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Abstract
For most people family and career are two main domain of their life .Studies have shown that
employees in the face of job stress and strain, show different patterns of work-related
behavior that may be healthy or unhealthy and affect the other aspects of their life. The aim
of this study was to compare work – family conflict among people with healthy (G: good
health pattern, S: sparing pattern) and unhealthy (A: ambitious pattern, B: burnout pattern)
Patterns of work behavior. Within this scope, 145 employees of Esfahan Oil Refining
Company were selected by stratified random sampling and responded to research tools. The
instruments were the measure of work–family conflict (Carlson, Kacmar & Williams, 2000)
and Work-related Behavior and Experience Patterns Questionnaire (Schaarschmidt &
Fischer, 2003).The data were analyzed using one way variance analyze. Results showed that
20 of the sample has G pattern, 29 S pattern, 49 A pattern A and 47 B pattern and G and
Stypes have lower means of work-family conflict than A type (p=0/003). According on the
results, the patterns of work-related behavior of employees in the face of their work stress and
strain, affect their experience of work-family conflict.Therefore, it is necessary to check
employees' behavior patterns and make interventions to modify them.
Keywords: healthy patterns of work behavior, unhealthy patterns of work behavior, work –
family conflict. Oil Company employees
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چکیده
برای بسیاری از افراد ،کار و خانواده دو حوزهی بزرگ زندگی هستند .پژوهشها نشان داده است کارکنان در مواجهه
با استرسها و فشارهای شغلی الگوهای رفتار کاری متفاوتی در پیش میگیرند که ممکن است سالم یا ناسالم باشد و
بر ابعاد دیگر زندگیشان تأثیر بگذارد .هدف این پژوهش مقایسه تعارض کار – خانوادهی افراد دارای الگوهای رفتار
کاری سالم (: Gالگوی سالمت و  :Sالگوی صرفهجو) و ناسالم ( :Aالگوی جاهطلب و  :Bالگوی فرسوده) بود .بدین
منظور  141نفر از کارکنان شرکت پاالیش نفت اصفهان بهصورت تصاادفی طققاهای انتخاا

شادند و باه ابزارهاای

پژوهش پاسخ دادند .ابزارها عقارت بودند از :مقیاس تعارض کاار  -خانواده(کارلساون ،کاکماار و ویلیاامز)2222 ،و
پرسشنامه رفتارها و الگوهای تجربی مرتقط باا کار(شارسامیت وفیشار .)2222 ،دادههاای پاژوهش باا روح تللیا
واریانس تجزیه یکراهه و تللی شد.یافتهها نشان داد  22نفر از افراد نمونه دارای الگاوی  22 ،Gنفار الگاوی 42 ،S
نفر الگوی  Aو  44نفر الگوی  Bبودند و میانگین تعارض کار– خانواده در الگوی  Sبه طور معنااداری کمتار از  Aو
 ،Bو در الگوی  Gکمتر از  Aبود( .)p = 2/222بر اساس نتایج این پژوهش ،الگوهای رفتار کااری افاراد در مواجهاه
با تنشها و استرس های شغلی شان ،میزان تجربهی تعارض کاار-خاانواده در نناان را تلات تاأثیر ارار مایدهاد.
بنابراین ضروری است الگوهای رفتار کاری کارکنان بررسی و مداخالتی برای اصالح ننها انجام گیرد.
واژههای کلیدی :الگوهای رفتار کاری سالم ،الگوهای رفتار کاری ناسالم ،تعارض کار – خاانواده ،کارکناان شارکت
نفت.
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(نماسایوایامو و همکااران)2224 4 ،؛ اماا بیشاتر ننهاا

مقدمه

دریافته اند این دو حوزه به یکادیگر وابساتگی دارناد

برای بسیاری از افاراد ،کاار و خاانواده دو حاوز

1

مای شاوند و ایان مسا له تاا

(برای مثال نگااه کنیاد باه نلان و همکااران2222 ،؛

حدودی به سقب افزایش خانوارهای دارای دو ناننور

بالویا و فرون2221 2،؛ بیاور و همکااران 2222 12،و

و تا حدودی به علت افازایش سااعات کااری اسات

بیرون .)2221 11،برخی دیگر از پژوهشگران تعاارض

بزرگ زندگی ملسو

2

کار-خانواده را به دو بُعاد تعاارض کاار باا خاانواده

(باند و همکاران1221 1،؛ گرینهااوس و همکااران،

 .)2222برای میلیاون هاا نفار کشامکش باین کاار و

( )WFCو تعارض خاانواده باا کاار ( )FWCتقسایم

خانواده به بخشی از زندگی روزمر ننان تقدی شاده

می کنند و هریک متغیرهای پیشبین متفااوتی دارناد.

است (ابی و همکاران .)2221 2،تعارض میان کاار و

این امر به پژوهشگران کمک می کند تا بتوانند تعیاین

ماینیاد کاه هام

کنند کدام بُعد تأثیر بیشاتری بار افاراد دارد (النا

و

کارکنان و کارفرمایاان و هام خاانواد نناان را متاأثر

همکاران .)2216 ،براساس پژوهش گرواچ و مارکز

12

میکند .این تعاارض از تاداخ نقاشهاای شاغلی و

( )2222ساختار خانواده ،پایشباین اساسایِ تعاارض

خانوادگی ناشی میشود.

خانواده با کار و نگرحهاای شاغلی ،پایشباین مهامِ

خانواده موضوعی عمده به حسا

تعارض کار-خانواده ،تعاارض مرباوب باه نقاش

تعارض کار با خانواده است.

است و از نقودنِ تعادل بین مسا ولیت هاا در خاناه و

واین و همکاران )2224( 12دریافتند تالح شاغلی

کار ناشی می شود (گرینهاوس و بیوت  .)1211 4،ایان

و رضایت شغلی بهشدت با تعارض کار با خاانواده و

مس له زمانی اتفاق میافتد که دو حوز کار و خانواده

نه تعارض خانواده با کار رابطه دارد .تعارض کاار باا

با یکدیگر همسو نیستند و این امر به تعاارض کاار-

خانواده درباار فاردی بیاان مای شاود کاه باه دلیا

خانواده منجر میشاود (هاامر و همکااران .)2222 1،

تقاضاااهای شااغلی ،زمااان ملاادودی باارای انجااام

علت تعارض کار و خانواده با یکدیگر این است کاه

مس ولیتهای خانوادگیاح دارد؛ درحالیکه تعاارض

افراد نیاز دارند دربار اولویاتبنادی کاار و خاانواد

خانواده با کاار درباار فاردی اسات کاه نمایتواناد

خود حساستر باشند .اگر ننهاا در مادیریت مناساب

بهخوبی بر کارح تمرکاز کناد؛ زیارا باا تقاضااهای

زندگی شان شکست بخورند ،مستعد تجربا تعاارض

بیش ازحاد خاانواده اح مواجاه اسات (ویادانوفb ،

6

 .)2221به عالوه ویدانوف ( )2221دریافت تقاضاهای

 .)2216بساایاری از پژوهشااگران معتقدنااد کااار و

شغلی با تعارض کار با خانواده ،و نه تعارض خانواده

خانواده حوزههاای مارتقطباههامِ زنادگی ملساو

با کار ،رابط وی تری دارد .عوام یا پایشباینهاای

کااار-خااانواده خواهنااد بااود (الن ا

و همکاااران،

نماایشااوند؛ بااهخصااود در مشااای بیمارسااتانی
7

1

. Bond et al
. Greenhaus et al
3
. Eby et al
4
.Greenhaus & Beutell
5
.Hammer et al
6
. Long et al
2

.Namasivayam et al
.Allen et al
9
. Bellavia & Frone
10
.Boyar et al
11
.Byron
12
.Grzywacz & Maeks
13
.Wayne et al
8
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بسیارِ دیگری میتواند درگیری افراد در تعارض کار-

با دیگر حوزه های زندگی ،ازجمله خانواده ،الگوهاای

خانواده را تقیین کند.

