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  چکیده

 توجه با است. گرفته قرار محققان از بسیاري توجه مورد امروزه که است ايعمده موضوعات یکی از خانواده و کار تعادل

 تاثیر تشخیص راستاي در تحقیق این کند،می ایفاء کارمندان سالمت در زندگی و کار تعادل که حیاتی نقش به

 این کارمندان بانک آینده انجام شده است در تعادل کار و زندگی درمنبع کنترل و استرس ادراك شده بر  متغیرهاي

این پژوهش از نظر نوع هدف کاربردي است و از نظر شیوه .شد توزیع آینده بانک کارکنان بین در پرسشنامه 270 راستا

نجش پایایی این پژوهش براي سگیرد در همبستگی قرار می -تحقیقات پیمایشی ءي گردآوري اطالعات توصیفی و جز

 SPSSتحقیق از دو نرم افزار این در  .ه استاز روش آلفاي کرونباخ استفاده شد و SPSS نامه با نرم افزار پرسش

 زندگی در کار مداخله کار، در فرد مداخله دهد کهشان مینتایج ن .ها بهره گرفته شده استبراي تحلیل داده Lisrelو

 مداخله کار و در فرد همچنین مداخله ي منفی و معنادار دارند.کنترل رابطهشده هر سه با منبع  درك استرس شخصی و

 مداخله بر شده درك استرس متغیر . تاثیري مثبت و معنادار وجود داردشده رابطه درك شخصی با استرس زندگی در کار

 در کار برمداخله کنترل منبع تاثیر و 0,33شخصی زندگی در کار مداخله بر شده درك استرس تاثیر .است0,47 کار در فرد

 استرس بر کنترل منبع  تاثیر بوده و  - 0,27 کار در فرد يمداخله بر کنترل منبع  تاثیرباشد. می-0,33شخصی زندگی

  است. -0,13  شده درك

  شده ادراك کنترل،استرس منبع زندگی، و کار تعادل :کلیدي واژگان

  مقدمه

نتیجـه  چالشی است که تقریباً تمام کارمندان به صورت روزانه درهاي خانواده، تعادل در کار و خواسته

ی، در ایجـاد انـواع گونـاگون شوند. استرس شغلیی از استرس شغلی با آن درگیر میتحمیل میزان باال

هاي کاري براي کارمندان نقش بسزایی دارد و همواره یکی از بزرگترین مشکالت در محیط کشمکش

هـاي خـانوادگی ارمندانی که بین کار خود و زندگیشود. با این وجود، کمی کار اتحادیه اروپا محسوب
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 کارکنان جسمی و روحی تقویت موجبات خانواده حمایت و شودمی برآورده خانواده نیازهاي کردن

 ايحاشیه مناقشات ساده؛ ظاهربه بحث این. آوردمی فراهم را شانوظایف آمیزموفقیت انجام براي

 و کار رابطه که است این زمینه این در اساسی هايسؤال از یکی. است زده دامن را زیادي بسیار

 شودمی زندگی و کار در تعارض موجب امر این به توجهیبی. شود تنظیم و تعریف باید چگونه زندگی

 توانایی به شود،می نامیده نیز خانواده-کار توازن که زندگی - کار توازن .دارددرپی زیانباري نتایج که

 کندمی اشاره خانواده و کار محیط رفتاري و عاطفی مادي، مطالبات همزمان کردن برآورده براي فرد

 مطالعات درحوزة است، خانواده و کار ادبیات در نوظهور مفاهیم از یکی که مفهوم این. )2008کیم،(

 این در نیز را تريپررنگ سهم و نقش آینده در رودمی انتظار و است یافته زیادي شهرت سازمانی

 کاري يهامحیط در شناختی جامعه و شناختی جمعیت تغییرات زیرا دهد؛ اختصاص خود به حوزه

 بویر،( خانوار سرپرست زنان کاري، هايمحیط در زنان تعداد افزایش :چون تغییراتی. است یافته شدت

 تعارض به منجر که ارتباطی فناوري پیچیدگی و ترطوالنی کاري ساعات، )2005 ، پیرسون و مرتز

 شدند مجبور هاسازمان آن، همراه مشکالت و تغییرات این به پاسخ در.  است شده کار محیط با مداوم

 کمک کاري و خانوادگی زندگی میان هماهنگی ایجاد در خود کارکنان به تا گیرند، کار به را اقداماتی

 خانواده و کار تعادل، خدماتی صنایع در کارکنان نقش اهمیت دلیل به ).2009 هنري، و یورگاردب( کنند

 انسانی منابع مدیران از بسیاري توجه مورد کارمندان سالمت در تاثیر گذار بسیار متغیر یک عنوان به

 بانک مثل خدماتی صنایع در زمینه این در تحقیقات حال این با .است گرفته قرار هاسازمان در

 کارمندان سالمت در زندگی و کار تعادل که حیاتی نقش به توجه با. است محدود و اندك همچنان

سعی بر آن داریم که به بررسی دو متغیر موثر بر تعادل کار و  تحقیق این بنابراین در کند،می ایفاء

منبع  اولین عامل مورد بررسی منبع کنترل است. .اند بپردازیمی که کمتر مورد بررسی قرار گرفتهزندگ

دومین عامل مورد  درباره نتایج عملکردشان اشاره دارد.ي بیرونی و درونی افراد هاکنترل به باور

استرس ادراك شده به این مفهوم است که یک فرد  .استرس ادراك شده است بررسی در این تحقیق،

 تشخیص راستاي درتحقیق  بنابراین این داند.میي زندگی خود را استرس زا هاتا چه اندازه موقعیت

 پژوهش این در د.پردازمیکارمندان بانک آینده  زندگی کار و دلفوق الذکر بر تعا متغیرهاي تاثیر

 .شودمی بررسی زندگی و کار بر روي تعادل شده درك استرس میزان کنترل، منبع بین ترکیبی رابطه

درگیري کمتري دارند، رفتارهاي مثبتی در زندگی شخصی و زندگی کاري خود دارند. تغییرات اخیر در 

شود. با ملحق شدن هر چه بیشتر زنـان فهوم تعادل کار و زندگی مربوط میرقابت نیروي کار نیز به م

 ي دودرآمد، هم مردان و هم زنان با نیاز بـه برقـراري تعـادلهاکار و با بیشتر شدن خانوادهبه نیروي 

  )2016شوند.(کارکولیانبین خانه و زندگی کاري مواجه می

ري ترین منابع ایجاد استرس شناخته شده است. عدم سازگاعارض کار و خانواده، یکی از مهمدر واقع ت

هاي مربوط به خانواده، مشکالت بسیاري هاي مربوط به کار و نقشنقشو ناهماهنگی میان الزامات 

هاي هر دو حیطه زندگی، و درخواست هابراي کارکنان و خانواده آنان، به منظور تامین و رفع نیاز

ایجاد کرده است. دالیل منطقی و تجربی موید این واقعیت است که کاهش میزان تعارض میان کار و 

هاي خشنودي شغلی، خشنودي خانوادگی و خشنودي از کارکنان را در حیطهواده، خشنودي خان

هاي شغلی را متاثر خواهد ساخت (آریی، فیلد و فزایش خواهد داد و از طرفی پیامدزندگی، ا

