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Abstract
Aim: This study want to answer third question: whether
job satisfaction and emotion regulation is able to predict
the quality of working life and family satisfaction? The
purpose of this study is investigating at the relation and
the predicted variables. Method: The sample at this study
is 341 peoples that work in differ sections pf IRAN
KHODRO Company; This persons was selected
randomly. For collection data about the family
satisfaction، Olson and Wilson (1982)، job stress institute
of British HSE (health and safety enforcement)، Walton
quality of work life finally emotion regulation
questionnaire Gross and Jhon (2003) is used. Statistical
method for data and correlation matrix and stepwise
regression was used. Result: The results showed that
emotion ragulation can`t predict family satisfaction، job
stress، also had a significant negative correlation with
family satisfaction، that this variable able to predict his
family satisfaction. This means that by reducing job
stress، increased family satisfaction stems. But the quality
of working life due to having a asignificant positive
correlation was not included in the regression model failed
to predict the satisfaction of the family.
Key words: family satisfaction, job stress, Quality of
work-life, Iran Khodro Company.
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چکیده
شبینی
دستتتی یپ نازیم و هطبار نازیم هب یبا شششش شش شششششش

     ه شهوژپ ماجنا زا فد:هدف

     نف تروص هب ر143     نمونههه ای ار شهوژپ ن:: د. متغیرهای ذکر شده میباش شور
      

     ویش ه

 کارخان هب هک وردوخ ناریا ه2

     

      تص نکراک نیب زا یفدا ا خب نش گنر

نمونهگیری خوشهای از میان بخشهای مختلف کارخان ردوخ ناریا ه و ااا اااانتخ با
    دند    جمعععآوری اطالع یدنمتیاضر همانشسرپ زا تا.  انتخاب ش تهج،شده بود

 انگلس ات نن نHSE     اس یلغش سرت    مؤسسه،) 1982 ( (((((( خ سلیو و نوسلوا هداونا و  ن
       کیفیت زن  نوتلاو یراک یگد و رد  همانشسرپ تیاهن،)(مجری سالمت و ایمنی
     ت ت لیلحت و هیزج.  ) استفاده شده اس  تهج2003 ( تنظیم هیجانی گراس و جان
د. دادهها و روش آماری از ماتریس همبستگی و رگرسیون گام به گام استفاده ش
شبینی
 یتواند رضایتمندی خانواده را پی
  نتایج نشان داد که تنظیم هیجان م:یافتهها
 همچنین استرس شغلی همبستگی منفی معناداری با رضایتمندی خانواده دارا،کند
     دنک ی.    پ پپیشبین نیا هب

 که این متغیر نی ار هداوناخ یدنمتیاضر تسناوت ز،بود

 اما.یکند
  رضایتمندی خانواده افزایش پیدا م،صورت که با کاهش استرس شغلی
      گی مثب  رادانعم ت د م ر دل
کیفی هب هجوت اب یراک یگدنز ت تسبمه نتشاد گگگگگگگگگگگگگگگگ گ
.شبینی کند
 رگرسیونی قرار نگرفت و نتوانست رضایتمندی خانواده را پی
    یلغ،  استرس ش یگدنز تیفیک، رضایتمندی خانواده:کلید واژهها
. شرکت ایران خودرو، تنظیم هیجانی،کاری

مقدمه
1395 / 03 /62 :تاریخ دریافت
1395 / 06 / 10 :تاریخ پذیرش
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خانواده کانون مهر و محبت ،تربیت و مبنای شکلگیری زندگی اجتماعی انسانها میباشد (کارگر و اصغری ابراهیم آباد .)4931 ،این
واژه مفهومی بیش از مجموعه اف .دراد صاخ یناور و یدام یاضف کی رد دار

خا تسا یعیبط و یعامتجا ماظن کی هداون

   

هک          

مجموعهای از اصول و قواعد را در جامعه ابداع میکند (گلدنبرگ و گلدنبرگ .) 1388 ،در هر نظام اجتماعی ارزش کارکرد خانواده
امری ثابت شده میباشد .هر جامعهای با هرگونه ارزشی به این نهاد اهمیت فراوانی میدهد (ایمان ،یادعلی ج یولا ی ،یرهز و 