رفتاری متفاوتی در پیش گیرند که هریاک پیامادهای

تلقیقات اولیه و نیز فراتللیا هاا نشاان دادهاناد

مختلفی برای سالمت و عملکرد فارد در حاوزههاای

مشکالت مربوب به شغ بار رواباط کاار و خاانواد

مختلف زندگی و سازمان خواهند داشت .شارسامیت

کارکنان تأثیرگذار باوده اسات (ویادانوف2221 a 1،؛

و فیشاار )2222( 12در پژوهشاای الگوهااای متفاااوت

پانوراماا و جایتااوی 2211 2،و میشا و همکااران،

2

رفتااار کاااری کارکنااان در مواجهااه بااا اسااترسهااا و

 .)2212درمقاب  ،مطالعات بسیاری نشان دادهاناد کاه

تقاضاهای فزایند شغلی را تعیین کردند .ننان در ایان

تعارض میان کار و خانواده با پیامدهای شاغلی مانناد

باره تلقیق کردند که نیا الگوهای رفتاری خاصای در

رضایت از کار ،می به ماندن در شغ و تعهاد شاغلی

ملیط کار وجود دارد کاه در مواجهاه باا تقاضااهای

ارتقاب دارد (کیاو و ژاوو2212 4،؛ رو هساو2211 1،؛

فزایند شغلی و دیگر شرایط اساترسزای شاغلی بار

ژاوو و همکاران2211 6،؛ کسپر و همکااران2211 4،؛

سالمتی و عملکرد حرفهایِ افاراد تاأثیرات مثقات یاا

نکینتاااایو 2212 1،و اونیااا و همکااااران.)2222 2،

منفی داشته باشد یاا خیار (باسینساکا و همکااران،

14

تعارض کار-خانواده مهمترین فشارزای حیطههای کار

 .)2211ننها در ساال  2222بارای یاافتن پاساخ ایان

مینید که با اساترس شاغلی یاا

و رفتارهاای

و خانواده به حسا

سؤال تالح و یک مدل دربار «تجار

فشار روانی ناشای از شاغ ارتقااب مساتقیمی دارد و

مرتقط با کار» 11تدوین کردند .ننان رفتارها و تجاار

استرس خاود ،پیامادهای ساازمانی را متاأثر مایکناد

ماارتقط بااا کااار را در سااه حااوز عملکااردی (تعهااد

(اندرسون و همکاران  2222 12،و اهسن و همکااران

حرفه ای 16،مقاومات در برابار اساترس 11و ساالمت

 .)2222 11،عالوه بر این ،استرس ناشی از نقش شغلی

ذهنی/هیجااانی) 18طققااهبناادی کردنااد (کساایک و

ایجااد

شارسمیت )2221 12،که هریاک از ایان ساه حاوزه،

که در مل کار تجربه میشود ،میتواند باعا

تعارض میان کار و خانه شود و از سوی دیگر تعارض
کار-خانواده سقب افزایش اساترس شاغلی مایشاود

خود شام چندین مقیاساند:
تعهد حرفهای :این حوزه شام ابعاد اهمیت ذهنی

(گایتر و همکاران.)2221 12،

کار 22،جاهطلقی حرفهای 21،تمای باه تاالحکاردن

22

پژوهش ها نشان داده است کارکنان در مواجهه باا

(تمایا بااه متعهاادکردن خااود باارای انجااام و ااایف

استرس ها و دیگر مشکالت شغلی و نیاز تاداخ نن

حرفااهای) ،تااالح باارای عااالیبااودن 22،توانااایی

1

. Voydanoff
Panorama & Jdaitawi
3
. Michel et al
4
. Qu & Zhao
5
. Ru Hsu
6
. Zhao et al
7
. Casper et al
8
. Akintayo
9
. O’Neill et al
10
. Anderson et al
11
. Ahsan et al
12
. Gaither et al
2

13

. Schaarschmidt & Fischer
14
. Basinska et al
15
. work-related behavior and experience patterns
16
. Professional commitment
17
.Resistance to stress
18
.subjective well-being
19
.Kieschke & Schaarschmidt
20
. Subjective significance of work
21
. Professional ambition
22
. Tendency to exert
23
. Striving for perfection
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دوریگزینی هیجانی از کار ( 1تواناایی حفاف فاصال

کردند و با تللی خوشاهایِ دادههاا توانساتند چهاار

رواناای از کااار پااس از اتمااام نن) اساات (ولتماار و

خوشه یا همان الگوهای رفتار کاری را مشخ

همکاران 2224 2،و روجینسکا و گید.)2221 2،

این چهار الگو عقارتاند از:

کنند.
11

مقاومت در برابر استرس :این حوزه شام تمایا

 .1الگوی ساالم  :Gحارف  Gنمایناد ساالمتی

به تسلیم در برابار شکسات( 4تواناایی کنارنمادن باا

است .افرادی که این الگوی رفتاری را نشان میدهند،

شکست) ،مقابل مؤثر با مشکالت 1و تعاادل و ثقاات

در وضعیت سالمت روانی خاوبی ارار گرفتاهاناد و

روانی 6است (همان منقع).

دربار کارشان نگرح سالمی دارند .افراد تیا

 Gدر

سالمت هیجانی (سالمت ذهنی) :این حوزه شام

چهار بُعد تعهد حرفه ای (اهمیت ذهنیِ کار ،جاهطلقی

ابعاد خشنودی از کار( 4احسااس موفقیات در کاار)،

شغلی ،تمای به تالحکردن و تالح برای عالیبودن)

