پژوهشی
Knowledge & Research in Applied Psychology

دانش و پژوهش در روانشناسی كاربردی

Vol 21. No. 4 (Continuous No. 82)- winter 2020

)82  (پیاپی،1399  زمستان،4  شمارۀ،سال بیستویکم
33-45 صص

PP: 33-45

The effect of Effort-Reward Imbalance (ERI)
On Work-Life Conflict (WLC) with the
mediating role of mental well-being (Case:
official employees and faculty member of
Islamic Azad University of
Isfahan(Khorasgan))

 پاداش بر تعارض- تأثیر ادراک عدم تعادل تالش
 خانواده با نقش میانجیگری بهزیستی ذهنی-کار
 کارکنان و اعضای هیئتعلمی:(مورد مطالعه
))دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان

سید سعید نوابی

sayed saeed Navabi
MA Public Management, Young Researchers and Elite
Club, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University,
Isfahan, iran.

 واحود، باشگاه پژوهشگران جواان و نخبگوان،کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
. ایران، اصفهان، دانشگاه آزاد اسالمی،)اصفهان (خاراسگان

*منصوره پورمیری

mansoureh Pourmiri, Ph.D
Associate Professor of business management (organizational
behavior and human resource management), Faculty of
public management, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic
Azad University, Isfahan, iran.

Abstract
This study aimed to investigate the effect of perception of
effort-reward imbalance (ERI) on Work-Life Conflict
(WLC) with the role of subjective well-being mediation.
The research is purposeful, applied and descriptive in
nature and the statistical population of the study includes
all the staff and faculty members of Islamic Azad
University of Isfahan (Khorasgan), about 700 people in
year 2019 through Krejcie and Morgan (1970) table. 248
people were selected and questionnaires were distributed.
Research tools include the reward effort imbalance
questionnaire (Sigrist, 2013), the work-family conflict
questionnaire (Carlson et al. 2000), and the subjective
well-being questionnaire (Keyes et al. 2003). Obtained
Data were analyzed using SSPS25 and WARP -PLS6
software. In this paper, one of the internal consistency
methods, namely Cronbach's alpha coefficient was used
to determine the reliability of the questionnaire. The
results show that effort-reward imbalance affects the
work-family conflict, work-family imbalance affects
subjective well-being, and subjective well-being has a
mediating role in the relationship between perception of
work-family imbalance.
Keywords: effort-reward imbalance, work-family
conflict, subjective well-being, staff and faculty.
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مقدمه

 .2هرگاه کارکنان این عد تهادل را بپ دالیل اسوتراتژیک

ازآنجاکووپ پایووایی و تغییوور از مهوو توورین ویژگووی محوویط

پذیرفتپ باشند؛

سازمان های امروزی است ،حفظ و بقوای سوازمان هوا زموانی

 .3وقتی تههد بیش ازحد در افراد وجاد داشتپ باشد .ایون

محقق میشاد کپ همگوا بوا تغییورات اقتصوادی ،سیاسوی و

تههد یک الگای انگیاشی از عملکردهای اضافی مربوا بوپ

اجتماعی ،خواد را در م ویر تاسوهپ و تحوال قورار بدهنود.