   .)1931

شهای وابسته به آن مهم شمرده میشود .تغییرات مربوط به جامعه
بدیهی است برای هر دولت و جامعهای نهاد اجتماعی خانواده و ارز 
به تغییر در نهاد خانواده نیازمند است و تغییر در خانواده فقط از طریق درک و شناخت علمی از کارکردها و بدکاریهاییی مر هب طوب   
آن و موضوعاتی که بر آن مؤثر است امکان پذیر است (گلدنبرگ و گلدنبرگ.) 1388 ،
رضایت از خانواده به معنای رضایت از زندگی میباشد ،این رضایت میتواند مسبب رشد و پیشرفت مادی و معنوی هر جامعهای شود
ی دارد و بههه عقی هد
ش حی تا ی ی
(عدالتی و ردزوآن .) 010 2 ،رضایتمندی خانواده هر فرد در حفظ تعادل زندگی و جو عاطفی خانواده نقش ش
فلوید و همکاران (  ) 1998عامل مؤثری برای مقابله با فشارهای روانی و داشتن عملکرد مناسب در زندگی است ( و رگراک زا لقن هب
مترین ابعاد آن شغل فرد و عوامل
اصغری ابراهیم آباد .)4931 ،این رضایتمندی میتواند از هر بعد زندگی فرد تأثیر بپذیرد ،یکی از مه 
مربوط به آن م 
یباشد .با توجه به اهمیت کارکرد متعادل خانواده در جامعه و نقش آن ،شناخت عوامل مرتبط با آن از اهمیت بس یرای
شبینی کننده فردی و شغلی این مفهوم مهم میپردازد.
یباشد .به همین دلیل این پژوهش به بررسی برخی عوامل پی 
برخودار م 
طی بیست سال گذشته ،مسائل مرتبط با زندگی خانوادگی و تلفیق آن با شغل چنان توسعه و اهمیتی پیدا کرده است که محققان گامی
فراتر از مطالعات پیشین در این زمینه برداشتهاند .این تلفیق جنبههای مثبتی از جمله شناخت و غنی سازی کار  /خانواده ،رشد ،ارتق و ا
شها ای ایج ،شقن راشف ،هداوناخ  /راک رد هدش دا سرتسا و یلغش
عملکرد مؤثر بر نقشهای خانوادگی و شغلی نیز دارد .کشمک 
عملکرد ضعیف افراد در هر دو حیطه کار و خانواده نیز از جنبههای منف نآ ی

م ممیباشددد (ویتهی و کیباروک ،د

     

،ورل      .)3931یک زا ی

مهمترین تأثیرات شغل بر خانواده استرس مربوط به آن میباشد ،که تحت عنوان استرس شغلی از آن یاد میشود .کار و محیط ک یرا
یکی از جنبههای بسیار مهم زندگی هر فرد میباشد که صرف نظر از درآم نوچ ییاهزاین یلام د بترا ا ساسحا ،یعامتجا ط دوخ    

    

ارزشمندی ،اعتماد و شایستگی را ارضا میکند ،اما در کنار آن میتواند منبع اس ،یدوصقم و یدمحم( دشاب زین سرت        .)0931طبق
تحقیقات انجام شده استرس شغلی میتواند بر تمام جنبههای زندگی فرد به ص ،ناراکمه و ینلا( دشاب راذگرثا یفنم ترو        .) 010 2
استرسی که افراد شاغل در محیطهای کاری با آن روبرو هستند علل و دالیل مختلفی دارد که از جمله میتوان  دب طیارش هب ش ،یلغ    
حجم بسیار زیاد کار (بار کاری زیاد) ،انجام کار به شکل نوبتی (نو داضت ،دایز راک نامز )،یراک تب قن ش طابترا  ،نیب فیعض      

    

برسان و همچنین کم توجهی شا نانکراک هب ا درک هر     
همکاران و مدیران و کارکنان ردههای پایینتر ،وجود عوامل خطرساز و آسی 
(موجوینیال .) 2008 ،از نشانههای استرس شغلی میتوان به عواملی همچون نشانههای روانی ،جسمانی و رفتاری توجه کرد .نش نا هههها ای
روانی آن دسته از مشکالت عاطفی و شناختی میباشند که به دلیل ناراحتیهاییی ناش یلغش سرتسا زا ی ادیپ زورب       م ممیکننددد؛ مانند
لتر است .زیرا ،هب
نارضایتی از شغل ،اضطراب ،انزوا و بیزاری ،افسردگی ،احساس ناکامی .نشانهها و تشخیص عوارض جسمانی مشک 
سختی میتوان فهمید که این ناخوشیها تا چه میزان صرفأ معلول شغل و چه اندازه نتیجه دیگر جنبهههها ای زن زا یضعب .دنتسه یگد   
ی ی  یروخ رپ ا ((( ((((رأس و آلتم ،ریا
نشانههای رفتاری آن نیز عبارتند از :خودداری از کار ک ،وراد نوزفا زور فرصم ،ندر     ببب یاش یاهت ی ی
.)2931
ارتباط شناخت استرسهای شغلی و عوامل تولید کننده آن از این جهت اهمیت بیشتری پیدا میکند که م ممیتوانددد س و یمسج تمال
روانی نیروی کار را مورد تهدید قرار دهد و کارکرد اجتماعی آنها را دچار مشکل نماید ،که این خود تهدیدی جدی برای عملک در
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بررسی رابطه استرس شغلی ،کیفیت زندگی...