2

نمرههاای عاالی مایگیرناد؛ ولای دارنادگان بهتارین

رضایت کلی از زندگی 1و تجرب حمایات اجتمااعی

از جانب نزدیکان است (هماان منقاع) .شارسامیت و
فیشر ( )2222به دنقال تشاخی

نمره ها در این ابعاد رار ندارند .اگرچه افراد این تی

و تعیاین الگوهاای

جاهطلب هستند ،ادرند فاصل هیجانی خود را از کار

رفتاری افراد در مواجهه با شرایط استرسزای شاغلی،

حفف کنند و از سرریزشدن مساال شاغلی باه ساایر

و نه رفتارهای مجزا ،بودند؛ ازاینرو ترکیقات مختلف

جنقههای زندگیشان جلوگیری کنند (نمرههای عاالی

سه حوز عملکردی فوق را بررسای کردناد .از نظار

در دوریگزینی هیجانی)؛ همچناین افاراد ماذکور در

ننااان اطالعااات حاصاا از ترکیااب ابعاااد از نظاار

نرامش خوبی به سر می برند (تعاادل و ثقاات روانای

تشخیصی ارزشمندتر از نمرههای مجزای ابعاد اسات؛

بسیار خو )؛ بهعالوه نمرههای ننان در بُعد تمای به

برای مثال تعهد حرفهایِ زیاد بهخاودیِخاود خطاری

تساالیم در براباار شکساات ،کاام اساات (کیسااک و

برای سالمتی ملسو

نمی شود؛ اما اگار باا توانااییِ

شارساامیت .)2221 ،افااراد متعلااق بااه ایاان تیاا

مقابل ناکارنمد در برابر استرس همراه شاود ،ترکیاب

شکست ها را مانع نمی دانناد؛ بلکاه ننهاا را باهمنزلا

این دو صفت ممکن است تهدیدی برای سالمتی فرد

مس له ای در نظر می گیرند که باید ح شود (توانااییِ

در نینده شود .شارسمیت و فیشار ( )2222اطالعاات

زیاااد باارای مقابل ا مااؤثر بااا مسااال ) (موزالسااکا و

حاص از اولین اجرای پرسشنام الگوهای رفتاری و

همکاران)2224 12،؛ بنابراین میتوان گفت نمارههاای

تجربی مرتقط باکار ( 12)AVEMرا روی یاک نمونا

افااراد تی ا

1121نفری کاه مشاای مختلفای داشاتند ،اساتخرا

استرس ،نگرح سالم ننهاا باه کاار را تأییاد مایکناد
1

.Emotional distancing
.Voltmer et al
3
. Rogińska & Gaida
4
. Resignation tendencies
5
. Offensive coping with problems
6
. Balance and mental stability
7
. Satisfaction with work
8
. Satisfaction with life
9
. Experience of social support
10
. Work-related Behavior and Experience Patterns
Questionnaire/ Arbeitsbezogenes Verhaltens-und
Erlebensmuster
2

 Gدر ابعاااد ساانجش مقاوماات در براباار

(نمره های ضعیف در بُعد تمای به تسلیم ،نمارههاای
خاو

در دو بُعاد مقابلا مااؤثر باا مساال و تعااادل

روانی) .نیمرخ افراد تی

 Gبا نمرههای عالی در ابعاد

سالمت ذهنی (رضایت از کار ،رضاایت از زنادگی و

. Good health
. Muszalska et al

11
12
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تجرب حمایت اجتماعی) کاما مایشاود (کیساک و

می نورند .این افراد درنهایت در بُعد تجربا حمایات

شارسمیت.)2221 ،

اجتماعی نمره های متوسط تا عالی می گیرند (ولتمر و

 .2الگوی سالم  :Sحارف  Sنشااندهناد نگارح

همکاران.)2221 ،

سرمایهگذاریِ صرفهجویان ( 1مقتصدانه) فردی در کار

دو الگوی فوق ( Gو  )Sنگرح مثقت و سالم باه

است (همان منقع) .ویژگای باارز ایان الگاو نگرشای

کار را نشان می دهند و الگوهای رفتار کاری سالم باه

نسقتاً ییرجاه طلقانه به کار است (شارسمیت و فیشار،

شمار می روند؛ زیرا در این دو الگو سالمت روان فرد

 .)2222افراد متعلق به این الگو تالحهایشان در کاار

حفف میشود .دو الگوی دیگار کاه در اداماه معرفای

را به ننچه وا عاً ضروری است ،ملدود میکنند .ایان

ماایشااوند ،الگوهااای خطاار 2ملسااو

افراد نسقت به افراد متعلق به دیگار الگوهاا کمتارین

دربرگیرند رفتارهای ناسالمِ مارتقط باکارناد .ایان دو

نمره هاا را در چهاار بُعاد از ابعااد مرباوب باه تعهاد

الگو عقارتاند از:

ماایشااوند و

 .2الگااوی خطاار  :Aحاارف  Aنشااان دهنااد

حرفه ای (اهمیت ذهنی کار ،جاهطلقیِ حرفهای ،تمای
به تالح کردن و تالح برای عاالیباودن) مایگیرناد

جاهطلقی 2است .افاراد متعلاق باه ایان الگاو همانناد

 Sدر

الگوی  Gتعهد حرفهایِ زیادی دارند؛ یعنی نمرههاای

بهتاارین نمااره را در بُعااد

این افراد در مقیاسهای اهمیت ذهنی کار ،جااهطلقای

دوری گزینیِ هیجانی دارند .تمای ِ نسقتاً کم به تسالیم

شغلی ،تمای به تالح کردن و تالح برای عالیبودن،

در برابر مشکالت در این الگوی رفتاری نشان دهناد

از میانگین انلراف معنااداری دارد؛ اماا تفااوت ایان

این است که دلی رفتار الگوی صرفه جو تسلیمشادن

تی

در تعهد حرفهای با الگوی  Gاین است که افاراد

در براباار مشااکالت و کنااارهگیااری از ننهااا نیساات؛

متعلق به این الگاو در دوری گزینایِ هیجاانی از کاار

در دو بُعد دیگار مقاومات در

توانایی کمی دارند (کیساک و شارسامیت )2221 ،و

برابر استرس (مقابل مؤثر با مسال و تعاادل و ثقاات

این مس له ننان را از نظر ساالمتی ،بسایار در معارض

روانی) نمره های خاوبی دارناد .براسااس نمارههاای

 Aاستراحتکاردن

(ولتمر و همکاران)2224 ،؛ بهعالوه افاراد تیا
میااان هاار چهااار تیاا

همچنین افراد این تی

ضعیف این تی

خطر رار میدهد .برای افراد تی

در خشنودی از کار ،مایتاوان بیاان

در او ااات فرایاات مشااک اساات .افااراد الگااوی A

کرد اگرچه نگرح مثقت این افراد به زندگی میتواناد

انعطااافپااذیری رواناای ضااعیفی دارنااد و احساااس

ضامن و حافف سالمتی ننها باشد ،این رضایت اساسااً

ناراحتی روانی می کنند (تعادل و ثقات روانی ضاعیفی

از منابعی به ییر از کار سرچشمه میگیرد (کیساک و

دارند)؛ پس تا اینجا میتوان گفات ساعی و کوشاش،

شارسمیت)2221 ،؛ به عقارت دیگر افاراد متعلاق باه

د ت وسواس گونه و کماال گرایای از صافات اصالی

این الگو برای تأیید پیوست موفقیتهای شغلی منتظار

تی

 Aاست .نارضایتی از زندگی و کار و نیز فقادان

نمی مانند و درعوض ،رضاایت و احسااس موفقیات

حمایت های اجتماعی از جانب دیگاران هیجاانهاای

درونی خود را از امری خاار از کارشاان باه دسات

منفی را برای افراد متعلق به این الگاو باه دنقاال دارد
2

. sparing of investment at work

1

. risk pattern
.ambitious

3
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(سالمت ذهنیِ کم) .افاراد تیا

 Aباه علات تاالح

(کنارهگیری) مشخ

میشود .بین این الگو با سندرم

بیشازاندازهشان در کار ،بین تالحهاا و پااداحهاای

فرسودگی که اولین بار نن را فرویادنقرگر )1244( 4و

دریافتیشاان اخاتالف زیاادی را احسااس مایکنناد

مسلش )1212( 1توصایف کردناد ،شاقاهتهاایی باه

(باسینسااکا و همکاااران .)2211 ،دروا ااع بااه نظاار

چشم میخورد .ناام ایان الگاو ،تشاابهات ماذکور را

نمی رسد در ایان تیا

تأیید میکند (کیسک و شارسمیت.)2221 ،

تعهاد زیااد باه کاار حادا

بااهصااورت عاااطفی پاااداحدهنااده باشااد (کیسااک و

دربار رابط چهار الگوی فوق باا ساالمت روان،

شارسمیت .)2221 ،سیگریست )1221( 1فاصال باین

نشانههای روانی و روانتنی ،استرس شغلی ،و انگیاز

2

شغلی (نگاه کنید به :شولز و همکاران2211 2،؛ بایر و

نامید .ادار بلران پاداح به افزایش خطر بیماریهای

همکاااران2226 12،؛ ولتماار و همکاااران 2212 11،و

روانی و جسمانی (مانند بیمااریهاای لقایعرو ای)