  )1390همکاران،ترجمه شیخ شبانی،

توسط  1رل کار از عوامل بسیار تاثیر گذار در تعادل کار و خانواده منبع کنترل است. عبارت منبع کنت

را معرفی شده است. منبع کنترل کار با توجه به میزان کنترل در تنظیم کار  1988اسپکتور در سال 

به کند موفقیت شغلی کند. فردي فکر میر حیطه ایده شخصی فرد را مشخص میمعین شده، بیشت

که عوامل خارجی  کنددارد، درحالیکه فرد دیگري فکر میاش بستگی کار سخت و منبع کنترل درونی

  .)2016(کارکولیان، زیادي هستند که مسئول موفقیت آنها با منبع کنترل بیرونی هستند

  مسئله پژوهش

 عظمت و شخصیت بیان و اجتماعی مشارکت اساسی هايراه از یکی عنوان به کار تاریخ، درطول

 و نیست اجتماعی مشارکت راه تنها کار این، وجود با است؛ کرده معنا کار با را خود انسان و بوده انسان

 گرفتن عهده بر استراحت، و آرامش به انسان نیاز. شودنمی خالصه کار در انسان وجود تمامی

 را انسان وجودي فلسفه از دیگري ابعاد آن، مانند و خانواده براي وقت صرف اجتماعی، هايمسئولیت

 کار با باشند؛ داشته یکدیگر براي مکمل نقش و متقابل اثر توانندمی خانواده و کار. دهندمی تشکیل

                                                           
1 Work locus of control(WLOC) 
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  منبع کنترل بیرونی

کنند که دریافت افرادي که داراي متغیرهاي شخصیتی موسوم به منبع کنترل بیرونی هستند تصور می

چه بر ایشان ها وابسته به مردم دیگر، تقدیر و یا شانس است این افراد معتقدند که بر آنتقویت آن

به منابع بیرونی از خود مثل شانس، سرنوشت و صاحبان  دهد کنترل ندارند و رویدادها راروي می

ها وابسته به لطف کنند که دریافت تقویت آندهند. در واقع، این افراد فکر میقدرت نسبت می

دیگران و یا شانس است. مردم داراي منبع کنترل بیرونی معتقدند که تقویت توسط مردم دیگر کنترل 

  ).1388(شولتز، ترجمه سیدمحمدي،  اندي بیرونی ناتوانل این نیروهاها در مقابشده و آن

  استرس ادراك شده

مسئولیت، بار زیادي را بر دوش میاین روزها نه فقط کارمندان با کارها و وظایف شغلی سخت و پر

زیادي همراه است را نیز حدي که با فشارهاي عاطفی و شناختی شند، بلکه همواره ناامنی شغلی بیک

آلی داشته باشند تا توجه و انرژي الزم ي فیزیکی و روانی ایدههاد. بنابراین باید حالتکننتجربه می

  ). 2014(سوننتاگ و فریتز،  براي غلبه بر این فشارها را ایجاد کنند

 محیط مطالبات افراد یافت. وقتی الزاروس توسعه ارزیابی مفهوم اساس بر شده ادراك استرس مقیاس

 قرار استرس معرض در هاآن کنند،می ارزیابی فراتر خویشتن ايمقابله منابع از مجموعه را پیرامونی

 فقط رخدادها که شودمی تاکید استرس روانشناختی يهامدل در ).2013گیرند (پندو و همکاران، می

 يهاارزیابی منتخبِ الگوهاي کنند. البته، ارزیابی استرس زا را هاآن که گذارندمی اثر افرادي بر

 از افراد تفاسیر فرآوردة بلکه نیستند پاسخ متغیرهاي یا محرك شرایط محصول فقط استرس

 مدل اثرگذارترین ).2010است (ونگ پاکاران و ونگ پاکاران،  خویش پیرامونی محیط با روابطشان

 مدل، این اصلی بندي صورت است. در شده فولکمن پیشنهاد و الزاروس وسیلۀ به ارزیابی فرایند

 ارائۀ بین ،شودمی نامیده اولیه ارزیابی که کننده تهدید صورت به محرك یک ارزیابی است شده تاکید

 عوامل به اولیه ارزیابی که شودمی فرض مدل این یابد. درمی وقوع استرس به پاسخ و محرك

 باشد (وانگ ومی وابسته فرد روانشناختی ساختار و محرك موقعیت يهاویژگی از ادراك پیشایندي

 زایی استرس میزان از افراد ارزیابی شده، ادراك استرس در واقع مقیاس .)2011همکاران، 

 چقدر افراد که این از آگاهی منظور کند. بهمی اندازه گیري را هاآن زندگی مختلف يهاموقعیت

 کار تعادل باالتر کیفیت به که است کنترل باالي میزان تشخیصحاضر  هدف پژوهش ترتیب بدین

  .شودمی منجر متغیر دو بین میانجی عنوان به استرس از شده درك سطوح با وزندگی

  ي پژوهشمبانی نظري و پیشینه

  منبع کنترل: 

 قرار توجه مورد 1960 دهه از رسمی شکل به نشناختی روا سازه یک به عنوان کنترل منبع مفهوم

 اساس بر که شودمی گفته خصوصیتی به و شده برده کار راتر به جولیان توسط اصطالح این. گرفت

  ). 1385احمدي،( دارند کنترل توان هاموقعیت روي بر حد چه تا کنندمی احساس افراد آن

اند مفهوم منبع کنترل را تعریف و معرفی کنند، ضمن اینکه درصدد  طراحی  چندین محقق سعی کرده

)، عبارت منبع کنترل 1988امتیازي را براي اندازه گیري این ساختار بودند. به عنوان مثال، اسپکتور (

کار را معرفی کرده است. منبع کنترل کار با توجه به میزان کنترل در تنظیم کار معین شده، بیشتر 

 کند موفقیت شغلی به کار سخت و منبعفرد را مشخص می کند. فردي فکر میایده شخصی  حیطه

کند که عوامل خارجی زیادي هستند که حالیکه فرد دیگري فکر می اش بستگی دارد، درکنترل درونی

  .)2016مسئول موفقیت آنها با منبع کنترل بیرونی هستند (کارکولیان،

  انواع منبع کنترل

 میکنند تصور کنترلی است که درجه میکند، متمایز یکدیگر از را افراد که ابعادي از یکی تررا عقیده به

  بعد فرضی درونی و بیرونی اشاره دارد: دو به کنترل مفهوم بیان در او. دارند زندگی دادهاي روي بر

  منبع کنترل درونی

ود را حاکم بر سرنوشت هستند، خافرادي که داراي متغیرهاي شخصیتی موسوم به منبع کنترل درونی 

د. این افراد به توانایی خود در مهار کردن رویدادهاي زندگی یعنی منبع داخلی نظارت و بیننخود می

کنترل باور دارند. افراد داراي منبع کنترل درونی، اعتقاد دارند که کنترل کافی بر زندگی خود و 