سهای شغلی است ک هزورما ه   
و بهرهوری سازمانی به حساب میآید ،همچنین با وجود تمام این مشکالت ،بار اقتصادی ناشی از استر 
به صورت جدی بر دوش جوامع سنگینی میکند (گریفین و موره ،د

 .) 2011وان راکمه و گ ا نن ننن بند هب اا ااال مطالع  رب ه ر تیعضو یو    

سالمت روانی ،استرس شغلی را به عنوان عاملی بسیار مهم در ایجاد و تشکیل اختالالت روانی در افراد معرفی کردند (وانگ ،خانگ
و تسوجی .) 2011 ،ادیب حاج باقری ،لطفی و سادات حسینی ( )3931در پژوهش خود رابطه استرس شغلی را با رضایت زناشویی نیز
یدهند.
نشان م 
بررسی پژوهشگر نشان میدهد که در رابطه با متغیر رضایتمندی خانواده مطالعات قابل توجهی صورت نگرفته اس زا .ت آنجا ایی که
این مفهوم ارزیابی فرد از جنبههای مختلف زندگیاش را توصیف میکند ،میتوان از پیشینه پژوهش  نشور تهج رد رد نآ ی ش ند     
ی ( ) 006 2در پژو نیب طابترا هب دوخ شه یگدنز لداعت
رابطه رضایتمندی خانواده با سایر متغیرها استفاده کرد .سراجی و درگ ها ی ی

      

خانوادگی و کیفیت زندگی کاری دست یافتهاند .کیفیت زندگی کاری تعادل بین زندگی شخصی و زندگی شغلی یک فرد را نش نا
میدهد (بیت االسالم .)2 01 2 ،این قسمت از زندگی فرد در واقع همان زندگی شخصی است ،که احساسات یک فرد را راج  هب ع هر    
یدهد .ابعادی شامل :پاداشهای اقتصادی و مزایا ،امنیت ،شرایط ک مزاس طباور ،یرا ا عقاو رد .یدرف نیب و ین      
بعد از کار پوشش م 
معنای ذاتی و اصلی این واژه در زندگی شخصی به تصویر کشیده میشود (جایاکومار و کاالی سلوی 2013 ،؛ ایندرانی و سوما دوی،
.) 2014
یپردازد
عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی کاری نقش قابل توجهی را در سیر نیازهای کارکنان بازی میکنند .این مفهوم به این موضوع م 
که چگونه افراد میتوانند کار خود را بهتر انجام دهند و اینکه چگونه محیط کاری میتواند به آنها برای انجام بهتر کار خ هزیگنا دو   
دهد (فاپوهاندا .) 2013 ،بنابراین به سادگی میتوان گفت؛ کیفیت زندگی کاری نه تنها به بهبود زندگی در محل کار بلکه به زن یگد
در خارج از آن هم میپردازد (ایندرانی و سومادوی .) 2014 ،کیفیت زندگی کاری با مؤلفههای شغلی همچون تعهد ش و داجرف( یلغ
وارنوس ،) 2013 ،عملکرد شغلی (رستگاری و همکاران ) 010 2 ،و رضایت شغلی (نکویی و همکاران ) 2014 ،نیز در رابطه است.
از طرفی پژوهشهایی رابطه بین تنظیم هیجان و رضایت زناشویی را بررسی کردهانددد (ک و مارهب میر ،ناراکمه     3931؛ ف ،ما

.) 2007

مارجین و کاردوا (  ) 2007رابطه این متغیر را با روابط عاطفی بررسی کردهاند ،اما طب اب یناجیه میظنت هطبار رگشهوژپ تاقیقحت ق        
رضایتمندی خانواده بررسی نشده است و این قسمت از پژوهش کار بدیعی به نظر میرسد .تنظیم هیجانی به فرآیندهایی اشاره میکند
که از طریق آنها تعیین خواهد شد که فرد چه هیجانهایی را تجربه کرده ،همچنین چه زمانهایی و چگونه این هیجانات ابراز شدهاند
(شچجزیل ،بوزنی و بازینسکا .)2 01 2 ،تنظیم هیجان به عنوان فرآیند آغاز ،حفظ ،تعدیل و یا تغییر در بروز ،شدت یا استمرار احس سا
درونی و هیجان مرتبط با فرآیندهای اجتماعی ،روانی و فیزیکی در به انج دناسر ما ن فیرعت درف فادها       

م ممیشوددد .کنت  درف لر در   

هیجاناتاش توانایی بسیار مهمی است که وی بایستی آن را یاد بگیرد (ویمز و شرلین .) 010 2 ،از آنجا که تنظیم هیج هم شخب ینا م و 
حساس زندگی هر فرد را به خود اختص صا

م ممیدهددد ،تعج ت و ناجیه رد یگتفشآ هک تسین روآ ب ن نآ میظ    

   م ممیتوانددد منج هب ر   

اندوهگینی و نارحتی و یا حتی آسیبهای روانی شود .همچنین عدم تنظیم هیجان در فرد میتواند باعث ایجاد رفتارهای مشکل آفرین
مانند خشونت شود (دیلون و همکاران .) 2007 ،تطبیق و سازگاری روانشناختی تا حد زیادی د .دراد یگتسب درف ناجیه میظنت هب ر      
زندگی انسان تجربه هیجانهای منفی همیشه وجود دارد از همین رو دشواری در تنظ کی ناجیه می ی زا  مهم لئاسم

رف یگدنز دی

     