روثلند )2212 12،پژوهش هاای بسایاری انجاام شاده

منجر میشود .افراد متعلق به این الگو با مفهاوم تیا

است؛ اما تااکنون در هایچ پژوهشای درزمینا میازان

رفتااری  Aکاه نن را چنادین دهاه پایش فریاادمن و

تعااارض کااار-خااانواده در هریااک از ایاان الگوهااا

روزنهان )1244( 2معرفی کردند ،شقاهت زیادی دارند

پژوهشی صورت نگرفته است؛ باه عقاارت دیگار در

(کراجینک و همکاران.)2224 ،

سایر پاژوهش هاا فقاط باه خاود فارد توجاه شاده،

تعهد حرفه ای و فقادان پااداح را «بلاران پااداح»

4

 .4الگاااوی خطااار  :Bحااارف  Bنشااااندهناااد

درحالیکه در پژوهش حاضر فرد باه تنهاایی در نظار

فرسودگی 1است .افراد متعلق به این الگو با نمرههاای

گرفته نشده اسات؛ بلکاه نقشای کاه ایان الگوهاا در

ضعیف در ابعاد تعهاد حرفاه ای ،مخصوصااً دو بعاد

تجار

افراد در ارتقاب با خانواده شان دارند ،بررسای

اهمیاات ذهناای کااار و جاااهطلقاای شااغلی ،مشااخ

شده است.

می شوند .این الگو با الگوی  Sشقاهتهایی دارد؛ اماا

سؤال پژوهش حاضر این است که نیا افراد متعلق

چندین تفااوت اساسای نیاز میاان ننهاا وجاود دارد.

به الگوهای رفتار کاریِ متفااوت در تجربا تعاارض

 Bباا تواناایی

کار -خاانواده تفااوت معنااداری دارناد یاا خیار باه

ملدودی در دور نگهداشتن خود از تقاضاهای کااری

عقارت دیگر نیا نلو واکنش کارکناان باه فشاارها و

همراه است .در ابعاد توانایی مقابله (تمای به تسالیم،

استرس های شغلیشان و الگاوی مقابلا نناان میازان

مقابل مؤثر با مسال  ،تعاادل و ثقاات روانای) تماامی

تجرب تعاارض کاار-خاانواده را در ننهاا پایش بینای

نمرهها مشکوک6اند؛ بهعالوه نمرههای کام تقریقااً در

میکند

برخالف تیا

 ،Sتعهاد کام در تیا

هم مقیاسهای مرتقط با رضاایت از کاار و ساالمتی
نشان دهنده حالت هیجانی منفی اسات .ایان تیا

باا

خستگی و فرسودگی ،تجرب مفرب چاالش و تسالیم
1

7

2

8

. Siegrist
. gratification crisis
3
. Friedman & Rosenman
4
. Krajnik et al
5
.burnout
6
. problematic

.Freudenberger
.Maslach
9
. Schulz et al
10
. Bauer et al
11
. Voltmer et al
12
. Rothland
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شد .ابزارهای استفادهشده در این پژوهش عقاارتاناد

روششناسی پژوهش
جامع ا نماااری پااژوهش حاضاار کلی ا کارکنااان

از:

پاالیشااگاه نفاات اصاافهان در سااال )N=224( 1222

 .1پرسااشناماا تعااارض کااار-خااانواده :ایاان

است .حجم نمونه باتوجهبه تعداد متغیرهای پاژوهش

پرسشناماه را کاه دارای  2مااده اسات ،کارلساون و

تعیین شد .بدین صورت که میتوان بهازای هریاک از

همکاران )2222( 1تهیاه کارده اناد .پاساخهاا از یاک

ده نفر بارای نموناه تعیاین

(کامالً مخاالف) تاا پانج (کاامالً موافاق) در مقیااس

کرد (عریضی و فراهانی .)1211 ،در پژوهش حاضار

لیکرت نمره گذاری شده اسات .نمار بیشاتر در ایان

دوازده متغیر (تعارض کاار خاانواده باهعاالو یاازده

نزمون نشاندهند تعارض کار-خانواد بیشاتر اسات.

زیرمقیاس پرسش نام الگوهای تجربی مرتقط با کاار)

کارلسااون ،کامااار و ویلیااامز ( )2222ضااریب پایاااییِ

122

نلفای کرونقاخ را بین  2/41تا  2/14گزارح کردهاناد.

نفار نیااز بااود .باتوجاهباه احتمااال ریازح و وجااود

هاشمی ،ارشدی و بذرافکن ( )1222رواییِ ساز ایان

متغیرهای پژوهش حدا

بررسی شده است .برای انجام ایان کاار حادا

پرسشنامههای تللی ناپذیر 142 ،پرسشناماه توزیاع

نزمون را  )p>2/221( 2/44گزارح کردند؛ همچناین

شد که از این تعداد پرسشنام  141نفر تللیا پاذیر

ضریب نلفای کرونقاخ در پژوهش حاضار در جادول

بود .وجود معاونتهای مختلف سازمانی باعا

شاد

شمار  1اراله شده است.

روح نمونه گیری بهصاورت طققاهایِ نساقتی باشاد؛

 .2پرسش نام رفتارها و الگوهای تجربای مارتقط

بدین معنی که متناساب باا تعاداد کا کارکناان هار

با کار :مخفف نام این پرسش ناماه در زباان نلماانی،

معاونت ،تعدادی از ننهاا باهصاورت تصاادفی بارای

 2AVEMو در زبااان انگلیساای 2MECCA ،اساات؛

شاادند .باتوجااهبااه

هرچند در بیشتر پاژوهش هاای انگلیسای از مخفاف

هماهنگیِ به عم نمده باا ساازمان ماد نظار و کساب

نلمانی استفاده می شود .ایان پرساش ناماه را در ساال

مجوز رسمی ،یک نفار دانشاجوی کارشناسای ارشاد

 2222شارساامیت و فیشاار تهیااه کردنااد .ساااختار

روانشناساای صاانعتی و سااازمانی بااهمنزلاا دسااتیار

پرسش نامه بهگونهای است که سه حوز کلی و یاازده

پژوهشگران (با در نظر گرفتن حق الزحمه برای وی)

بُعد را در بر میگیرد .حوز اول ،تعهاد حرفاهای ناام

به سمتهای مختلاف نن مجموعاه مراجعاه کارد و

دارد و شام پنج بُعد اهمیت ذهنای کاار ،جااه طلقای

پس از تقیین اهداف پاژوهش و نیاز اطمینااندادن باه

شغلی ،تمای به تالح کردن ،تالح برای عالی بودن و

افراد دربار ملرمانه بودن اطالعاتشان ،پرسشنامههای

دوریگزیناایِ هیجااانی اساات .حااوز دوم ،توانااایی

پژوهش توزیع شدند و پس از ننکه کارکناان ننهاا را

مقاومت در برابر استرس ناام دارد و شاام ساه بُعاد

تکمی کردند ،جمع نوری شادند .باه منظاور بررسای

تمای به تسلیم ،مقابل مؤثر با مسال و تعادل و ثقات

پاسااخگااویی بااه ابزارهااا انتخااا

تفاوت تعارض کار-خانواده در افراد متعلق به هریک
از الگوهای  A ،S ،Gو  Bاز تللی واریانس اساتفاده

1

. Carlson et al
.AVEM:Arbeitsbezogene Verhaltens-und
Erlebensmuster [Work-related Behavior and Experience
]Patterns Questionnaire
3
.Measure of Coping Capacity questionnaire
2
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روانی است .نخرین حوزه ،سالمت ذهنی ناام دارد و

دامنااه  2/46تااا  2/11گاازارح شااده اساات (کلناای،

دربرگیرنااد سااه بُعااد رضااایت از کااار ،رضااایت از

عریضی و نامداری)1224 ،؛ همچنین ضارایب نلفاای

زندگی و تجرب حمایت اجتماعی است .هار بُعاد باا

کرونقاخ هم مقیاس های این پرسش نامه در پاژوهش

شش گویه سنجیده مای شاود .جمعااً از  66گویاه در

حاضر در جدول شمار  1اراله شده است.