 ).1389کنند (کریمی، رویدادهاي آن داشته و مطابق همین باور رفتار می
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  منبع کنترل بیرونی
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 محیط مطالبات افراد یافت. وقتی الزاروس توسعه ارزیابی مفهوم اساس بر شده ادراك استرس مقیاس
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 فقط رخدادها که شودمی تاکید استرس روانشناختی يهامدل در ).2013گیرند (پندو و همکاران، می
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 ارائۀ بین ،شودمی نامیده اولیه ارزیابی که کننده تهدید صورت به محرك یک ارزیابی است شده تاکید

 عوامل به اولیه ارزیابی که شودمی فرض مدل این یابد. درمی وقوع استرس به پاسخ و محرك

 باشد (وانگ ومی وابسته فرد روانشناختی ساختار و محرك موقعیت يهاویژگی از ادراك پیشایندي

 زایی استرس میزان از افراد ارزیابی شده، ادراك استرس در واقع مقیاس .)2011همکاران، 

 چقدر افراد که این از آگاهی منظور کند. بهمی اندازه گیري را هاآن زندگی مختلف يهاموقعیت

 کار تعادل باالتر کیفیت به که است کنترل باالي میزان تشخیصحاضر  هدف پژوهش ترتیب بدین

  .شودمی منجر متغیر دو بین میانجی عنوان به استرس از شده درك سطوح با وزندگی

  ي پژوهشمبانی نظري و پیشینه
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)، عبارت منبع کنترل 1988امتیازي را براي اندازه گیري این ساختار بودند. به عنوان مثال، اسپکتور (

کار را معرفی کرده است. منبع کنترل کار با توجه به میزان کنترل در تنظیم کار معین شده، بیشتر 

 کند موفقیت شغلی به کار سخت و منبعفرد را مشخص می کند. فردي فکر میایده شخصی  حیطه

کند که عوامل خارجی زیادي هستند که حالیکه فرد دیگري فکر می اش بستگی دارد، درکنترل درونی

  .)2016مسئول موفقیت آنها با منبع کنترل بیرونی هستند (کارکولیان،

  انواع منبع کنترل

 میکنند تصور کنترلی است که درجه میکند، متمایز یکدیگر از را افراد که ابعادي از یکی تررا عقیده به

  بعد فرضی درونی و بیرونی اشاره دارد: دو به کنترل مفهوم بیان در او. دارند زندگی دادهاي روي بر

  منبع کنترل درونی

ود را حاکم بر سرنوشت هستند، خافرادي که داراي متغیرهاي شخصیتی موسوم به منبع کنترل درونی 

د. این افراد به توانایی خود در مهار کردن رویدادهاي زندگی یعنی منبع داخلی نظارت و بیننخود می

کنترل باور دارند. افراد داراي منبع کنترل درونی، اعتقاد دارند که کنترل کافی بر زندگی خود و 

 ).1389کنند (کریمی، رویدادهاي آن داشته و مطابق همین باور رفتار می
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خانواده است  -خانواده یک مفهوم توسعه نیافته و کمتر درك شده در ادبیات کار -تعادل کار در واقع

که توافقی بر یک تعریف قابل قبول براي آن وجود ندارد. عالقه روزافزون به موضوع تعامل کار و 

تبیین رابطه بین این دو قلمرو از زندگی به وجود آورده است. خانواده، مفاهیم زیادي را براي 

هرچند  است.» زندگی-توازن کار« خورد میاصطالحی که بیش از همه در آثار منتشر شده به چشم 

خانواده به وفور از آن یاد شده است -خانواده، فرض دانسته شده و در ادبیات کار-مزیت توازن کار

)، اما این اصطالح توسعه مفهومی نیافته و به ندرت تعریف شده 2009کا، (کارلسون، گرزیواژ و زیونس

توان یک تعریف دقیق و واضح از مفهوم می). بنابراین به سختی 2007است (گرزیواژ و کارلسون، 

خانواده در ادبیات علمی پیدا کرد. در یک تعریف عمومی، این مفهوم را وجود موازنه یا -توازن کار

ي حسن قلی (کالرك، کچ و هیل، ترجمه اندهی هماهنگی در زندگی دانستداشتن یک حس کل

  )1392پور،

هاي شغلی و پیشینه مسائل مربوط به کار و خانواده عمدتاً بر روي تعارض میان حدود فعالیت

، تمرکز یافته است گرچه اصطالح کار/ خانواده و WFC(1(خانوادگی، یا همان تعارض کار/ خانواده 

؛ اما بین این دو تمایز وجود دارد، چرا که عنوان شودمیاغلب بجاي یکدیگر استفاده  2کار/ زندگی

ي همسري و والدینی در خانه اشاره دارد؛ و کار/ زندگی به هاکار/خانواده به مسائل مربوط به نقش

ي مذهبی و غیره هاي اجتماعی، فعالیتهاي غیر شغلی  فرد مانند، عضویت در گروههاسایر نقش

  ربوط است.م

گیري تعارض کار/خانواده، دو جنبه را مد نظر دارد. جهتی که در آن  کار و مسائل کاري با جهت

و در مقابل، جهتی که در آن مسائل  FC W(3و یا  WIFیابد (زندگی خانوادگی تداخل می

 - خانواده. به عنوان مثال، تداخل WC F(4و یا  FIWیابد (خانوادگی با حیطه کاري تداخل می

دهد که فرد به دلیل بیدار ماندن و مراقبت کردن از کودك خردسالش که در طول کار، زمانی رخ می

 -کند، و مثالی از تداخل کارکرده، در روز بعد در محل کار خسته و ناکارآمد عمل میشب نا آرامی می

اي ن، نتواند در برنامهسازما خانواده زمانی است که فرد براي اتمام زمان کار و ماندن در پست خود در

                                                           
1  work-family conflict 
2  Work life 
3  Work interference with Family (WIF) 
4  Family interference with work (FIW) 

 مقیاس اصلی نسخۀ کنند،می ارزیابی کنترل غیرقابل و بینیپیش غیرقابل را خویش زندگی رخدادهاي

ه طورکلی، هر واکنش فیزیکی و روانی ب ).2013(پندو و همکاران،  یافت توسعه شده ادراك استرس

شود که به آن استرس میگویند) باعث تنشی میزا میت به محرك (که به آن عوامل استرسنسب

را ) برخی از انواع عوامل استرس زاي شغلی 2012). سوننتاگ و فریز(2004(وویدانوف،  گویند

زاي مربوط به یزیکی، عوامل استرسزاي فن عوامل عبارتند از: عوامل استرسکه ای اندهمشخص کرد

(ادواردز و  و رویدادهاي دلخراش و تکان دهندهزا، فرآیندهاي تغییر دردناك و استرس کار و وظیفه،

  ). 1988کاپر، 

  خانواده-تعادل کار

سال گذشته بوده  25در  هاهشورد توجه بسیاري از پژوتعادل  میان کار و خانواده یکی از موضوعات م

یریت منابع انسانی مطرح شده است و این موضوع به عنوان یک موضوع استراتژیک براي مداست 

خانواده در هسته مرکزي موضوع توسعه منابع  -در واقع تعادل کار ).2013(استاك، بویر و بلینگ، 

ي اخیر، افزایش شدیدي در مشارکت زنان هادر طول دهه ).2007است (گرزواسز و کارلسون، 1انسانی