محسوب میشود ،تنظیم هیجان یکی از مهمترین تکالیف برای سالمت جسمی و روانی در زندگی روزمره فرد م ممیباشددد (کرین و گ
وارنر.) 2004 ،
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شیچزیجیل و همکاران ( )2 01 2نه راهبرد مالمت خویش ،پذیرش ،نشخوارگری ،تمرکز مجدد مثبت ،تمرکز مجدد زیر همانرب رب ی    ،
ارزیابی مجدد مثبت ،دیدگاه پذیری ،فاجعه انگاری و مالمت دیگران را در تنظیم هیجان را شناسایی کردهاند .در این پژو هراشا شه   
سزای زن ظ و دراد یگد ر رفا یالاب تیف ا نیا رد د دروم
میشود که تنظیم هیجان نقش مهمی در سازگاری انسان با و عیاق اس رت س س

رب        

شادمانی روانشناختی ،جسمانی و بین فردی مؤثر میباشد .با توجه به پیشینه ،این پژوهش به دنبال بررسی پیش ببینی متغیرهای اس رت سسس
شغلی ،کیفیت زندگی کاری و تنظیم هیجان با رضایتمندی خانواده میباشد.
روش
روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی -همبستگی میباشد .کلیه کارکنان کارخانه ایران خودرو و نمونه آم زا یشخب ار شهوژپ یرا   
کارکنان بخش رنگ  2کارخانه ایران خودرو ( )143نفر که در سال  94مشغول به کار بوده ،تشکیل دادهاند ،که از طریق نمونهبرداری
خوشهای یک بخش انتخاب و به طور تصادفی بین کارکنان آن بخش پرسشنامهها پخش شد.
ابزار
ی اولسوننن و ویلسوننن (  ) 1982س تخا ههه
پرسشنامه رضایتمندی خانواده .مقیاس  10مادهای رضایت از خانواده بر اساس مقیاسسس  14س لاؤ ی ی
ی و ارتباطاتتت را
ت خ هداونا  ،،انعطاففف پ ریذ ی ی
ت از جنبهههها ای مختل ففف ک رکرا ددد خ هداونا  ،،ش ما للل ص یمیم ت ت
شده است .این مقیاس رض یا ت ت
میسنجد .به سؤاالت این پرسشنامه بر اساس یک طیف  5درجهای از نوع لیکرت ،از  1برای کام ًالًال ناراضییی تا ا  5ارب ییی ک ما ًالًالًالًال راضییی
ش از 1000
کبریددد (  ) 2003در پژوهشییی بررر روی یب ش ش
ن و مک ک
نمره دادهمیشود .هر فرد میتواند نمرهای بین  10تا  50دریافت کند .ف یا ن ن
خانواده جهت سنجش اعتبار این پرسشنامه ،پایایی آن را به روش همسانی درونی  0/ 94تا  0/ 95و همبستگی آن را با مقیاس رضایت از
ی ایننن مقیاسسس در
ح  p> 0/ 001معنییی دار استتت .پای یا ی ی
زندگی ،به عنوان روشی برای تعیین روایی 0/ 43 ،به دست آوردنددد کههه در سطح ح

یپور بیرگانی ( )1931با روش آلفای کرونباخ  0/ 92محاسبه شد.
پژوهش عال 
ی کارکن نا  ، ،از
ش ارب ییی جمعععآوری اطالعاتتت در م رو ددد می از ننن کیفیتتت زن گد ییی ک را ی ی
پرسشنامه کیفیت زندگی کاری .در ایننن پژوهش ش
ی پرسش همان ،،
ح ان زاد هههگیری ی
پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون استفاده شده است .ایننن پرسش مان ههه دارای  27گویههه م ممیباشددد .سطح ح
فاصلهای و براساس مقیاس  5درجهای لیکرت درجهبندی شدهاست و همه سؤاالت به جز یک سئوال (فضای کلی زندگی) در جهتتت
مثبت تنظیم شده است .در ادامه به مولفههای این پرسشنامه و سؤاالت مربوط به هر مؤلفه اشاره میشود .1 .پرداخت منص ناف ههه و ک فا ییی
( 1تا  .2 ،)3محیط کاری ایمن و بهداشتی ( 4تا  .3 ،)6تأمین فرصت رشد وامنیت مداوم ( 7تا  .4 ،)9قانون گرایییی در س امزا ننن (  10تا
 .5 ،) 13رابطه اجتماعی زندگی کاری (  14تا  .6 ،) 16فضای کلی زندگی (  17تا  .7 ،) 19انسجام اجتم عا ییی در س امزا ننن ( 02تا .8 ،) 23
توسعه قابلیت انسانی (  24تا .) 27
از آنجا که این آزمون استاندارد شده است ،روایی محتوایی آن توسط دالور و کرمی تأیی وتلاو .تسا هدش د ن اپ بیرض  ی نیا ییا        
آزمون را  % 88گزارش کرده است .همچنین میزان آلفای کرونباخ گزارش شده در تحقیقات مختلفی ش و یظعاو ،یزابه
( % 91 ،) 1388؛ هاشمی مطلق و مظفری ( % 92 ،) 1389؛ مهدی زاده اشرفی و ایلکا ( % 91 ،) 1388؛ س نیسح ناطل ی و 