 AVEMپرسش به عم می نید .سؤاالت طقق طیاف
لیکرت از یک (بهشادت موافاق) تاا پانج (باهشادت

یافتههای پژوهش

مخالف) نمرهگذاری شدهاند؛ بهعالوه این پرسشناماه

 112نفر از شارکتکننادگان مارد و  22نفار زن،

امکان تمایز میان چهار نوع الگوی تجربای و رفتااری

 122نفر متأه و  21نفر مجرد بودناد .از نظار متغیار

مرتقط با کار را که افراد در مواجهاه باا اساترسهاای

جمعیتشناختی تلصیالت 41 ،نفر تلصیالت دیپلم،

شغلی در پیش می گیرند ،فراهم مای کناد .ایان چهاار

چهارده نفار کااردانی 46 ،نفار کارشناسای و ده نفار

الگو عقارت اند از :G :الگوی سالم جاه طلب (سالمتی،

کارشناسی ارشاد داشاتند؛ همچناین از للااغ متغیار

تعهد حرفهایِ زیاد و سالمت روانی خیلی خو ):S ،

جمعیتشناختی سابق شغلی ،سی نفار دارای ساابق

الگوی ییرجاه طلب (نگرح سرمایه گذاریِ مقتصادانه

یک تا پنج سال 24 ،نفر دارای سابق شش تا ده سال،

در کار :تعهد حرفهایِ کام و ساالمت روانای خیلای

 26نفر دارای سابق یازده تا پانزده ساال ،سایزده نفار

خو ) :A ،الگوی به شدت جاه طلاب (الگاوی خطار

دارای سابق شاانزده تاا بیسات ساال 21 ،نفار دارای

 :Aجاه طلب ،تعهد حرفهایِ زیاد و سالمت روانیِ کم

سابق  21تا  21سال 24 ،نفر دارای سابق  26ساال و

) و  :Bالگوی کنارهگیر( 1الگوی خطر  :Bفرساودگی،

بیشتر بودند .درنهایت  124نفر از ک افراد نموناه در

تعهد حرفهایِ کام و ساالمت روانایِ کام) .گنسار و

وضااعیت اسااتخدامی رساامی 24 ،نفاار در وضااعیت

همکاااران )2212( 2و شارساامیت و فیشاار ()2226

ااراردادی و پااانزده نفاار در وضااعیت پیمااانی اارار

دربار پایایی و روایی  AVEMتلقیاق کردناد .ننهاا

گرفتند؛ همچنین نتایج نشان داد بیسات نفار از افاراد

روایی این ابزار را با تللیا عااملی بررسای و تأییاد

نمونااه دارای الگااوی  22 ،Gنفاار الگااوی  42 ،Sنفاار

کردنااد .دامناا تغییاار ضاارایب نلفااای کرونقاااخ در

الگوی  Aو  44نفر دارای الگوی  Bبودند.

پژوهش گنسر و همکاران ( )2212از  2/42تاا ،2/11
در پژوهش کیسک و شارسمیت ( )2221از  2/41تاا
 2/11و در پااژوهش ولتماار و همکاااران ( )2211از
 2/11تا  2/11گزارح شده است .این پرساش ناماه را
برای نخستین بار در ایاران کلنای ( )1222اعتقاریاابی
کرده است .وی رواییِ ساز نن را  2/62گزارح کرد.
پایایی مقیاس های نزمون به روح نلفای کرونقااخ در

. Resigned
. Gencer et al

1
2

شاخ

های روانسنجیِ ابزارهای استفادشاده در

پژوهش در جدول شمار  1مشاهده میشود.
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جدول شمار  .1شاخ

های روانسنجی متغیرهای پژوهش

مقیاسهای یازدهگانه AVEM

متغیر

نلفای کرونقاخ

تعداد سؤال

تعارض کار-خانواده

2/12

2

اهمیت ذهنی کار

2/42

6

جاهطلقی شغلی

2/41

6

تمای به تالحکردن

2/42

6

تالح برای عالیبودن

2/42

6

دوریگزینی هیجانی

2/44

6

تمای به تسلیم

2/42

6

مقابله مؤثر با مسال

2/62

6

تعادل و ثقات روانی

2/42

6

رضایت از کار

2/42

6

رضایت از زندگی

2/41

6

تجرب حمایت اجتماعی

2/42

6

سهحوزه
کلیAVEM

تعهد حرفهای
مقاومت در برابر استرس
سالمت ذهنی

نتااایج جاادول شاامار  1نشااان ماایدهااد تمااامی
متغیرها نلفای کرونقاخ اب

قولی دارند.

نزمااون لااوین در سااط  p <2/21معنااادار نیساات؛
بنابراین پیشفرض همسانیِ واریانس ها بر رار است.

در جاادول شاامار  2نتااایج نزمااون همسااانیِ
واریانس ها اراله شده است .جدول زیر نشان میدهاد
جدول شمارۀ  .2آزمون همسانی واریانسها
نمار لوین

df1

df2

معناداری

2/14

2

141

2/216

در جدول شمار  2نتایج تللی واریانس مرباوب

نشان می دهد تفاوت میانگین تعارض کار-خانواده در

به مقایس میزان تعارض کار-خانواده در افاراد دارای

چهار الگاوی رفتاار کااری در ساط  2/222معناادار

الگویهای کاری مختلف اراله شده است .این جدول

است.

جدول شمارۀ  .9تحلیل آنوا مربوط به مقایسۀ تعارض کار-خانواده افراد دارای الگوهای کاری مختلف
متغیر
تعارض کار-خانواده

واریانس

مجموع مجذورات

درج نزادی

مقدار F

sig

بینگروهی

421/44

2

4/11

2/222

درونگروهی

6411/42

141

ک

4421/44

141
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جدول شمارۀ  .4آزمون تعقیبی توکی مربوط به مقایسۀ تعارض کار-خانواده در افراد دارای الگوهای کاری مختلف
متغیر

تفاوت میانگینها

میانگین در هر الگو
G

S

A

B

G-S

G-A

G-B

S-A

S-B

A-B

تعارض کار-خانواده

26/14

26/16

21/61

21/21

-2/11

4/22

4/12

4/42

4/41

2/24

خطای استاندارد

2/11

1/21

2/24

2/12

2/21

-

-

-

-

1/41

1/22

1/14

1/11

1/62

1/62

2/22

2/24

2/24

2/21

2/22

معناداری

نتایج جدول شمار  4نشان می دهد میانگین تعاارض

در مقایسه باا الگاوی  Aو میاانگین  Sدر مقایساه باا

کار-خانواده در الگوی رفتاار کااری  Gو  Sباهطاور

الگوی  Bاست.