کاهشی در شکل سنتی خانواده تحت تکفل مرد و  در بازار کار وجود داشته است. به عنوان یک پیامد،

وجود داشته است (گلوریسک و  "3آوردو نان" یا "2دو شاغل"ي با هارشد در خانواده

یز عالقه بسیاري به مطالعه اینکه چگونه مردان و علوم مدیریت و روانشناسی ن ).2013الریجسین،

در این میان با تغییر  .اندکنند، داشتهی و خانوادگی خود تعادل ایجاد میهاي شغلزنان میان مسئولیت

هاي کاري و خانوادگی، مانند شاغل شدن زوجین، حضور بیشتر زنان در در ماهیت و ساختار نقش

ي زندگی خانوادگی افراد مطالعات هاسنتی در مسئولیت هايمشاغل و کم رنگ شدن برخی نقش

ي کاري و هاچالش سازگاري بین تقاضا هااین خانوادهزمینه انجام شده است.  بسیاري در این

را ایجاد کرده  4خانواده-آور، موضوع تعادل کاریی با دو نانهارشد خانواده .خانوادگی رو به رو هستند

  .)2013است ( گلوریسک و الریجسین،

                                                           
١ Human Resource Management (HRD) 

٢ Dual participant 
٣ Dual earner 

٤ Family Balance (WTF)-Work 
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که توافقی بر یک تعریف قابل قبول براي آن وجود ندارد. عالقه روزافزون به موضوع تعامل کار و 

تبیین رابطه بین این دو قلمرو از زندگی به وجود آورده است. خانواده، مفاهیم زیادي را براي 
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خانواده به وفور از آن یاد شده است -خانواده، فرض دانسته شده و در ادبیات کار-مزیت توازن کار

)، اما این اصطالح توسعه مفهومی نیافته و به ندرت تعریف شده 2009کا، (کارلسون، گرزیواژ و زیونس

توان یک تعریف دقیق و واضح از مفهوم می). بنابراین به سختی 2007است (گرزیواژ و کارلسون، 

خانواده در ادبیات علمی پیدا کرد. در یک تعریف عمومی، این مفهوم را وجود موازنه یا -توازن کار

ي حسن قلی (کالرك، کچ و هیل، ترجمه اندهی هماهنگی در زندگی دانستداشتن یک حس کل

  )1392پور،

هاي شغلی و پیشینه مسائل مربوط به کار و خانواده عمدتاً بر روي تعارض میان حدود فعالیت
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ه به طور ي چندگانهاکند که میزان انرژي انسان ثابت و محدود است و نقشمیاین نظریه بیان 

دهد، بنابراین فشار میاجتناب ناپذیري زمان و انرژي الزم براي برآوردن همه نیازهاي نقش را کاهش 

  ). 1977و تعارض کار/خانواده رخ خواهد داد (مارکز،

و همچنین در دو جهت تداخل مسائل کار  هاساز ناسازگاري نقشفتن سه زمینهدر نهایت با در نظر گر

  آید:میل مسائل خانواده در کار، شش شکل مختلف از تعارض کار/خانواده بدست در خانواده و تداخ

ي شغلی مانع هاي حالتی است که در آن خواستهتداخل کار در خانواده مبتنی بر زمان: بازتاب دهنده

  .شودمینیاز کارکنان به صرف وقت در امور منزل و خانواده شان 

فرسایی: مشخص کننده این است که عوامل فشارزاي شغلی، تداخل کار در خانواده مبتنی بر توان 

، حتی هنگامیکه در خانه به کارمندمنجر به تحلیل رفتن سطوحی از توان فرد شده که نشاط و انرژي 

 کند.میبرد را مختل سر می

تداخل کار در خانواده مبتنی بر رفتار: مشخص کننده آن است که رفتارهایی که در محل کار اعمال 

 نمایند.میرود، اگر در محیط خانواده فرد نیز ابراز و وضع شوند ایجاد مشکل ا انتظار میآنه

ي مربوط به هاتداخل خانواده در کار مبتنی بر زمان: بازتاب دهنده حالتی است که در آن خواسته

 .شودمیزندگی خانوادگی مانع نیاز کارکنان به صرف وقت در امور کاري شان 

ر کار مبتنی بر توان فرسایی: مشخص کننده این است که عوامل فشارزاي زندگی تداخل خانواده د

، حتی هنگامیکه مندخانوادگی، منجر به تحلیل رفتن سطوحی از توان فرد شده که نشاط و انرژي کار

 کند.میبرد را مختل میدر محل کار به سر 

رفتارهایی که در محیط خانه انجام تداخل خانواده در کار مبتنی بر رفتار: مشخص کننده آن است که 

  نمایند.میرود، اگر در محل کار فرد نیز بکار روند، ایجاد مشکل آنها انتظار می

انجام  جهانی سطح خانواده در-تعادل کار زمینه در مناسبی يهاپژوهش و مطالعات گذشته، يدهه در

. اندهداد توجه قرار کنترل و استرس را موردي منبع هامتغیر آنها از کمی تعداد حال، این با .است گرفته

  مرتبط با ادبیات و پیشینه تحقیق حاضر مرور شده است: تحقیقاتادامه  در

   

طور کلی، مفهوم تعارض کار/ ه ب مربوط به خانواده، مثل جشن فارغ التحصیلی فرزندش شرکت کند.

  .)1985دي شود (گرین هوس و بیوتل، بنتواند در سه حیطه، دستهخانواده می

  1) تعارض مبتنی بر زمان1 

  2) تعارض مبتنی بر توان فرسایی2

  . 3) تعارض مبتنی بر رفتار3 

کند: الف) هنگامی که فرد به دلیل حضور فیزیکی میتعارض مبتنی بر زمان نیز به دو شکل نمود پیدا 

در محیط کار یا در خانواده نتواند به وظایف و انتظارات برخواسته از نقش دیگر خود بپردازد. ب) فشار 

واده حضور فیزیکی ندارد، به دلیل ایجاد اشتغال ذهنی زمانی حتی هنگامی که فرد در محیط کار یا خان

  فرد نتواند وظایف نقش دیگر خود را بخوبی انجام دهد. شودمیو فکري، باعث 

فشار در یک نقش شغلی عملکرد فرد را در نقش فشار روانی زمانی وجود دارد که  تعارض مبتنی بر

دهد که شیوه رفتاري که فرد در نگامی رخ میدهد. تعارض مبتنی بر رفتار همیدیگر تحت تاثیر قرار 

عاطفه بودن، منطقی بودن، قدرت نمایی و استبدادگري) مورد عالقه افراد دهد (بیمحل کار نشان می

  شوند.میخانواده نباشد و در واقع این رفتارها در خانه ناکارآمد ارزیابی 

منجر  کارمندي فرد به عنوان یک هانقشي فرد در خانواده و هابه طور طبیعی، ناسازگاري میان نقش

کار خانواده، –ي تعارضهاگردد. همانطور که گرین هوس و بیوتل در تشریح پیشایندمیبه تعارض 

  دهند.نشان می

رفتار)، بخوبی نشان داده -توان-در مدل نظري گرین هوس و بیوتل، سه حیطه بروز تعارض (زمان