ییانث     پ رو

 ناراکمه ((( (((( ،) 1388

%58؛  % 91و اربابی ( % 88 ،)1931بوده است که حاکی از اعتبار مناسب برای اندازهگیری است.
پرسشنامه استرس شغلی .پرسشنامه استاندارد استرس شغلی مربوط به مؤسسه  HSEانگلستان (مجری سالمت و ایمنی) است ،که ش لما
ل طی ففف
ن ش ما ل ل
 35سؤال با  7زیرمقیاس تقاضا ،کنترل ،حمایت مسئولین ،حمایت همکار ،روابط بین همکاران ،نقش و تغییررر و همچنین ن
لیکرت  5گزینهای (هرگز ،به ندرت ،بعضی اوقات ،اغلب ،همواره) میباشد .ترجمه و بررسی روایی و پای یا ی مانشسرپ  هه ههه در مطالع تا
ن پای یا ییی آن با ا اس دافت ههه از محاس هب
قبلی محاسبه گردید .در این رابطه روایی محتوا مورد تأیید اساتید صاحبنظر قرار گرفت .همچنین ن
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ضریب آلفا کرونباخ نیز 88 /0 ،بدست آمد (وانگ ،کنگ و چیر .) 2014 ،در این پرسشنامه هر کدام از مقیاسها ا از  1تا  5نمرهههده ههی
میشوند .میانگین نمرات عبارات در هر زیرمقیاس بیانگر مقدار اندازهگیری شده و دارای دامنه تغییرات  1تا  5بوده که در آن نم هر 1
حالت مطلوب و نمره  5حالت پراسترس و نامطلوب است.
پرسشنامه تنظیم هیجان .به منظور اندازهگیری راهبردهای تنظیم هیجان توسط گراس و جان (  ) 2003تدوین شده است .ایننن پرسش مان ههه
مشتمل بر دو خرده مقیاس ارزیابی مجدد با  6گویه و سرکوبی با  4گویه میباشد .شرکت کنندگان در یک مقیاس لیکرت  7درجهای
از به شدت مخالفم (با نمره  ،)1تا به شدت موافقم (با نمره  )7پاسخ میدهند .در پژوهش گراس و جان (  ) 2003همبستگی درونی برای
ب آلفاییی کرونباخخخ  0/ 79ارب ییی
ارزیابی مجدد  0/ 79و سرکوبی  0/ 73به دست آمده است .در ایران حسینی و خیر (  ) 1389میزان ض یر ب ب
ارزیابی مجدد گزارش کردهاست و در پژوهش حاضر مقدار آلفای کرونباخ برای ارزیابی مجدد  0/ 83و سرکوبی  0/ 79به دست آمد.
یافتهها
جدول زیر بیان کننده اطالعات جامع شناختی پژوهش میباشد .سن کارکنان ،وضعیت تأهل ،تحص دروم نانآ یسرد هتشر و تالی      
بررسی قرار گرفته است.
جدول  :1اطالعات جمعیت شناختی
وضعیت تأهل

سن

طبقه

فراوانی

درصد

 20تا  29سال

3

0/9

مجرد

123

94 /1

زیر دیپلم

 30تا  39سال

292

85/6

متأهل

02

5/9

دیپلم

 40تا  49سال

46

13/5

143

100

طبقه

فراوانی

درصد

تحصیالت
طبقه

رشته
درصد

طبقه

فراوانی

درصد

فراوانی
33

9/7

فنی

60 2

76 /2

142

70 /7

ریاضی

33

9/7

فوق دیپلم

45

13 /2

تجربی

23

6/7

لیسانس

19

5/6

انسانی

25

7/3

3

0/9

فوق لیسانس
کل

143

143

100

143

100

100

با توجه به نتایج جدول زیر که در آن مقدار آماره  Zو سطح معناداری مشخص میباشد ،از آنجایی که مقدار آماره  Zبرای متغیره یا
کیفیت زندگی کاری (  ،)Z =1/ 151استرس ش  یلغ (( ،)Z = 0/343رض هداوناخ یدنمتیا    ( )Z =0/540و تنظ  یناجیه می (( (((،)Z = 0/643
معنادار میباشد (  ،)P< 0/ 05میتوان نتیجه گرفت که توزیع نمرات این متغیرها نرمال میباشد و پیش فرض نرمال بودن توزیع نم تار
متغیرها رعایت گردیده است.
جدول  :2کولوموگروف -اسمیرنوف
متغیر
کیفیت زندگی کاری
استرس شغلی
رضایتمندی خانواده
تنظیم هیجانی