کووار و مافقیووت بوواده و ممکوون اسووت ق وومتی از شوور

شرایط محیطی فهلی کپ رقابوت بوپطوار سرسوا آوری موا

روانشناسی شخص باشد و یوا از محویط رقوابتی کوار ناشوی

میزند و سازمانها بپویژه سازمانهای خدماتی در ج تجای

شاد .تههد بیشازحود قابول سوتایش اسوت ،اموا بواوجاداین

شانس بیشتری برای بقوا ه وتند و شوتا

تغییورات و الواا

زمانی کپ یک کارگر بیش ازحد تههد داشتپ باشد و نتااند کار

هماهنگ ساختن افراد با آن بپمنظار حضار مافق در عرصوپ

خاد را از م ائل شخصی جدا کند ،این خواد یوک م وللپ و

رقابت ،ماجبات بروز استرس در کارکنان را فوراه مویآورد

مشکل میشاد (.)Tsutsumi, Kawakami 2004

( .)Salaheian et al. 2010مدل عد تهادل توالش  -پواداش

بپکارگیری مدل  ERIدر محودوده زیوادی از شوغلهوا و

( )Effort-Reward Imbalanceیکی از مه تورین مودلهوایی

جمهیتها با مشخصپهای اجتماعی و مرد نگواری گانواگان

است کپ در اوایل ابداع در تحقیقات پاشکی و بهد در حوازه

مارد تأیید قرار گرفتپ است؛ حتی در جمهیتهوای اجتمواعی

روانی و ج ومی بکوار بورده شود ( )Ariani et al. 2015و از

و فرهنگی مختلف نیا گ ترشیافتپ و این مدل بورای هور دو

طرفی مدل عود تهوادل توالش  -پواداش در تحقیقواتی کوپ

جن یت زن و مرد نیا کاربرد دارد .همچنین کاربرد مدل

درباره تنش روانی محیط کاری انجا میشاد ،کاربرد زیوادی

در مووارد جمهیووتهووای ب وویار و بووا شوور و تاصوویف

دارد ( .)Hämmig 2012; Derycke et al. 2010ایوون موودل

جامهپ شناختی -جمهیت شناختی گانواگان نیوا تأییود شوده

همچنین مفها روابط اجتماعی متقابل را بیان و ادعا میکنود،

است .ان وانهوا در ماقهیوتهوایی بوا وضوهیت اجتمواعی -

کاری کپ دارای ویژگی تالش باال و پاداش ک است ،از نقص

اقتصادی پایین ،خطر باالتری در مارد تجربپ نتایج نوامطلا

متقابل بین داده_ ستانده برخاردار است و این عود تهوادل،

سالمتی در مقابل ماقهیت های باالتر دارند .در پژوهشوی کوپ

ممکن است باعث عکسالهملهوای پایودار و طواالنیمودت

تاسط  )2007( Kinman, Jonesانجا شد بپ بررسوی رابطوپ

ERI

میان عد تهادل تالش  -پاداش بر فراتههد و تهارض کوار -

شواد ( .)Babamiri et al. 2017; Siegrist 2010مودل

ERI

بیان می کند کوپ روابوط متقابول شک وت خوارده در صور

خانااده پرداخت و نتایج نشان داد کپ رابطۀ قای میوان عود

تالش های باال و پاداش هوای دریوافتی پوایین ،بوپ نابوپ خواد

تهادل تالش  -پاداش و تهارض کار  -خوانااده وجواد دارد.

احتمال دارد بپ اح اسات منفی مکرر و پاسخ استرس پایودار

عالوه بر این تأکید شد کوپ تهوارض کوار  -خوانااده تبهوات

در افراد منجر شواد ( )Kinman 2016; Garza et al. 2015و

ب یاری را مبل عد حضار ،غیبوت ،تورک زودهنگوا کوار و

در مقابول ،اح اسوات مببووت تاسوط پوواداشهوای اجتموواعی

تأخیر ،عد رضایت از زندگی ،کاهش خروجویهوای کوار و

بوادن ،سوالمتی و بقوا را تورویج

خووانااده و کوواهش رضووایت زناشووایی را شووامل موویشوواد

می کند .مدل عد تهادل تالش  -پادش در کار بیان مویکنود

( Zakereian et al. )2017( .)Falahati, Rahmati 2017بوپ

کپ عد تهادل بین تالش باال و پاداش پایین تحت شرایط زیر

بررسی پارامترهای مؤثر بور عود تهوادل توالش  -پواداش و

حفظ میشاد و باقی میماند:

استرس شغلی ناشی از آن بر اسواس نتوایج پیموایش عاامول

مناسو ،،اح واس خوا

 .1وقتیکپ قرارداد کار بپطار ضهیفی تهریف شوده باشود
و جایگاین برای آن ماجاد نباشود .بوپعبوارتیدیگور کمبواد
انتخا

جایگاین در بازار کار (مبل سطح پایین مهارت ،عد

تحرک و بازار کار مخاطرهآمیا)؛

روان  -اجتماعی در محویطهوای کواری کشوار

ایوران ( Iran

 )Psychosocial Workplace Surveyپرداختند .ایون مطالهوپ
نشان داد کپ برای انجا مداخلوپ بوپمنظوار کواهش اسوترس
شغلی از طریق کمتور نموادن میواان درک کوارگران از عود