طوالنی و یا نوبتکاري (شیفت کاري) در حیطه شغلی و الزام به شده است. به طور مثال ساعات کار 

نگهداري از کودك خردسال و عالوه بر آن شاغل بودن همسر، در حیطه خانواده، از نظر زمانی 

اي کند، و این فشار ناشی از محدود بودن زمان، زمینهمیایجاد  کارمندیی را براي فرد هامحدودیت

میبراي ایجاد تعارض و عدم هماهنگی و سازگاري میان دو نقش وي در خانه و در محل کار بوجود 

رود که مبتنی بر نظریه کمبود است. میترین نوع تعارض به شمار آورد. تعارض مبتنی بر زمان، رایج

                                                           
1  time-based conflict 
2  strin-based conflict 
3  behavior-based conflict 
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 ارزیابی یک: زندگی و کار تعادل

 سراسر در کارمندان جدید از طولی

  نیوزیلند و استرالیا

  

  التبرو

درگیري/ عدم تعادل در زندگی به این نتیجه رسیدند که: بین 

کاري و استرس روانی، رابطه مثبت قوي وجود دارد که گویاي 

میزان باالیی از درگیري است که به استرس روانی زیادي 

  منجر می شود.

2014  

استرس به عنوان یک میانجی بین 

ده و سالمت روان تعارض کار و خانوا

با نقش تعدیل  :در بین پرستاران

  هیجانیکننده هوش 

  

  

  جیوتی شارما

نتایج معلوم کرد که استرس به عنوان یک میانجی بین 

 کند.میسالمت روانی پرستاران عمل  خانواده و تعارض کار و

همینطور سطح هوش هیجانی به عنوان  یک میانجی بین 

  کند.میسطح استرس و سالمت روان عمل 

2016  

 منبع کنترل، اثر تعارض کار خانواده،

نفس و شخصیت برون گرا  اعتماد به

  روي استرس کاري کارمند

  

  

  

  کاراباي و همکاران

دهد که تعارض کار وخانواده تاثیر مینتایج تجربی نشان 

محیط کاري ضعیف و  مثبت و معناداري با کار بیش از توان،

نبودن تناسب نقش دارد و همچنین منبع کنترل درونی به 

ی ضعیف تاثیر دارد ساختار سازمان طور منفی بر تناسب نقش،

در حالیکه منبع کنترل بیرونی به طور مثبت بر ساختار 

  گذارد.میسازمانی ضعیف اثر 

2016  

ر وزندگی و رضایت تعادل کا

روي  ي تجربیشغلی:یک مطالعه

  معلمان اموزش عالی در عمان

  

  

  کی اقا و همکاران

این پژوهش نشان داد بین تداخل کار در زندگی شخصی و  

ي داخل با کار با رضایت شغلی رابطهزندگی شخصی در ت

منفی وجود دارد و هچنین نشان دادند که بهبود زندگی 

  ي مثبت وجود دارد.خصی با رضایت شغلی رابطهش

2017  

  

   پژوهش مفهومی مدل

 در مورد که عوامل از شماري میان نظري روابط بر مبتنی است، مفهومی الگوي یک نظري چارچوب

 نشان 1 در شکل پژوهش متغیرهاي میان روابط. اندهشد داده تشخیص اهمیت با پژوهش مورد مسئلۀ

  :از عبارتند پژوهش اصلی يهافرضیه مفهومی مدل به توجه با. است شده داده

  .دارد وجود منفی رابطه کار، در فرد مداخله و کنترل منبع بین .1

  .دارد وجود منفی رابطه شخصی، زندگی در کار مداخله و کنترل منبع .بین2

  .دارد وجود منفی رابطه شده، درك استرس و کنترل منبع .بین3

  .دارد وجود مثبت رابطه، کار در فرد مداخله و شده درك استرس بین .4

  .دارد وجود مثبت رابطه، شخصی زندگی در کار مداخله و شده درك استرس .بین5

  تحقیقات انجام شده. 1جدول 

  سال  نتایج  پژوهشگران  موضوع

ي هاتاثیر منبع کنترل بر متغیر 

عملکرد شغلی و  استرس شغلی،

  رضایت شغلی در تایوان 

  

  

  سیلورترونچن و 

منبع کنترل درونی بیشتر به میزان کمتري از استرس شغلی 

شود، زیرا منبع کنترل درونی در مقابل منبع کنترل مربوط می

  بیرونی، تاثیر بیشتري در وقایع دردناك دارد. 

2008 

اثر میانجی تعارض کار و خانواده روي 

ارتباط بین منبع کنترل و رضایت 

  شغلی

  

  

  

  بابانگاه، احمد و 

کارمندانی که اعتقاد داشتند دهد: مینتایج پژوهش آنان نشان 

دهد تحت کنترل آنهاست از میکه حوادثی که در زندگی رخ 

کارشان راضی تر بودند وتعارض کار وزندگی کمتري را تجربه 

همچنین، منبع کنترل درونی به افراد در جلوگیري  .کردندمی

  کند.ي خانواده کمک میهاي بین کار و خواستههااز درگیري

2009 

از مزایاي ان کارمندبر کاهش فشار 

یک منبع کنترل درونی و یک 

ي حل هااستراتژي مدیریت تعارض

  مسئله

  

دیجسکرا و سایر 

  همکارانش

طور استنتاج کردند که: منبع کنترل درونی زیاد در  این  

کارمندان در حال استخدام در از بین بردن یا حداقل کم 

ي تعادل زندگی شغلی در بهداشت و هاتاثیر کشمکشکردن 

سعادت و رفاهشان به آنها کمک  سالمت و به طور کلی در

  کرد. می

2011 

یک  خانواده:-ي تعارض کارسابقه

 مطالعه تحلیلی

  

  

مایکل و سایر 

 همکارانش

به این نتیجه رسیدند که افراد با منبع کنترل درونی زیاد باید   

ي خانواده هاقادر به برقراري تعادل تاثیرگذار در کار و خواسته

خود باشند، در مقابل افرادي هستند که با میزان باالیی از 

میي روانی و روان رنجوري، تاثیر منفی به جاي هااسترس

 گذارند.

2011  

منبع کنترل روي نقش میانجیگري 

استرس را در میان اساتید کالج و 

  دانشگاه

  

  

  خان و همکاران

نشان داد که اساتید با منبع کنترل درونی، این پژوهش 

استرسی کمتري در مقایسه با اساتیدي داشتند که از منبع 

کرد ر بودند. مطالعه همچنین تایید میکنترل بیرونی برخوردا

نی نسبت به استرس مستعدتر که اساتید با منبع کنترل بیرو

  بودند.

2012  

یک تحلیل مفهومی در مورد فشار 

  استرس بر روي تعادل کار و زندگی

  

  

  

  رزروا و  سانتها

به این نتیجه رسیدند: اهمیت موفق شدن در سطح سالم  

رس فرد و جائی تعادل زندگی کاري مستقیماً به کل میزان است

چرا که ادعا دارند  کنند، بستگی دارد،که کارگران کار می

نسبت به کسانی که فاقد این تعادل هستند، با تجربه استرس 

کمتر قادر به ایجاد تعادل بین زندگی کاري و شخصی خود 

  هستند.