معناداری کمتر از میانگین نن در  Aاست.
بحث و نتیجهگیری
پژوهشهاا نشاان مایدهاد واکانش کارکناان باه
استرس های شغلی و سقک مقابل ننان باا تانش هاا و
فشارهای شغلی متفاوت است (شارسامیت و فیشار،
 .)2222تعارض کار-خانواده یکی از مهمتارین مناابع
و حتی پیامدهای استرس ها و فشارهای شغلی اسات.
هدف از انجام پژوهش حاضر مقایس تعاارض کاار-
خانواده در افراد دارای چهار نوع الگوی رفتار کااری
متفاوت است که در مواجهه با استرسها و فشاارهای
شغلی در پیش می گیرند .دو ناوع از الگوهاای رفتاار
کاری (الگوی  Gو  )Sدارای ساالمت رواناناد و دو
نوع دیگر( Aو  )Bالگوهای ناسالم نامیده مایشاوند؛
زیرا اثرات ناامطلوبی بار ساالمت جسامی و روانای
کارکنان دارند.
یافته های این پژوهش نشان می دهاد باهطاورکلی
تفاوت میانگین تعاارض کاار-خاانواده در هریاک از
الگوهای رفتار کاری به صاورت  A>B>S>Gاسات؛
هرچند تفاوتهای معنادار متعلاق باه میاانگینِ کمتار
تعارض کار-خانواده در الگوی رفتاار کااری  Gو S

باتوجهبه نتایج باید گفات الگاوی رفتااریای کاه
کارکنان در مواجهه با اساترس هاای شاغلی در پایش
میگیرند ،میتواند میزان تعارض کار-خانواد نناان را
تلت تأثیر رار دهد .الگوی  Gو  Sالگوهای سالمت
روان ملسو

می شاوند .طقاق انتظاار پژوهشاگران،

نتایج نشان داد این دو گروه ،تعاارض کاار-خاانواد
کمتری را تجربه میکنند .اعدتاً ویژگیهای هریک از
این دو الگو ،میتواند توجیهکنناد ایان نتاایج باشاد؛
برای مثال همانگونه که پیش از این بیاان شاد ،افاراد
متعلق به الگوی  Gعلی ریم عملکرد شاغلی و تعهاد
حرفهایِ زیاد ،ادرند از سرریزشدن مسال شاغلی باه
سایر جنقه های زندگیشاان جلاوگیری کنناد .هماین
توانایی ،ننهاا را از تعاارض کاار-خاانواده دور نگااه
می دارد .تعارض کار-خانواده تعادل زیستی و روانای
را بر هم میزند؛ حالننکه افراد متعلاق باه الگاوی G

تعادل و ثقات روانیِ زیادی دارناد؛ باهعاالوه نمارات
افراد الگاوی  Gدر ابعااد سانجش مقاومات در برابار
استرس نشان دهناد تمایا کام باه تسالیم در برابار
مسال و مشکالت کاری و مقابلا ماؤثر باا ننهاسات
(کیساااک و شارسااامیت .)2221 ،مجموعااا ایااان
ویژگی ها ،نشان دهند سرسختیِ روان شاناختی اسات
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(کوباسا .)1242 1،پژوهش ها نشان می دهد سرساختیِ

هیجانی توانایی خوبی دارند و در بُعد تجرب حمایات

روانشناختی با تعارض کار-خانواده رابط منفی دارد.

اجتماااعی از نماارات عااالی برخوردارنااد (ولتماار و

کوباسااا ( ،)1242برناااس و میجاار )2222( 2دریافتنااد

همکاران.)2221 ،

سرسااختیِ روانشااناختی باار تعااارض کااار-خااانواده

یکی از مهم تارین ویژگای هاای افاراد متعلاق باه

تأثیری ییرمستقیم دارد؛ بدین صورت که سرساختی،

الگوی  Aکه بیش از هر متغیری ،تجرب تعارض کار-

استرس خانواده و نیز استرس شغلیِ کمتر را پیشبینی

خانواد زیاد را در ننان توجیه میکند ،تواناایی بسایار

میکند و این امر به نوب خود تعاارض کاار-خاانواد

کم ننان در دوریگزینیِ هیجاانی از کاار اسات .ایان

کمتاری را پاایشبیناای ماایکنااد؛ همچنااین سرسااختیِ

افراد در جدا نگه داشتن مسال و مشاکالت کااری از

روانشناختی به ارزیابی شناختیِ مثقت از رویادادهای

سایر حوزه های زنادگی و جلاوگیری از سرریزشادن

استرس زا و درگیاری در نقاشهاای چندگاناه منجار

ننهااا بااه او ااات فرایتشااان توانااایی کماای دارنااد

میشود و از همین طریاق اساترس شاغلی را کااهش

(شارسامیت و فیشاار)2222 ،؛ بااهعااالوه افااراد دارای

می دهد (جوانمرد ،عریضی و نوری .)1222 ،اساترسِ

الگوی  Aدر مقابله با استرس توانااییِ کام و متعا قااً

کمتاار نیااز بااه ماادیریت بهت ارِ حااوزههااای کاااری و

سرسختیِ ضعیفی دارند (تمای زیاد به تسلیم در برابر

خانوادگی مای انجاماد و از ایجااد تاداخ باین ایان

شکست ،تعادل و ثقات روانی ضعیف ،مقابل بیتاأثیر

حوزهها جلوگیری میکند .این نکته میتواناد تفااوت

با مشکالت)؛ همچنین نسقت به الگوی  Gو  Sتجرب

تعارض کار-خانواد تجربهشده بین الگوی  Gو  Aرا

حمایت اجتماعی کمتری دارند (کیسک و شارسمیت،

بهخوبی توجیه کند.

)2221؛ بنااابراین تعااارض کااار-خااانواد بیشااتری را

افراد متعلق به الگوی  Gنیاز بارخالف الگاوی A

نسقت به الگوهای  Gو  Sتجربه خواهند کرد.

تجرب ا حمایاات اجتماااعی بساایار خااوبی را دارنااد.

یکی از مشخصه های برجست الگوی رفتار کااری

پژوهش ها نشان می دهناد تعاارض کاار-خاانواده باا

 Bبرخالف تی

 Sتوانایی ملدود ایان افاراد در دور

تجرب حمایت های اجتماعی رابط منفی دارد (میشا

نگهداشتن خود از تقاضاهای کاریِ همراه اسات .ایان

و همکاران2212 ،؛ وان

و همکاران2212 2،؛ متیوس

ویژگی تجرب تعارض زیاد کاار-خاانواده را در ننهاا

و همکاران2212 4،؛ سین

و نایاس2211 1،؛ شاوکلی

به خوبی توجیه مای کناد؛ همچناین در ابعااد تواناایی

و نلن 2212 6،و سلواراجان و همکاران.)2212 4،

مقابله (تمای به تسلیم ،مقابل مؤثر با مسال  ،تعادل و

مهم ترین ویژگای الگاوی  Sکاه تفااوت معناادار

ثقااات رواناای) هم ا نماارههااا سااط پااایینی دارنااد.

تجرب تعارض کار-خانواد نن با الگاوی  Aرا تقیاین

همان گونه که پیش از این بیان شاد ،تیا

ماذکور باا

میکند ،این است که افراد الگاوی  Sدر دوریگزینایِ

خستگی و فرسودگی ،تجرب مفرب چاالش و تسالیم

1

می شاود و باین ایان الگاو باا

. Kobasa
. Bernas & Major
3
. Wang et al
4
. Matthews et al
5
. Singh & Nayak
6
. Shockley & Allen
7
. Selvarajan et al
2

(کناره گیری) مشخ

سااندرم فرسااودگی شااغلی شااقاهتهااایی بااه چشاام
میخورد (کیسک و شارسمیت .)2221 ،پژوهشهاای
بسیاری نشان دادهاند بین فرسودگی شغلی و تعاارض
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کار-خانواده رابط مثقتی وجود دارد (نگااه کنیاد باه:

روانی در الب استرس شغلی ،مشااور شاغلی و

جنسن2214 1،؛ بلنچ و نلوجاا 2212 2،و برنشاتاین و

سازمانی.1-14 ،)12( 6 ،

برکااوویتز .)2212 2،براساااس الگااوی شارساامیت و

عریضی ،حمیدرضاا و فراهاانی ،حجات اهلل (،)1211

فیشر ( )2222افراد متعلق به الگوی  Bتجرب حمایت

روح هااای پیشاارفت پااژوهش در علااوم انسااانی

اجتماعی اندکی دارند و این مس له بر تعاارض کاار-

(رویکردی کاربردی) ،اصفهان :جهاد دانشاگاهی،

خانواد تجربه شده در ننها تاأثیر مای گاذارد یاا نن را

چاپ اول.