تأثیر ادراک عدم تعادل تالش  -پاداش بر تعارض كار -خانواده با نقش میانجیگری بهزیستی ذهنی 35 /

تهادل بین تالش و پاداش ،احتماالً میتاان بر بهباد وضوهیت

نتیجپ حضار در نقش متضواد از سوای قلمروهوای کواری و

در

خاناادگی است ،لذا باید اثرات فشارهای کاری و خواناادگی

زمانهای کار و استراحت ،باال بردن تهداد نیوروی کمکوی در

بر تهوارض کوار  -خوانااده بوپطوار مشوترک بررسوی شواد

مااقع ضروری و تنظی برنامپ ورزشی برای کوارگران تمرکوا

( Aminah Ahmad )Rastegar Khaled, 2006بیوان مویکنود

نموواد .از طرفووی دسووتاوردها و هاینووپهووایی کووپ از تبووادالت

کپ انتظارات از نقشهای مختلف کپ فرد انجا میدهد ،سب،

اجتماعی ک  ،میشاد ،بپطار م تقی بر روی رفتار فورد بوا

تهارض بین نقشی میشاد .تهوارض بوین نقشوی هنگوامی رخ

دیگران اثر میگذارد و ممکن است واکنشهوا و پاسوخهوای

می دهد کپ فرد نمی تااند بپ تمامی انتظاراتی کپ از نقشهوای

مختلفی را برانگیاد ( )Mozafari, Yousefi, 2012عد تهادل

خاناادگی و کاری برمیخیاد ،پاسخ دهد و انجا وظایف هر

میان تالش و پاداشهای دریافتی ،مویتاانود ازجملوپ عاامول

نقشی بپ زمان ،انرژی و تههد نیازمنود اسوت .نظریوپ هایوت

فشارزایی باشد کپ استمرار آن در طاالنیمودت باعوث تغییور

اجتماعی ( )Social Identityبیان میکند کپ افراد خواد را بوپ

سازگاری فرد با شرایط زنودگی یوا تهوارض کوار  -خوانااده

طبقپهای اجتماعی مختلف کپ هایت و نقشهوای آنهوا را در

دیگور ،کوار و خوانااده دو جنبوۀ مهو از

محیط اجتماعی نشان میدهد ،تق وی مویکننود .بورای مبوال

زندگی ان ان را تشکیل میدهد و سوالمت هموپجانبوۀ فورد،

فردی کپ خاد را بپعنواان نیرویوی ارزشومند در محویطکوار،

Ozbag,

هم ردوست ،پدری مهربان در این میان میداند و هر یک از

متغیرهایی مبل وضهیت شیفت کاری ،دادن حوق انتخوا

میشواد .از طور

تحت تأثیر هماهنگی و تناس ،این دو حیطپ است (

این نقشها جنبپهای مختلف از هایت افراد را نشان میدهد.