2014  
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2016  
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  ي پژوهشهایافته

  :گرددمی ارائه پژوهش این از استفاده منظور به ذیل نکات مطالعه مورد آماري جامعه راستاي در

 باشند.می)زن %43)مرد و ( %54نفري ( 270از نمونه  :دهدمی نشان پاسخگویان جنسیت  

  سال، تعداد  40تا  31) %13سال، ( 30تا  26) %21سال، ( 25) کمتر از %61نفري، ( 270از نمونه

  سال سن دارند. 50) باالي %0,4سال و ( 50تا  41) 2%(

  دکتري دارند.%2) فوق لیسانس و (%44) لیسانس، (%44) فوق دیپلم، (%9نفري، ( 270از نمونه (  

  متاهل هستند.%64) مجرد و (%33نفري، ( 270از نمونه (  

  براي متغیرهاي تحقیق KMOآزمون 

  

  متغیرهاي تحقیقبراي  KMOآزمون نتایج  .2 جدول

  سطح معنی داري  درجه آزادي KMOمقدار   سازه

  0,000  270  0,78  منبع کنترل

 0,000  270  0,72  استرس ادراك شده

 0,000 270  0,77  مداخله فرد در کار

 0,001 270  0,81  مداخله کار در زندگی

  

باشد و براي تحلیل عامل مناسب می است تعداد نمونه 0,7باالي  KMOاز آنجایی که مقدار شاخص 

توان گفت بین متغیرها ارتباط معنی داري وجود است می 0,05آنجا که مقدار معنی داري کمتر از از 

   دارد و تحلیل عاملی براي شناسایی مدل ساختاري مناسب است.

  نتایج تحلیل مدل ساختاري

به وسیله مدل معادالت ساختاري  هابراي آزمون مدل مفهومی پژوهش و فرضیات از تحلیل داده

 Lisrel 8.8ه شده است. بدین منظور براي برآورد از روش حداکثر درستنمایی در نرم افزار استفاد

مدل مفهومی بوده که به بررسی میزان  ل ساختاري در حالت استانداردمد 2شکل استفاده شده است. 

  ارتباط بین متغیرهاي پژوهش پرداخته است. 

شالوده اصلی توجه این تحقیق، رابطه بین منبع کنترل و تعادل کار و زندگی است. همچنین، این بخش با 

رئوس مطالب مربوط به پیشینه نظري مفهوم منبع کنترل و مفهوم تعادل کار و زندگی شروع می شود. فراتر از 

که موضوع دومین  - ترس به عنوان میانجی استاین رابطه اولیه، این تحقیق همواره به دنبال ارائه نقش اس

بخش فرعی است. در واقع این تحقیق، الگویی را با استرس نشان می دهد که رابطه بین منبع کنترل و 

  کشد.کار در زندگی شخصی را به میان میمداخله فرد در کار و مداخله 

  

  

  

  

  

  

  

  مدل مفهومی تحقیق. 1شکل 

  روش تحقیق

و آزمون فرضیات انتخاب شده  هابه عنوان جامعه آماري براي کسب دادهدر پژوهش حاضر بانک آینده 

از  .هستندي اماري پژوهش حاضر ي از جامعهابانک آینده در شهر تهران مجموعه کارمندان شعب .است

ي در نظر گرفته شده در جامعه .جمع آوري داده از پاسخ دهندگان استفاده شده است رايگیري ساده بنمونه

جمع آوري ابزار شده است. نفر انتخاب  270باشد و باتوجه به فرمول کوکرانمینفر  898این پژوهش 

اي لیکرت لی است که به صورت طیف پنج گزینهسوا 20اي هاي اولیه میدانی این پژوهش پرسشنامهداده

این پرسشنامه شامل دو قسمت است که بخش  تدوین گردیده است. (از کامال مخالفم تا کامال موافقم)

نخست اطالعات دموگرافیک گروه نمونه مانند سن، جنس، سطح تحصیالت و در بخش دوم براي 

از ، استرس ادراك شده 1988ي اسپکتور متغیر: منبع کنترل از پرسش نامه متغیرهاي مورد بررسی شامل

استفاده شده  2005یمن ها يتعادل کار و زندگی از پرسش نامه ،1983ي کوهن و همکاران پرسش نامه

مورد خبره به زبان فارسی ترجمه شده و سپس توسط و سوال در نظرگرفته شده 20در مجموع  است.

  سازي شدند.مییا به عبارت دیگر بوگرفته بازنگري قرار 

مداخله ي فرد در 

 کار

مداخله ي کار در  منبع کنترل

 زندکی

استرس ادراك 

 شده
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باشد و براي تحلیل عامل مناسب می است تعداد نمونه 0,7باالي  KMOاز آنجایی که مقدار شاخص 
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   دارد و تحلیل عاملی براي شناسایی مدل ساختاري مناسب است.

  نتایج تحلیل مدل ساختاري

به وسیله مدل معادالت ساختاري  هابراي آزمون مدل مفهومی پژوهش و فرضیات از تحلیل داده

 Lisrel 8.8ه شده است. بدین منظور براي برآورد از روش حداکثر درستنمایی در نرم افزار استفاد

مدل مفهومی بوده که به بررسی میزان  ل ساختاري در حالت استانداردمد 2شکل استفاده شده است. 

  ارتباط بین متغیرهاي پژوهش پرداخته است. 

شالوده اصلی توجه این تحقیق، رابطه بین منبع کنترل و تعادل کار و زندگی است. همچنین، این بخش با 

رئوس مطالب مربوط به پیشینه نظري مفهوم منبع کنترل و مفهوم تعادل کار و زندگی شروع می شود. فراتر از 

که موضوع دومین  - ترس به عنوان میانجی استاین رابطه اولیه، این تحقیق همواره به دنبال ارائه نقش اس

بخش فرعی است. در واقع این تحقیق، الگویی را با استرس نشان می دهد که رابطه بین منبع کنترل و 

  کشد.کار در زندگی شخصی را به میان میمداخله فرد در کار و مداخله 

  

  

  

  

  

  

  

  مدل مفهومی تحقیق. 1شکل 

  روش تحقیق

و آزمون فرضیات انتخاب شده  هابه عنوان جامعه آماري براي کسب دادهدر پژوهش حاضر بانک آینده 

از  .هستندي اماري پژوهش حاضر ي از جامعهابانک آینده در شهر تهران مجموعه کارمندان شعب .است

ي در نظر گرفته شده در جامعه .جمع آوري داده از پاسخ دهندگان استفاده شده است رايگیري ساده بنمونه

جمع آوري ابزار شده است. نفر انتخاب  270باشد و باتوجه به فرمول کوکرانمینفر  898این پژوهش 

اي لیکرت لی است که به صورت طیف پنج گزینهسوا 20اي هاي اولیه میدانی این پژوهش پرسشنامهداده

این پرسشنامه شامل دو قسمت است که بخش  تدوین گردیده است. (از کامال مخالفم تا کامال موافقم)

نخست اطالعات دموگرافیک گروه نمونه مانند سن، جنس، سطح تحصیالت و در بخش دوم براي 

از ، استرس ادراك شده 1988ي اسپکتور متغیر: منبع کنترل از پرسش نامه متغیرهاي مورد بررسی شامل

استفاده شده  2005یمن ها يتعادل کار و زندگی از پرسش نامه ،1983ي کوهن و همکاران پرسش نامه

مورد خبره به زبان فارسی ترجمه شده و سپس توسط و سوال در نظرگرفته شده 20در مجموع  است.