انحراف استاندارد

میانگین

آمار Z

83/07

18/63

147/40

48/86

0/938

34/83

8/67

1/377

45/33

11/08

0935

سطح معناداری

1/151

0/141
0/343
0/045
0/346

همانطور که نتایج آزمون پیرسون (جدول  )3نشان میدهد بین استرس شغلی رابطه منفی معناداری با رضایتمندی خانواده وج ؛دراد دو
یعنی با کاهش استرس شغلی رضایتمندی خانواده افزایش پیدا میکند .همچنین در م فیک یاهریغتم درو ی میظنت و یراک یگدنز ت       
هیجان رابطه مثبت معناداری بدست آمده ،به این صورت که با افزایش این دو متغیر رضایتمندی خانواده نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
سپس برای مشخص کردن تأثیر هر یک از متغیرهای استرس شغلی ،کیفیت زندگی کاری و تنظیم هیجان به عنوان متغی یپ ر ش و نیب 
رضایتمندی خانواده به عنوان متغیر مالک در معادله رگرسیون وارد شدند که نتایج این تحلیل در جدول  4ارائه شده است.
جدول  :3ماتریس همبستگی
متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

1

2

3

62

فصلنامه روانشناختی  -تحلیلی  /سال هفتم  /شماره  /25بهار و تابستان 1395
رضایتمندی خانواده

83/00

18/63

استرس شغلی

144/00

48/86

-

-0/ 193

-

-

-

کیفیت زندگی کاری

34/00

8/67

0/121

- 0/591

-

تنظیم هیجانی

45/00

11/086

0/024

-0/ 101

0/ 066

همانطور که در جدول شماره  4میبینیم ،مقدار  )0/024( R1که ضریب همبستگی چندگانه متغیرها و همبستگی مقادیر مشاهدهشدهه
یباشد .همچنین دو متغیر تنظیم هیجان و استرس شغلی و مقدار ()R2
یدهد ،بیانگر رابطه قوی م 
مدل پیشگویی متغیر وابسته را نشان م 
یکنند .ض ینویسرگر بیار   
در گام اول  17درصد و در گام دوم  19 /9درصد از متغیر مالک یعنی رضایتمندی خانواده را پیشبینی م 
یدهد B .و  βبه
مربوط به متغیرهای تنظیم هیجانی و استرس شغلی و میزان تأثیر هریک از این دو متغیر را در معادله رگرسیونی نشان م 
یکنند با تغییر یک واحد در هر ی ریغتم ود زا ک   
ترتیب نشاندهنده ضرایب غیراستاندارد و استاندارد رگرسیونی هستند که مشخص م 
تنظیم هیجانی و استرس شغلی چه مقدار متغیر مالک یا رضایتمندی خانواده تغییر خواهد کرد .با توجه رب تاحیضوت نیا هب ا ساس      
جدول فوق در صورت ثابت نگهداشتن سایر شرایط با افزایش یک واحد در نمره تنظیم هیجان به میزان  0/024واحد نمره رضایتمندی
خانواده افزایش مییابد و همچنین با افزایش یک واحد در نمره استرس ش نازیم هب یلغ    

 -0/ 152واح هداوناخ یدنمتیاضر هرمن ،د     

ش هلداعم رد نیب   
کاهش مییابد .همچنین در جدول فوق مقدار آماره  Tو سطح معناداری آن نشان میییده یپ یاهریغتم ریثأت هک د ششش شش ششششش
یباشد یا خیر که با توجه به مقادیر جدول تأثیر هر دو متغیر تنظیم هیجانی و استرس شغلی در معادله معنادار هست
رگرسیونی معنادار م 
(  .)P> 0/ 000قابل ذکر است که متغییر کیفیت زندگی کاری تأثیر مستقیمی در مدل رگرسیون نداشته و از این مدل حذف شده است.
شبینی کننده استرس شغلی ،کیفیت زندگی کاری و تنظیم هیجانی با رضایتمندی
جدول  :4تحلیل رگرسیون چندگانه گام به گام بین متغیرهای پی 
خانواده

مالک

گام

پی ش بی ن

R

R2

F

رضایتمندی

1

تنظیم هیجانی

0/420

0/176

72/411

0/000

60/44

0/199

41/987

0/000

خانواده

2

تنظیم هیجانی
استرس شغلی

س حط            
معناداری

خط یا           

استاندارد B
0/328
0/ 316
- 0/720

Β

T

0/420

8/509

0/404

8/259

-0/ 152

- 3/511

س حط      
معناداری
0/ 000

0/000
0/2 00

بحث و نتیجهگیری
    

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین استرس شغلی ،کیفیت زندگی ک اب ناجیه میظنت و یرا ضر ا دنمتی ی ب هداوناخ  و نیا جیاتن .د     

پژوهش نشان داد که متغیر استرس شغلی با رضایتمندی خانواده رابطه منفی معنادار داشته و میتواند پیشبینیکننده این متغیر باشد ،به
این صورت که هرچه استرس ناشی از شغل افزایش یابد ،رضایتمندی خانواده کاهش مییابد .این نتیجه با پژوهشششها ای انج هتفرگ ما   
مشابه این موضوع همخوانی دارد.
این نتایج با یافتههای حاصل از مطالعات پیمان پاک و همکاران ( )1931و لی ( )2 01 2همسو میباشد .محمدی و مقصودی ( )0931در
پژوهش خود در میان کارکنان زن در وزارت کار و امور اجتماعی به این نتیج ندیسر ه د سرتسا نیب یفنم یگتسبمه هک  و یلغش
رضایت زناشویی وجود دارد ،هرچه استرس شغلی افزایش یابد ،رضایت زناشویی زنان ش شهاک لغا   

