطی در رابطة با تعارض و رضایت شیی ی
دارد.
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همچنا  ،نتایج آزمون شاب ساده که رواب تعام ی آن در شکل  2نشان داده شده اسیت ،بایان
میکند برا کارکنان دارا سیطح حماییت اجتمیاعی بیاال ،رابطیة معکیوس تعیارض و رضیایت
شی یشان نسبت به کارمندان دارا سطح حمایت اجتماعی پایا  ،کمتر معنیادار اسیت و بیالعک
در زمانی که کارکنان دارا سطح حمایت اجتماعی پایانی میباشند ،رابطة معکوس تعیارض کیار-
خانواده و رضایت شی ی نمود باشتر دارد.
شایان ذکر است تعارض کار -خانواده با  ،WFحمایت اجتماعی با  ،SSرضایت شیی ی بیا ،JS
تعارض کار -خانواده زمانمحور با  ،TWFتعارض کار -خانواده تنشمحور با  ،SWFتعارض کیار-
خانواده رفتارمحور با  ،BWFحمایت اجتماعی در خانواده با  ،FSSحمایت اجتماعی در محا کیار
با  WSSدر نمودارها نشان داده شده است.
سطح حمایت اجتماعی پایا

سطح حمایت اجتماعی متوس

4

2

رضايت شغلي

3

1
5

4

3

2

1

تعارض كار -خانواده
شكل  .3حمايت اجتماعي ،تعديلگر رابطة بين تعارض كار  -خانواده و رضايت شغلي

1. Simple-slope
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شكل  .4مدل معناداري تحقيق

بحث و نتیجه
هدف محققان در ای مطالعه بررسی نقش تعدیلگر حماییت اجتمیاعی در رابطیة بیا تعیارض
کار -خانواده و رضایت شی ی کارکنان در پژوهشماه صنعت نفت بود .ای مطالعیه در سیه مرح یه
انجاه گرفت :اول ،نظریهها موجود در زمانة تعارض کار -خانواده و رضایت شیی ی و همچنیا ،
نقش تعدیل گر حمایت اجتماعی بررسی شد .دوه ،با بررسی پاشانة تحقاق که در مرح ة قبل انجاه
گرفت ،مدلی برا ای مفاهام ترسام و ابعاد مدل و رواب آن بررسی شید .سیوه ،بیا آزمیون میدل
ترسامشده در پژوهشماه صنعت نفت به پاامدها و نتایجی دست یافتام که با نتایج دیمر تحقاقیات
انجاهگرفته در ای حوزه مقایسه کردیم.
پ

از تجزیهوتح ال دادهها ،مشخص شد با تعارض کار -خانواده و رضیایت شیی ی رابطیة

معکوس و معنادار وجود دارد .ای نتایج با یافتهها زهو و همکیاران ( ،)0100کارتی

(،)0100

زهو و ناماساوایاه ( ،)0100و کاو و زهو ( )0100همخوانی دارد .همة ای افیراد در پیژوهشهیا
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000 