  سازي شدند.مییا به عبارت دیگر بوگرفته بازنگري قرار 

مداخله ي فرد در 

 کار

مداخله ي کار در  منبع کنترل

 زندکی

استرس ادراك 

 شده



تحقیقات دمرییت نوین خاتم، دورۀ 1، شمارۀ 2
60

 
  مدل ساختاري در حالت معناداري .3شکل 

  باشد:میاي از بررسی فرضیات پژوهش جدول زیر خالصه

  فرضیات و نتایج پژوهش. 2جدول 

  

  ردیف

  

  هاي تحقیقفرضیه

  بار عاملی 

  (ضرایب مسیر)

سطح معنی 

  داري

  نتیجه

  تایید  4,67  -0,27  .دارد وجود منفی رابطه کار، در فرد مداخله و کنترل منبع بین  1

 وجود منفی رابطه شخصی، زندگی در کار مداخله و کنترل منبع بین  2

  .دارد

 تایید  5,39  -0,33

 تایید  6,47  0,47  .دارد وجود مثبت رابطه کار، در فرد مداخله و شده درك استرس بین  3

 مثبت رابطه شخصی، زندگی در کار مداخله و شده درك استرس بین  4

  .دارد وجود

 تایید  3,93  0,33

 تایید  2,03  -0,13  .دارد وجود منفی رابطه شده، درك استرس و کنترل منبع بین  5

  
  مدل ساختاري در حالت استاندارد. 2شکل 

نشان دهنده میزان  3شکل نشان دهنده ضرایب استاندارد تاثیرات همه روابط است. همچنین  2شکل 

ها دهنده تایید فرضیهدارند نشان 1,96اعداد معنی داري است. اعدادي که ضرایب معنی داري باالتر از 

مبنی بر وجود رابطه معنی دار بین دو متغیر خواهد بود و نتایج حاصل از ترکیب دو نمودار بصورت 

  خالصه در بخش بعدي نمایش داده شده است. 
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  مدل ساختاري در حالت معناداري .3شکل 

  باشد:میاي از بررسی فرضیات پژوهش جدول زیر خالصه

  فرضیات و نتایج پژوهش. 2جدول 

  

  ردیف

  

  هاي تحقیقفرضیه

  بار عاملی 

  (ضرایب مسیر)

سطح معنی 

  داري

  نتیجه

  تایید  4,67  -0,27  .دارد وجود منفی رابطه کار، در فرد مداخله و کنترل منبع بین  1

 وجود منفی رابطه شخصی، زندگی در کار مداخله و کنترل منبع بین  2

  .دارد

 تایید  5,39  -0,33

 تایید  6,47  0,47  .دارد وجود مثبت رابطه کار، در فرد مداخله و شده درك استرس بین  3

 مثبت رابطه شخصی، زندگی در کار مداخله و شده درك استرس بین  4

  .دارد وجود

 تایید  3,93  0,33

 تایید  2,03  -0,13  .دارد وجود منفی رابطه شده، درك استرس و کنترل منبع بین  5

  
  مدل ساختاري در حالت استاندارد. 2شکل 

نشان دهنده میزان  3شکل نشان دهنده ضرایب استاندارد تاثیرات همه روابط است. همچنین  2شکل 

ها دهنده تایید فرضیهدارند نشان 1,96اعداد معنی داري است. اعدادي که ضرایب معنی داري باالتر از 

مبنی بر وجود رابطه معنی دار بین دو متغیر خواهد بود و نتایج حاصل از ترکیب دو نمودار بصورت 

  خالصه در بخش بعدي نمایش داده شده است. 
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 کاري پذیري انعطاف يهاگزینه انواع از استفادة کارکنان براي الزم شرایط ،)اطالعاتی و ارتباطی

  .کنند فراهم شناور را کار ساعات یا خانه، در کار دورکاري، مانند

 گريي هااست.این نتیجه با پژوهش 0,33شخصی زندگی در کار برمداخله شده درك استرس تاثیر

 عوامل کاهش دنبال بانک به شودمیپیشنهاد  هماهنگ است. )2016کارکولیان (، )2010استنلی(

 شغل، کاهش سازي کارکنان، غنی براي حمایتی محیط ایجاد :قبیل از ییهاشیوه .باشد خود در فشارزا

 ایجادامکان،  حد در کار محیط در انعطاف قابل غیر و خشک قوانین از سازمانی، پرهیز تعارضات

به نظر موثر خواهد آمد.  خانواده، حمایت يهاکار راه از استفاده و کارکنان براي مناسب فیزیکی محیط

 کاهش در کارمندان به که ییهاتکنیک آموزش و مفید يهابانک استراتژي شودمیهمچنین پیشنهاد 

  .را تدوین کنند کندمی کمک کار محل در شاندریافتی استرس میزان

ي هااین نتیجه با پژوهش است. -0,33شخصی زندگی در کار برمداخله کنترل منبع تاثیر

با توجه به اینکه با افزایش منبع کنترل  هماهنگ است. )2009نگاه احمد بابا( )،2016کارکولیان(

 و مناسب يهاکارگاهکه  شودمیبه بانک پیشنهاد  شودمیي کار در زندگی شخصی کمتر مداخله

  کنند را برگزار کند. کمک کارمند درونی کنترل منبع کردن بیشتر به کارمندان براي آموزشی يهادوره

با توجه به این نتیجه به بانک پیشنهاد  .است -0,27 کار در فرد يمداخله بر کنترل منبع  تاثیر

 .دهند قرار بررسی و توجه مورد این بالقوه کارمندان آزمودن جریان طول در را کنترل کانون شودمی

 در خود فعلی کارمندان به مناسب آموزشی يهاکارگاه و هابرنامه ارائه توانند بامی هابانک همچنین

  .کنند کمک کارمندانشان به درونی کنترل میزان کردن بیشتر

خان و  يهااست. این نتیجه با پژوهش -0,13  شده درك استرس بر کنترل منبع  تاثیر

 نگه و استخدام ضمن  شودمی پیشنهاد بانک طبق این نتیجه به هماهنگ است. )2012همکاران(

 باعث امر این که گردد درونی کنترل منبع افزایش باعث که آورد فراهم را شرایطی کارمندان، داشتن

 در سازمان و کارمندان موفقیت و سالمت براي مهم این و شودمی کار در زااسترس عوامل کاهش

 مواجهه از که شودمی توصیه بانک به نتیجه، این براساس ، همچنین .است اهمیت حائز بسیار کل

  .کنند جلوگیري زااسترس رویدادهاي با کارمندانشان شدن

  تبیین مدل نهایی پژوهش

. شودمیر روي مدل نهایی مشاهده بي پژوهش هاضرایب مسیر متغیر، آمده با توجه به نتایج بدست

  دیگر است. ري شدت اثر متغیر مربوطه بر روي متغینشان دهنده هااین اعداد بر روي هریک از فلش

  

  

  

  

  

  

  

  مدل تحلیلی پژوهش همراه با ضرایب مسیر. 4شکل 

با توجه به شدت اثرهاي ذکر شده بر روي مدل که در واقع همان ضرایب مدل در حالت استاندارد 

  تایید شدند. هاهستند،تمامی فرضیه

  هاگیري و پیشنهادنتیجه

گري استرس ادراك تعادل کار و زندگی با میانجیهدف از این پژوهش بررسی تاثیر منبع کنترل بر 

 درك استرس شخصی و زندگی در کار مداخله ،کار در فرد مداخله دهد کهمینتایج نشان  شده است.