.)Ceyhun. 2014
تهارضات کار  -خانااده ( )Work Life Conflictبپعناان

بهضی افراد متمایل ه تند کپ بپ جنبپ نیروی کاری ارزشومند

حالتی کپ خااستها ،زمان اختصاص یافتپ و تالش مارد نیاز

از هایت خاد اهمیت دهند؛ درصارتیکپ برای دیگران نقش

برای انجا شغل در م لالیت های مرتبط با خوانااده توداخل

هم ری و پدری اهمیت بیشتری پیدا میکند .این مودل بیوان

ایجاد میکند ،تهریف شوده اسوت (.)Salaheian et al. 2010

میکند عاامل پیشبینیکننده میاان تهارض اح اس شوده در

تهارض کار  -خانااده ،ناعی تضاد و تقابل بین نقشی اسوت

افراد میتااند بر اساس شوغلمحوار ،خوانااده محوار و فورد

کپ طی آن ،فشارهای آشکار و نهان نقوشهوای خواناادگی و

محار است ( .)Aminah Ahmad, 2008همچنین تهارض کار

کاری در جهاتی با یکدیگر در تضاد و تقابل و یا بوپ مهنوایی

 -خانااده بپ دو دلیل در جامهپهای در حال گذار نظیر ایران،

صریحتر در ناسازگاری قرار میگیرند ( )Neto, 2018و اغل،

مارد تاجپ قرار میگیرد؛ نخ ت :فشارهای ناشی از دشااری

شده ،تهوارض در نقوشهوا و

نقشهای چندگانپ بپویژه در خاناادههای دوگانوپ شوغلی کوپ

وظایف و همچنین تهارض در رفتارها در یک نقش (کوار بوا

در آنها با وجاد پایگاه شغلی برابر و هم وان ،بوا تونشهوا و

خووانااده) بووا رفتارهووای مووارد نی واز در نقووش دیگوور اسووت

فشارهایی برای انطباق بوا نظوا نقوش گ وترش یافتوپ خواد

(Karimi, Rezaie, 2017؛ .)Salarimehr et al. 2018

روبپ رو ه تند و دو  :اختالل و تضواد هنجواری ماجواد در

 Paghoushدر پووژوهش خوواد نشووان دادنوود تهووارض کووار-

تهریف نقشها و ماقهیتهوای اجتمواعی کوپ از پدیودۀ عوا

خانااده بر کیفیت زندگی و رضایت شغلی توأثیر منفوی و بور

تأخر فرهنگی متأثر است ،میتااند در هور سوپ سوطح خورد،

فرسادگی شغلی تأثیر مببت دارد (.)Paghoush et al. 2017

متاسووط و کووالن نظووا اجتموواعی ،پیاموودهای منفوویتوور و

حاوی تهارض در زمان صر

ازجملپ مدلهای عمامی تهارض کار  -خانااده بوپ مودل

نامطلا تری از جامهپهای جدید کپ مرحلۀ گوذار را سو ری

ناسازگاری فشار نقشهوای کوار  -خوانااده Greenhaus,

کردهاند در پی داشتپ باشد .بپطارکلی در سطح خرد ،تهارض

 Beutellمیتاان اشاره کرد و فرض اصلی در این مودل بور

نقش فرد را بپ تونش روانوی و اخوتالل نواتاانی در برقوراری

وجاد فشارهای همامان از سای خانااده و محل کار ،وقواع

ارتبا اجتماعی مؤثر دچار میکند و درنتیجپ احتمال دارد کپ

تهارض را تشدید میکند و چان بروز تهارض کار -خوانااده

فوورد در کووار ،دچووار ناخشوونادی شووغلی ،رخووات روان وی و
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اح اس ازخادبیگانگی شاد و در خانااده نیا بوپ اف وردگی،

صاح،نظران آنچپ باید بر آن متمرکا باد بهای تی است و نپ

اضطرا  ،بدخلقی و بدرفتاری ،کاهش رضایت از زنودگی و

شادکامی و شادکامی صرفاً یکی از مؤلفپهای بهای تی اسوت

عد بهداشوت روانوی گرفتوار آیود .در سوطح متاسوط ،هو

و درواقع شادکامی عنصر عاطفی از مؤلفپ تجربپ ذهنی است.