خود به ای نتاجه رسادند که تعارض کار -خانواده (که خود ایی مفهیوه دارا دو جهیت اسیت:
جهتی که در آن کار و مسائل کار با زندگی خانوادگی تداخل دارد و در مقابل ،جهتیی کیه در آن
مسائل خانوادگی با حاطة کار تداخل مییابد) با رضایت شی ی کارکنان ارتباط دارد و ای ارتباط
از نوع منفی و معکوس است .بر اساس نتایج ای پژوهش از با ابعاد تعارض کار -خیانواده ،بعید
رفتارمحور باشتری ضریب را دارد .در واقی  ،سیازمانهیا بیرا افیزایش رضیایت کارکنیان خیود
میتوانند با برقرار ارتباط مثبت با کارکنان و در نتاجه رفتار مثبت و سازنده با آنان ،رضایت افیراد
را باال ببرند .همچنا  ،از بررسی اثر تعدیلکنندگی متیار حمایت اجتماعی نتاجه شید کیه در رابطیة
با تعارض کار -خانواده و رضایت شی ی اثر تعدیلکنندگی دارد و شیدت اثیر تعیدی ی در رابطیة
یادشده متوس است .در نهایت ،اثر تعدیلکنندگی ابعاد حمایت اجتماعی (حماییت در خیانواده و
حمایت در محا کار) در رابطة بیا ابعیاد تعیارض کیار -خیانواده (زمیانمحیور ،تینشمحیور و
رفتارمحور) و رضایت شی ی تأیاد شد .ضرایب مسار در شکل  0باانکنندۀ ای مط یب اسیت کیه
حمایت همکاران در محا کار اثر تعدی مر باشتر نسبت به متیار حمایت خانواده دارد.
مقایسة نتایج تحقاق حاضر با نتایج تحقاقات مشابه قب ی نشان میدهد تا اندازۀ زیاد با آنهیا
همسویی وجود دارد .لو و همکاران ( ،)0101هسو ( ،)0100و ادریسکول و همکیاران ( )0112بیه
ترتاب ،در پژوهشها خود دریافتند که حمایت اجتماعی ،حمایت سرپرست و حمایت همکاران
اثر تعارض خانواده  -کار را تعدیل میکند .در هما راستا ،هسو ( )0100باان میکند که حماییت
سرپرست در رضایت شی ی کارکنان اثر مثبت و قابل توجهی مییگیذارد .عیالوه بیر اثیر مسیتقام
حمایت سرپرست بر رضایت شی ی ،مطالعة حاضر نشان داد حمایت همکاران ناز عیام ی میؤثر در
رابطة با تعارض کار  -خانواده و رضایت شی ی اسیت .حماییت همکیاران و سرپرسیت باعیث
میشود اثر تعارض کار -خیانواده بیر رضیایت شیی ی کارکنیان تعیدیل شیود و کارکنیان بیا ایی
حمایتها ،رضایتمند باشتر از شیل و سازمان داشته باشند .همچنا  ،همراستا با ای تحقایق،
لمبرت ( )0110پاشنهاد میکند که مدیران برا باالبردن رضایت شی ی کارکنان و در نتاجه نال بیه
اهداف سازمان باید به خواستهها کارکنان توجه کرده و آنان را در تجمامگار ها دخال کنند.
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نتایج نشان میدهد حمایت اجتماعی چه در محا کار و چه در محا خیانواده ،نقیش بسیاار
مهم و تعدی مر در کاهش آثار زیانبار تعارض کار -خانواده دارد .بنابرای  ،راهکار کیه جهیت
کاهش آثار زیانبار حاصل از تعارض نقشها چندگانه مطرح میشیود ،ایی اسیت کیه از انیواع
پشتابانیها شامل حمایت اجتمیاعی ،سیازمانی ،سرپرسیت ،ابیزار و عیاطفی ،حماییت از سیو
خانواده اص ی بهکار گرفته میشود.
بهطور ک ی  ،نتایج تحقاق نشان میدهد سازمانها میتوانند با درنظرگیرفت تمهایداتی در زمانیة
برنامهها حمایتی از کارکنان ،حداقل در محا ها کار برا نهادینهکردن فرهنگ نیوعدوسیتی،
همکار و مشارکت تا حد زیاد تنشها و استرسها موجود را کنتیرل کیرده و اثیر تعارضیات
کار -خانواده را بر رضایتمند کارکنان تعدیل کنند .زیرا ای حمایتها اجتماعی باعث میشیود
شدت رابطة منفی با تعارضات و رضایت شی ی کاهش یابد .به همیا منظیور ،بایید بیه عوامیل
اثرگذار در کاهش تعارضات کار -خانواده توجه کرد ،زیرا ای تعیارض و تضیاد پاامیدها منفیی
زیاد برا سازمانها دارد .ای تعارضات باعث افزایش استرس ،کاهش تمرکز و در نتاجه کیاهش
سالمت کارکنان میشود .بنابرای  ،سازمانهیا (کارفرماییان) بیرا کیاهش تضیاد کیار -خیانواده و
ج وگار از پاامدها نامط وب آن (کاهش رضایت کارکنان) باید محا را طیور طراحیی کننید
که کارکنان با نقشها متضاد مواجه نشوند .طراحی مشیاغل بایید طیور باشید کیه متناسیب بیا
تخجص و دانش فرد بوده و کار تا اندازها برا فرد چالشی باشد .همچنا  ،سرپرست مسیتقام و
همکاران فرد بتوانند بهراحتی با هیم ارتبیاط برقیرار کیرده و ناازهیا همیدیمر را درك کننید .بیه
عبارتی ،بتوانند حامی و پشتابان یکدیمر باشند ،و ای مست زه حمایتها اجتماعی در سیازمانهیا
است .لذا برا نال به اهداف یادشده و افزایش حمایت اجتماعی پاشنهادها ذییل بیرا میدیران
سازمان مورد مطالعه باان میشود:
 مدیران باید با فراهمکردن فضا تعامل و همدلی به کارکنان توجه باشتر کنند؛ هنمامی که کارکنان تحت شرای استرسزا تعارض کار -خانواده قرار دارند ،مدیران ماانیو ردهباال سازمان باید سبك رهبر حمایتی را بهکار گارند.

بررسي نقش تعديلگر حمايت اجتماعي در رابطة تعارض کار -خانواده و رضايت شغلي
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 مدیران و سرپرستان با بهکارگار نظریة یادگار اجتماعی ،خود میتواننید اسیوه و المیوییبرا کارکنان در ای شرای باشند.
 ارتباطات نزدیك با همکاران و ردهها دیمر در سازمان و حمایتشدن از طرف همکیارانباعث کاهش ای شرای نامناسب میشود.
 برگزار ج سات مشیاورها بیرا کیاهش تعارضیات کیار -خیانواده بیه منظیور افیزایشرضایتمند کارکنان و در نتاجه افزایش کافات زندگی کار کارکنان در سازمان.
 پاادهساز نظاه پاشنهادها در سازمان بیه منظیور ارتبیاط سیادهتیر بیا میدیران و کارکنیان؛مشارکت افراد در تجمامگار ها و در نتاجه افزایش تعهد آنان برا نال به اهداف سازمان.
در انتها برا تحقاقات باشتر در ای زمانه ،پاشنهاد میشود محققیان اثیر تعیدی مر متیارهیا
دیمر (مثل فرهنگ سازمانی ،جو سازمانی ،اعتمیاد سیازمانی ،عیدالت سیازمانی ،رفتیار شیهروند
سازمانی ،بدبانی سازمانی و جز آن) را بر مدل مورد بحث در ای تحقاق بررسی کرده و مدل یادشده
را در سایر سازمانها ناز آزمون کنند.
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