 مداخله کار و در فرد همچنین بین مداخله ي منفی و معنادار دارند.شده هر سه با منبع کنترل رابطه

توان ادعا کرد می ي مثبت و معنادار وجود دارد.شده رابطه درك شخصی با استرس زندگی در کار

 پژوهش نتایج به توجه بارا تایید کرده است.  )2016مدل مفهومی پژوهش کارکولیان (، مدل پژوهش

  شود:می مطرح زیر پیشنهادهاي

 رزواسانتها يهااین نتیجه با پژوهش است. 0,47 کار در فرد مداخله بر شده درك استرس متغیر تاثیر

 کارمندان براي آموزشی يهابانک برنامه که شودمی پیشنهاد هماهنگ است. )،2014بروتال( )،2014(

 که شودمی خانواده برگزار کند و پیشنهاد و کار  حامی فرهنگ ارتقاي و بهبود هدف با سرپرستان و

 يهافناوري به دسترسی( فنی امکانات و ي مشاغلهاویژگی و کارکنان نیاز فراخور به هاسازمان

0,33 
0,27- 

0,13- 

0,33- 

مداخله ي فرد در 

 کار

مداخله ي کار در  منبع کنترل

 زندکی

ادراك استرس 

 شده

0,47 
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 کاري پذیري انعطاف يهاگزینه انواع از استفادة کارکنان براي الزم شرایط ،)اطالعاتی و ارتباطی

  .کنند فراهم شناور را کار ساعات یا خانه، در کار دورکاري، مانند

 گريي هااست.این نتیجه با پژوهش 0,33شخصی زندگی در کار برمداخله شده درك استرس تاثیر

 عوامل کاهش دنبال بانک به شودمیپیشنهاد  هماهنگ است. )2016کارکولیان (، )2010استنلی(

 شغل، کاهش سازي کارکنان، غنی براي حمایتی محیط ایجاد :قبیل از ییهاشیوه .باشد خود در فشارزا

 ایجادامکان،  حد در کار محیط در انعطاف قابل غیر و خشک قوانین از سازمانی، پرهیز تعارضات

به نظر موثر خواهد آمد.  خانواده، حمایت يهاکار راه از استفاده و کارکنان براي مناسب فیزیکی محیط

 کاهش در کارمندان به که ییهاتکنیک آموزش و مفید يهابانک استراتژي شودمیهمچنین پیشنهاد 

  .را تدوین کنند کندمی کمک کار محل در شاندریافتی استرس میزان

ي هااین نتیجه با پژوهش است. -0,33شخصی زندگی در کار برمداخله کنترل منبع تاثیر

با توجه به اینکه با افزایش منبع کنترل  هماهنگ است. )2009نگاه احمد بابا( )،2016کارکولیان(

 و مناسب يهاکارگاهکه  شودمیبه بانک پیشنهاد  شودمیي کار در زندگی شخصی کمتر مداخله

  کنند را برگزار کند. کمک کارمند درونی کنترل منبع کردن بیشتر به کارمندان براي آموزشی يهادوره

با توجه به این نتیجه به بانک پیشنهاد  .است -0,27 کار در فرد يمداخله بر کنترل منبع  تاثیر

 .دهند قرار بررسی و توجه مورد این بالقوه کارمندان آزمودن جریان طول در را کنترل کانون شودمی

 در خود فعلی کارمندان به مناسب آموزشی يهاکارگاه و هابرنامه ارائه توانند بامی هابانک همچنین

  .کنند کمک کارمندانشان به درونی کنترل میزان کردن بیشتر

خان و  يهااست. این نتیجه با پژوهش -0,13  شده درك استرس بر کنترل منبع  تاثیر

 نگه و استخدام ضمن  شودمی پیشنهاد بانک طبق این نتیجه به هماهنگ است. )2012همکاران(

 باعث امر این که گردد درونی کنترل منبع افزایش باعث که آورد فراهم را شرایطی کارمندان، داشتن

 در سازمان و کارمندان موفقیت و سالمت براي مهم این و شودمی کار در زااسترس عوامل کاهش

 مواجهه از که شودمی توصیه بانک به نتیجه، این براساس ، همچنین .است اهمیت حائز بسیار کل

  .کنند جلوگیري زااسترس رویدادهاي با کارمندانشان شدن

  تبیین مدل نهایی پژوهش

. شودمیر روي مدل نهایی مشاهده بي پژوهش هاضرایب مسیر متغیر، آمده با توجه به نتایج بدست

  دیگر است. ري شدت اثر متغیر مربوطه بر روي متغینشان دهنده هااین اعداد بر روي هریک از فلش

  

  

  

  

  

  

  

  مدل تحلیلی پژوهش همراه با ضرایب مسیر. 4شکل 

با توجه به شدت اثرهاي ذکر شده بر روي مدل که در واقع همان ضرایب مدل در حالت استاندارد 

  تایید شدند. هاهستند،تمامی فرضیه

  هاگیري و پیشنهادنتیجه

گري استرس ادراك تعادل کار و زندگی با میانجیهدف از این پژوهش بررسی تاثیر منبع کنترل بر 

 درك استرس شخصی و زندگی در کار مداخله ،کار در فرد مداخله دهد کهمینتایج نشان  شده است.

 مداخله کار و در فرد همچنین بین مداخله ي منفی و معنادار دارند.شده هر سه با منبع کنترل رابطه

توان ادعا کرد می ي مثبت و معنادار وجود دارد.شده رابطه درك شخصی با استرس زندگی در کار

 پژوهش نتایج به توجه بارا تایید کرده است.  )2016مدل مفهومی پژوهش کارکولیان (، مدل پژوهش

  شود:می مطرح زیر پیشنهادهاي

 رزواسانتها يهااین نتیجه با پژوهش است. 0,47 کار در فرد مداخله بر شده درك استرس متغیر تاثیر

 کارمندان براي آموزشی يهابانک برنامه که شودمی پیشنهاد هماهنگ است. )،2014بروتال( )،2014(

 که شودمی خانواده برگزار کند و پیشنهاد و کار  حامی فرهنگ ارتقاي و بهبود هدف با سرپرستان و

 يهافناوري به دسترسی( فنی امکانات و ي مشاغلهاویژگی و کارکنان نیاز فراخور به هاسازمان

0,33 
0,27- 

0,13- 

0,33- 

مداخله ي فرد در 

 کار

مداخله ي کار در  منبع کنترل

 زندکی

ادراك استرس 

 شده

0,47 
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