پاایشبیناای ماایکنااد (کوسااک و همکاااران 2211 4،و

کلنی ،سیمین دخت ( ،)1222ارزیابی و پایش سالمت

گریگز و همکااران .)2212 1،در ایان باین بارخالف

روان کارکنان یک سازمان صنعتی (باا اساتفاده از

انتظار ،تفااوت باین الگاوی  Gو  Bمعناادار نیسات؛

نزماااونهاااای  AVEMو  ،MMPIپایااااننامااا

اگرچه تفاوت میانگین ننها زیاد اسات .ممکان اسات

کارشناساای ارشااد رشاات روانشناساای صاانعتی و

این امر به علت درج نزادیِ کم و درنتیجه تاوان کامِ

سااازمانی ،اسااتاد راهنمااا :حمیدرضااا عریضاای،

نزمون باشد.

دانشگاه اصفهان.

به طاورکلی نتاایج ایان پاژوهش نشاان مایدهاد

کلنی ،سیمین دخت؛ عریضای ،حمیدضاا و ناماداری،

الگوهااای رفتاااریای کااه کارکنااانِ مااورد بررساای در

کوروح ( ،)1224ویژگای هاای شخصایتی افاراد

مواجهه با تنشها و فشارهای شغلیشان در پیش مای

دارای الگوهااای رفتااار کاااری سااالم و ناسااالم،

گیرند ،می تواند میزان تعارض کار-خانواد تجربهشده

روانشناسی.262-242 ،)4( 12 ،

در ننان را پیش بینای کناد؛ بناابراین باتوجاهباه ننکاه

هاشاامی شاایخ شااقانی ،اسااماعی ؛ ارشاادی ،نساارین؛

شارسمیت و فیشر ( )2222الگوهاای رفتاار کااری را

بااذرافکن ،حسااام ( ،)1222تللیاا ساااختاری

تغییرپذیر میدانند ،پیشنهاد میشاود بارای پایشبینای

تعااارض کااار-خااانواده بااا خشاانودی شااغلی و

تعارض کار-خانواده در کارکنان یا حتای کااهش نن،

سالمت روانی ،مشاوره و روان درمانی خاانواده1 ،

الگوهای رفتار کاری ننان بررسی شاود و ماداخالتی

(.261-242 ،)2

برای اصالح ننها انجام گیرد.
منابع
جوانمرد ،شقنم؛ عریضی ،حمیدرضا؛ نوری ،ابوالقاسم
( ،)1222رابط سرسختی روان شناختی و تعاارض
کار-خانواده باتوجاه باه نقاش میاانجی بهزیساتی

1

.Jensen
. Blanch & Aluja
3
. Braunstein & Bercovitz
4
. Kossek et al
5
. Griggs et al
2
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(2009). A study of Job stress on job
satisfaction among university Staff in
Malaysia: Empirical Study. European
Journal of Social Sciences, 121-131.
Akintayo, D. I. (2010). Work-family role
conflict and organizational commitment
among industrial workers in Nigeria.
Journal of Psychology and counseling,
2(1), 1-8.
& Allen, T. D., Herst, D. E., Bruck, C. S.,
Sutton, M. (2000). Consequences
associated with work-to-family conflict:
a review and agenda for future research.
Journal
of
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health
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Stress
Management, 20(2), 95
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of work–family conflict and its
antecedents. Journal of vocational
behavior, 67(2), 169-198.
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validation of a multidimensional
measure of work-family conflict.
Journal of Vocational Behavior, 56,
249-276.
Casper, W. J., Harris, C., Taylor-Bianco,
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family conflict, perceived supervisor
support and organizational commitment
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of Vocational Behavior, 79(3), 640-652.
Eby, L. T., Casper,W. J., Lockwood, A.,
Bordeaux, C., & Brinley, A.
(2005).Work and family research in
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Type A behavior and your heart. New
York: Knopf.
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properties of work related behavior and
experience patterns (AVEM) scale.
Journal of Education , 38, 138-149.
Gaither, C. A., Kahaleh, A. A., &
Doucette, W. R. (2008). A modified
model of pharmacists’ job stress: The
role of organizational, extra-role, and
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outcomes. Research in Social and
Administrative Pharmacy, 4, 231–243.
Greenhaus, J. H., & Beutell, N. J. (1985).
Sources of conflict between work and
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Management, 28(6), 787–810.
Basinska, M., Anndruszkiewicz, A., &
Grabowska, M. (2011). nurses’ sense of
coherence and their work related
paterns of behaviour. International
Journal of Occupational Medicine and
Environmental Health , 24 (3), 256 –
266.
Bauer, J., Stamm, A., Virnich, K.,
Wissing, K., Müller, U., Wirsching, M.,
&
Schaarschmidt,
U.
(2006).
Correlation between burnout syndrome
and psychological and psychosomatic
symptoms
among
teachers.
International archives of occupational
and environmental health, 79(3), 199204.
Bellavia, G. M., & Frone, M. R. (2005).
Work-family conflict. Handbook of
work stress, 113-147.
Bernas, K. H., & Major, D. A. (2000).
Contributors to stress resistance:
Testing a model of women's workfamily conflict. Psychology of Women
Quarterly, 24(2), 170-178.
Blanch, A., & Aluja, A. (2012). Social
support (family and supervisor), work–
family conflict, and burnout: Sex
differences. Human Relations, 65(7),
811-833.
Bond, J. T., Galinsky, E., & Swanberg, J.
E. (1998). The 1997 national study of
the changing workforce. New York:
Families and Work Institute.
Boyar, S. L., Maertz Jr, C. P., Pearson, A.
W., & Keough, S. (2003). Work-family
conflict: A model of linkages between
work and family domain variables and
turnover
intentions.
Journal
of
managerial Issues, 175-190.
Braunstein-Bercovitz, H. (2013). A
multidimensional mediating model of
perceived resource gain, work–family
conflict
sources,
and
burnout.