     

م ممییابددد .راکمه و نایدب ا شن   

(  ) 1998دریافتند که با افزایش استرس ناشی از شغل ،رضایت زندگی کاهش پیدا میکنددد .پ تورک و یتپر ،زیکنیج یر ر (((( ((((( ) 000 2در
سزای ش هک ینامز یلغ     نقشششها ای م ای و دازا   
تحقیقات خود در زمینه تأثیر استرس شغلی بر خانوادهها بیان میدارند که عوامل استر 
کشمکش نقش بین دو حیطه وجود داشته باشد ،تأثیری چشمگیر بر خانوادهها میگذارد .ادیب حاج باقری ،لطف داس و ی ا ینیسح ت    
( )3931در پژوهش خود رابطه بین استرس شغلی و رضایت زناشویی را در میان پرستاران نشان م ممیدهنددد .امپونس  ا (( ) 010 2در تحقیق
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یها ا
یدهد که بین استرس شغلی و رضایتمندی زناشویی رابطهای دو طرفه وجود دارد ،به گونهای که مشکالت و نارضایت 
خود نشان م 
در هریک از دو عرصه بر دیگری تأثیر خواهد گذاشت .عالوه براین ادیب حاج باقری ،خامه چیان و عل  یو ( ( )2 01 2در ی هعلاطم ک   
کیفی بر روی پرستاران نشان داد که استرس شغلی بر تمام جنبههای خانوادگی پرستاران تأثیرات منفی داشته است .عارفی ،قهرم و ینا
طاهری (  ) 1389در پژوهش خود یادآور میشوند که سطح باالی استرس شغلی و اثرات منفی ناش نآ زا ی

م ممیتوانددد منج داجیا هب ر    

تعارضات ،تنش و پریشانی در روابط خانوادگی و زناشویی شود.
این مسأله که شغل و محیط شغلی با خانواده و متغیرهای وابسته با آن رابطه تنگاتنگی دارند ،موضوع جدی ید

نم ممیباشددد .در حقیقت

بارلینگ (  ) 1990اعالم میکند که تحقیقات انجام شده در زمینه ماهیت و پیامدهای رابطه کار  /خانواده به  75سال پیش م ممیرسددد ( هب
نقل از مولئن ،کلی و کلووی .)3931 ،البته امروزه محققان با دقت بیشتری به این مسأله میپردازند .نظریه پردازان و محققان اخیر نشان
دادهاند که عملکرد در نقش شغلی میتواند تأثیر گذار در نقشهای خانوادگی شود و بالعکس .استرس شغلی م ممیتوانددد باع داجیا ث   
استرس در محیط خانواده و در نتیجه کاهش رضایتمندی خانواده نیز میشود (مولئن ،کلی و کلوو ،ی

 .)3931اس یلغش سرت    ع ما للی

است که در محیط شغلی به هردلیلی میتواند ایجاد شود و روی فرد تأثیرات منفی بگذارد ،هم از بعد روانی و هم از بعد جس ب .ینام ا   
توجه به مطالعاتی که در این زمینه انجام شده و رابطه تنگاتنگی که بین کار و خانواده وج یفنم ریثأت نیا ،دراد دو      م ممیتوانددد می ناز
رضایتمندی در محیط خانواده را نیز پیشبینی کند .این رابطه و پیشبینی در حدی میباشد که از آن به عنوان تعارض ک هداوناخ  /را   
شهای بسیاری انجام میگیرد.
یشود و امروزه از مباحث بسیار مهم مشاوره شغلی است که بر روی آن پژوه 
یاد م 
شبینی کننده رضایتمندی خانواده
یکی دیگر از نتایجی که این پژوهش نشان داد این است که متغیر کیفیت زندگی کاری نمیتواند پی 
باشد ،اما با آن دارای رابطه مثبت معناداری میباشد .این مفهوم تعادل بین زندگی شغلی و زندگی شخص ناشن ار درف ی     م ممیدهددد .اب
توجه به برخی خرده مقیاسهای آن مشخص خواهد شد که این مفهوم به رابطه بین شغل و زندگی شخصی فرد نیز م ممیپ زادر ددد ،و در
شها ا همخ .دراد یناو آ للل یس و پ یلپما
نتیجه رابطه مثبت و معناداری با رضایتمندی خانواده دارد .این نتیجه با یافتههههاییی برخی پژوهش ش
(( )2 00 2به نقل از ایندرانی و سومادوی ) 2014 ،و سراجی ،نسل و درگاهی ( ) 006 2در مطالعه خود به این نتیجه دست
کیفیت زندگی کاری نشان دهنده تعادل یگدنز نیب    حرفهههای و زن و یصخش یگد