1931  پاییز و زمستان،)11( پیاپی، شماره دوم، سال هشتم، پژوهشهای علوم شناختی و رفتاری/51

fields.How to live healthily in
palliativemedicine?
Advances
in
Palliative Medicine, 6, 131-135.
Long, C. S., Azami, A., Kowang, T. O., &
Fei, G. C. (2016). An Analysis on the
Relationship between Work Family
Conﬂict and Turnover Intention: A
Case Study in a Manufacturing
Company in Malaysia. International
Business Management, 10(3), 176-182.
Maslach, C. (1982). Burnout: a social
psychological analysis. In J. W. Jones
(Ed.), The burnout syndrome: Current
research, theory, interventions (pp. 3053). Parke Ridge, UK: London House
Press.
Matthews, R. A., Bulger, C. A., & BarnesFarrell, J. L. (2010). Work social
supports, role stressors, and work–
family conflict: The moderating effect
of age. Journal of Vocational Behavior,
76(1), 78-90.
Michel, J. S., Mitchelson, J. K., Pichler, S.,
& Cullen, K. L. (2010). Clarifying
relationships among work and family
social support, stressors, and work–
family conflict. Journal of Vocational
Behavior, 76(1), 91-104.
Muszalska, M., Krajnik, M., & Rogiewicz,
M. (2007). Does the palliative medicine
specialist cope better with stress than an
anaesthetist, surgeon or general
practitioner?A study on job-related
experience and behaviour patterns.
Advances in Palliative Medicine , 6,
69–-74.
Namasivayam, K., Miao, L., & Zhao, X.
(2007). An investigation of the
relationships between compensation
practices and firm performance in the
US hotel industry. International
Journal of Hospitality Management,
26(3), 574-587.
O’Neill, J. W., Harrison, M. M.,
Cleveland, J., Almeida, D., Stawski, R.,
& Crouter, A. C. (2009). Work–family
climate, organizational commitment,
and turnover: Multilevel contagion

management. FortWorth: The Dryden
Press.
Griggs, T. L., Casper, W. J., & Eby, L. T.
(2013). Work, family and community
support as predictors of work–family
conflict: A study of low-income
workers. Journal of Vocational
Behavior, 82(1), 59-68.
Grzywacz, J. G., & Marks, N. F. (2000).
Reconceptualizing the work–family
interface: An ecological perspective on
the correlates of positive and negative
spillover between work and family.
Journal
of
occupational
health
psychology, 5(1), 11
Hammer, L. B., Bauer, T. N., & Grandey,
A. A. (2003). Work-family conflict and
work-related withdrawal behaviors.
Journal of Business and Psychology,
17(3), 419-436.
Jensen, M. T. (2014). Exploring business
travel with work–family conflict and
the emotional exhaustion component of
burnout as outcome variables: The job
demands–resources perspective.
European Journal of Work and
Organizational Psychology, 23(4), 497510.
Kieschke, U., & Schaarschmidt, U. (2008).
Professional commitment and health
among teachers in Germany: A
typological approach. Learning and
Instruction , 18, 429-437.
Kobasa, S. C. (1979). Stressful life events,
personality, and health: an inquiry into
hardiness. Journal of personality and
social psychology, 37(1), 1.
Kossek, E. E., Pichler, S., Bodner, T., &
Hammer, L. B. (2011). Workplace
social support and work–family
conflict: A meta‐analysis clarifying the
influence of general and work–family
specific supervisor and organizational
support. Personnel psychology, 64(2),
289-313.
Krajnik, M., Muszalska, M., & Rogiewicz,
M. (2007). A comparative analysis of
the mental health of medical
practitioners specializing in different

51/ خانواده در گروههای الگوهای رفتار کاری در کارکنان شرکت نفت-مقایسه تعارض کار

Shockley, K. M., & Allen, T. D. (2013).
Episodic
work–family
conflict,
cardiovascular indicators, and social
support: An experience sampling
approach. Journal of occupational
health psychology, 18(3), 262.
Schulz, M., Damkröger, A., Voltmer, E.,
Löwe, B., Driessen, M., Ward, M., &
Wingenfeld, K. (2011). Work‐related
behaviour and experience pattern in
nurses: impact on physical and mental
health. Journal of psychiatric and
mental health nursing, 18(5), 411-417.
Siegrist, J. (1991). Contributions of
sociology to the prediction of heart
disease and their implications for public
health. European Journal of Public
Health, 1, 10-21.
Singh, R., & Nayak, J. K. (2015).
Mediating role of stress between workfamily conflict and job satisfaction
among the police officials: Moderating
role of social support. Policing: An
International Journal of Police
Strategies & Management, 38(4), 738753.
Voltmer, E., Kieschke, U., & Spahn, C.
(2007). Work-related behaviour and
experience patterns of physicians
compared to other professions. Swiss
Medicine Wkly, 137, 448 – 453.
Voltmer, E., Kötter, T., & Spahn, C.
(2012). Perceived medical school stress
and the development of behavior and
experience patterns in German medical
students. Medical teacher, 34(10), 840847.
Voltmer, E., Schauer, I., Schröder, H., &
Spahn, C. (2008). Musicians and
Physicians—A
Comparison
of
Psychosocial Strain Patterns and
Resources. Medical Problems of
Perfor+ming Artists , 164-168.
Voltmer, E., Spahn, C., Schaarschmidt, U.,
& Kieschke, U. (2011). Work-related
behavior and experience patterns of
entrepreneurs compared to teachers and
physicians. International Archives of

effects of leaders. Journal of Vocational
Behavior, 74(1), 18-29.
Panorama, M. & Jdaitawi, M. T. (2011).
Relationship
between
emotional
intelligence and work family conflict of
university
staff
in
Indonesia.
Proceeding of the International
Conference
on
Social
Science,
Economics and Art, pp. 272-277.
Qu, H., & Zhao, X. R. (2012). Employees'
work–family conflict moderating life
and job satisfaction. Journal of
Business Research, 65(1), 22-28.
Rogińska, T., Gaida, W. (2001). Strategy
of coping with a mental burden in
workplace. Zielona Góra: WSP.
Rothland, M. (2012). The professional
motivation, job-related beliefs and
patterns of work-related coping
behaviour of teacher training students.
Teachers’
pedagogical
beliefs.
definition and operationalisation–
connections
to
knowledge
and
performance–development and change,
71-90.
Ru Hsu, Y. (2011). Work-family conflict
and job satisfaction in stressful working
environments: The moderating roles of
perceived supervisor support and
internal locus of control. International
journal of manpower, 32(2), 233-248.
Schaarschmidt, U., & Fischer, A. W.
(2003). AVEM e Arbeitsbezogenes
Verhaltensund
Erlebensmuster
[AVEM e Patterns of work-related
coping
behavior]
(2nd
ed.).
Frankfurt/M, Germany: Swets &
Zeitlinger.
Schaarschmidt, U., & Fischer, A. (2006).
Arbeitsbezogene
Verhaltensund
Erlebensmuster AVEM [Occupational
Stress
and
Coping
Inventory].
Frankfurt: Harcourt Assessment.
Selvarajan, T. T., Cloninger, P. A., &
Singh, B. (2013). Social support and
work–family conflict: A test of an
indirect effects model. Journal of
Vocational Behavior, 83(3), 486-499.

1931  پاییز و زمستان،)11( پیاپی، شماره دوم، سال هشتم، پژوهشهای علوم شناختی و رفتاری/50

moderation effects of peer drinking
norms and social support. Journal of
Applied Psychology, 95(2), 377.
Wayne, J. H., Musisca, N., & Fleeson, W.
(2004). Considering the role of
personality in
the
work–family
experience: Relationships of the big
five to work–family conflict and
facilitation. Journal of vocational
behavior, 64(1), 108-130.
Zhao, X. R., Qu, H., & Ghiselli, R. (2011).
Examining the relationship of work–
family conflict to job and life
satisfaction: A case of hotel sales
managers. International Journal of
Hospitality Management, 30(1), 46-54.

occupational and environmental health,
84(5), 479-490.
Voydanoff, P. (2005a). The differential
salience of family and community
demands and resources for family-towork conflict and facilitation. Journal
of Family and Economic Issue, 26(3),
395-417.
Voydanoff, P. (2005b). Work Demands
and Work-to-Family and Family-toWork Conflict Direct and Indirect
Relationships. Journal of Family Issues,
26(6), 707-726.
Wang, M., Liu, S., Zhan, Y., & Shi, J.
(2010). Daily work–family conflict and
alcohol use: Testing the cross-level