یافتهههانددد ک ؛ه

اب طابترا ناتسود       م ممیباشددد .حس  ینی ((،) 010 2

یاش در
مهدیزاده ( ) 010 2و جرجاتکی ( ) 010 2در پژوهشهای خود به این نتیجه رسیدند که زندگی حرفهای فرد یگدنز اب    شخص صص 
یباشد (به نقل از ایندرانی و سومادوی.) 2014 ،
ارتباط م 
اما این متغیر نمیتواند پیشبینی کننده مفهوم رضایتمندی خانواده باشد .کیفیت زندگی کاری بیشتر در رابطه با دیگر متغیرهای ح هزو
شغلی نیز بودهاست و ارزیابی پیشبینی آن نسبت به مفهوم رضایتمندی خانواده نیز قسمت شهوژپ نیا عیدب    

م ممیباشددد .هب هجوت اب    

چگونه مطالعهای یافت نشد .از آنجا که کیفیت
شبینی این متغیر نسبت به متغیر رضایتمندی خانواده هی 
تحقیقات پژوهشگر در زمینه پی 
شبینییی کنن زین نآ هد   
زندگی کاری رابطه مثبت و معناداری با مفهوم رضایتمندی خانواده برقرار کرده است ،انتظار میرفت بتواند پ پپی 
باشد ،اما با وجود رابطه بین این دو متغیر در جدول ماتریکس همبستگی ،متغیر کیفیت زندگی کاری نتوانست رضایتمندی خ ار هداونا
شبینی نماید و در انجام رگرسیون کنار گذاشته شد.
در این پژوهش پی 
شبینی این
از سوی دیگر نتایج این پژوهش نشان داد که تنظیم هیجان ارتباط مثبت معناداری با رضایتمندی خانواده داشته و قدرت پی 
متغیر را نیز دارد .نتایج این پژوهش با پژوهشهای اندامی خشک ( ،)2931بیگدلی و همکاران ( ،)2931کانینگهام و همکاران ( ) 2004
و کارمن و همکاران ( )2 01 2همسو میباشد .به نظر میرسد افرادی که در تنظیم هیجانات خود نمرات باالتری کسب ک در هههانددد ،بهتر
میتوانند هیجانات خود را در شرایط مختلف کنترل و تنظ رفا نیا .دنیامن می ا دنمتیاضر زا د ی وخرب یرتشیب هداوناخ  ر نتسه راد د        .
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همچنین همانطور که گفته شد از آنجایی که تطبیق و سازگاری روانشناختی تا حد زیادی به تنظیم هیج راد یگتسب درف نا د رثکا      ،
اختالالت و مشکالت روانی فرد به واسطه یک آشفتگی هیجانی مشخص میشوند و این مشکلها به طور زیربنایی با اشکال در تنظیم
هیجان فرد ارتباط تنگاتنگی دارد .در زندگی انسان تجربه هیجانهای منفی همیشه وجود دارد ،از ای ناجیه میظنت رد یراوشد ور ن     
یکی از مسائل مهم زندگی فردی و خانوادگی محسوب میشود ،پس تنظیم هیجان یکی از مهمترین تکالیف برای س و یمسج تمال
روانی در زندگی روزمره فرد میباشد ،که تأثیر مستقیمی بر ارتباط با خانواده ،جامعه ،و حتی با خود فرد میگذارد .هرچه فرد در این
پارامتر قویتر عمل کند ،بهتر میتواند در شرایط خاص و در مشکل روزمره تصمیمات درست اتخ و دنک ذا

ب هب راک نیا ا نتفر ال

     

رضایت از زندگی منجر میشود .اما اگر فردی در این عنوان دچار مشکل باشد ،با بروز حرکات و اعمال مخرب ،در زن و دوخ یگد
خانواده خود و حتی جامعه دچار مشکالت شدید میشود.
یافتههای این پژوهش میتواند به شناخت بهتر عوامل ایجادکننده رضایتمندی خانواده در میان افراد ش و لغا همبستهههها ای آن کمک
کند .سازمانها میتوانند با تدابیر برنامههایی در حوزه م نوچمه یلغش سرتسا لرتنک و تیرید       دورهها ای آموزش ،ی

کارگاهههها ا و

سمینارها این عامل را در کارکنان خود کاهش داده و در نتیجه باعث افزایش رضایتمندی در سطح خانوادههای کارکنان ،همک و نارا
دیگر افراد خود شوند .تنظیم هیجان نیز از مسائلی است که نیاز به آموزش و البته مدیریت دارد ،افراد میتوانند با کس سسب ای تراهم ن   
هیجانات خود را در هر زمینهای کنترل کرده و مانع از عواقب منفی آن در خود ،خانواده و در میان اطرافی هک اجنآ زا .دنوش نا نیا     
پژوهش در کارخانه و در بین کارگران انجام گرفت ،مطالعه با یکسری محدودیتها نیز روبهرو شد .کاهش د هب ییوگخساپ رد تق    
خدهندگان نیز از جمله این محدودیتها ا .دوب
سؤاالت ،محدود بودن نمونه پژوهش به مردان و امکان تحریف سؤال توسط برخی پاس 
همچنین به دلیل جو موجود در محیط کاری ،کارکنان حس خوبی به اینگونه امور پژوهش و هتشادن ی ارب یراکمه رد یتخس هب ی      
شرکت در این پژوهش پاسخ مثبت میدادند.
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