خانااده ها و هو سوازمان دچوار نواعی کوارکرد نادرسوت و

مؤلفپ بازتابنده خادآگاهی ،جنبپ دیگوری از بهای وتی ذهنوی

ناب امانی مویشواند کوپ از فشوار روانوی و اجتمواعی ناشوی

است کپ ب یار حائا اهمیت باده و سالمت و عملکرد فورد و

میشاد و این امر در سازمان ها بپصوارت افواایش توأخیر و

همچنین محیطی کپ شخص در آن زی ت میکند نیا در ایون

غیبت از کار ،افاایش تمایل برای تغییور شوغل و عود تههود

خصاص مه تلقی مویشواد ( .)Henriques 2013بهای وتی

شغلی و سازمانی است کوپ درمجمواع بوپ کواهش بهورهوری

ذهنی ،بپ چگوانگی ارزیوابی افوراد از زنودگی خواد اطوالق

میانجامد .در سطح کوالن نظو اجتمواعی ،ایون تهوارضهوا

میگردد ( )Deiner et al. 2017کپ میتااند از راه رضوایت از

انورژی ب ویار زیوادی از جامهوپ اسوت کوپ

زندگی و ارزشیابیهای مبتنوی بور اح واس ،خلوق و هیجوان

درنتیجپ بالتکلیفی فرد و اضطرا های ناشی از آن اسوت .در

حاصل شاد ( .)Chan, Deiner 2011بهای وتی ذهنوی دارای

چنین شرایطی ان وان قوادر نی وت دسوت بوپ عمول بانود و

دو مؤلفپ شناختی و عواطفی اسوت کوپ بُهود شوناختی یهنوی

نموویتاانوود هوویچ یووک از وظووایف خوواد را انجووا بدهوود

ارزیوابی افووراد از میواان رضووایت از زنوودگی و بُهوود عوواطفی

(.)Masoumi, Nodehi 2016

بهای تی یهنی برخارداری از حداکبر عاطفپ مببت و حوداقل

نمایانگر اتوال

با تاجپ بپ آنچپ بررسی شد و نقوش توالش و پواداش و

عاطفپ منفی اسوت .پژوهشوگران بور ایون باورنود کوپ ایجواد

استرسهای شغلی و نیا مشکالت ایجاد شده تاسط تهوارض

بهای تی ذهنی ،ان ان ها را بپ سمت مافقیت بیشتر ،سالمت

کار -خانااده ،میتاان از عاامل مختلفی همچان رفواه ذهنوی

بهتر ،ارتباطات اجتماعی سال و درنهایت سالمت روانوی و

یا بهای تی ذهنی در نقش میانجیگری شرایط فاق را بررسوی

ج می افاون تری رهنماد می سازد؛ همچنین عااطف مببت

نماد .مطالهات نشان داد کپ وقتی کارمنودان مطالبوات شوغلی

و منفی ،مکانی

های فکری متفاوتی را کپ بر سوالمت فورد

باالیی دارند و منابع مالی آنها ک می شواد ،رفواه ذهنوی آنهوا

تأثیر دارند ،بپ راه میاندازند .بپ همین دلیول ،بورای ارتقوای

تحت تأثیر قرار می گیرد و شرایط روانی کار نیا بور سوالمت

بهای تی ذهنوی الز اسوت بور کیفیوت زنودگی ،گ وترش

ذهنی کارکنان تأثیری دارد .این یک بینش مه برای مدیران و

تاانمندی ها ،ایجاد رضایت و خشنادی پایدار تمرکا شواد؛

متخصصووان سووالمت شووغلی در هنگووا پوورداختن بووپ کووار و

زیرا بر اساس یافتپ های پژوهشوی افورادی کوپ از بهای وتی

تهارضات کار  -خانااده است و متخصصان سوالمت شوغلی

ذهن وی برخاردارنوود ،مهموواالً دارای ویژگوویهووایی از قبی ول

باید از تهارض کار -خانااده بپعناان یک دلیول بوالقاه بورای

کارکردهای مببت و سوال ه وتند ( )Hejazi et al. 2014و

مشکالت سالمت روانی آگاه باشند؛ بنابراین تهارض بین کار

بهای ووتی ذهنووی شووامل طیووف گ ووتردهای از رگووپهووا و

و زندگی خاناادگی با رفاه ذهنی کارکنان مورتبط اسوت و بوا

ویژگی های ذاتوی و محیطوی اسوت ،Lyubomirsky .مودلی

وجاد ارتبا بین تهارضات بوین کوار  -خوانااده و سوالمت

تلفیقی یا التقاطی ژنتیک  -شخصیت یا مدل عاامل جمهیت

ذهنی کارمندان ،باید تأیید کرد کپ شرایط روانی کوار نیوا بور

شناختی_ محیطی را برای بهای تی و شادمانی ارائپ داد کوپ

سووالمت ذهنووی کارکنووان اثوور دارد ( .)Neto, 2018تهریووف

شامل مجماعپ عاامل ژنتیکی ،عاامل و شورایط محیطوی و

سووازمان جهووانی بهداشووت از سووالمتی ،مفهووا بهای ووتی

نیووا فهالیووتهووا و تموورینهووای ارادی و انتخووابی اسووت

( )Well_Beingرا بپ وجاد آورد و امروزه در جااموع علموی

( ) Lyubomirsky et al. 2005کپ طبق فرموال زیور تودوین

این مفها از جامهیوت بیشوتری برخواردار اسوت .شوادی و

شده است:

شوادکامی ( )Happinessمهو اسوت لویکن آن تموا چیوای

رفتارهووای ارادی ع عااموول محیطووی ع عااموول ژنتیکووی

نی ت کپ در واژه بهای تی نهفتوپ اسوت .از نظور ب ویاری از

بهای تی ذهنی

SWB = S + C + V

تأثیر ادراک عدم تعادل تالش  -پاداش بر تعارض كار -خانواده با نقش میانجیگری بهزیستی ذهنی 33 /

نخ تین عامل مهو و عموده در تهیوین بهای وتی افوراد،

روانشناختی را تالش فرد بورای تحقوق تاانواییهوای بوالقاه

عاامل ژنتیکی است .تهیینکننده های ژنتیکوی در طوال عمور

خاد می داند .بر اساس الگای ریف ،بهای وتی روانشوناختی

افراد ثابت ،در طال زمان پایدار و ن بت بپ تغییور یوا کنتورل

از شش عامل شوامل :پوذیرش خواد (داشوتن نگورش مببوت

ایمن ه تند .این عامل بپ تنهایی  00درصد از کول واریوانس

ن بت خاد) ،رابطپ مببت با دیگران (برقراری روابوط گور و

بهای تی را بپ خاد اختصاص داده است .بهای تی ذهنوی بوپ

صمیمی با دیگران و تاانایی همدلی) ،خادمختاری (اح واس

ارزیابی و درک شخصی افراد از کیفیت زنودگی خواد شوامل

استقالل و تاانایی ای تادگی در مقابل فشوارهای اجتمواعی)،

کیفیت کنشهای اجتماعی ،روانشناختی و عاطفی آنها اطالق

زندگی هدفمند (داشتن هد

در زندگی و مهنادادن بوپ آن)،

میشاد ( .)Mirzaei 2007افوراد بوا اح واس بهای وتی بواال

رشد شخصی (اح اس رشود م وتمر) و ت ولط بور محویط

هیجانهای مببت بیشتری را تجربپ میکنند و از گذشتپ ،آینده

(تاانووایی فوورد در موودیریت محوویط) تشووکیل موویشوواد

خاد ،دیگران ،رویدادها و حاادث پیرامان خادارزیابی مببتی

( .)Soleymani, Habibi, 2014بهای تی روانشناختی عبارت

دارند و آنها را خاشایند تاصیف میکنند؛ درحالیکپ افراد بوا

است از تأکید بر رضوایت از دسوتاوردهای خواد و مشواهده

ارزیوابی

در زنودگی دارد و بورای

اح اس بهای تی پایین مواارد موذکار را نوامطلا
کرده و هیجان های منفی مانند اضطرا

کردن خاد بپعناان فردی کپ هد

و اف ردگی بیشوتری

رشد و پیشرفت و تحقق بخشیدن بپ تااناییهای بالقاه تالش

Gillett, Crisp

میکند ( ،Keyes .)Hasanzade, Bagherzade 2018بهای تی

 Keyes)2005( .)2017بهای تی ذهنی را در سپ بُهد مختلوف

اجتماعی را گاارش شخصی افراد از کیفیت ارتبوا آنوان بوا

شوووامل :بهای وووتی هیجوووانی (،)Emotional Well-Being

دیگران تهریف میکند .از نظور او بهای وتی اجتمواعی یهنوی

بهای ووتی روانشووناختی (،)Psychological Well Being

ان ووجا  ،همب ووتگی ،پووذیرش ،مشووارکت و شووکافایی بووا

بهای تی اجتمواعی ( )Social Well-Beingدر نظور گرفوت.

اندازههای مربا بپ سالمت روان مرتبط ه وتند .شوناخت و

بهای تی هیجانی ،باعث رضوایت از زنودگی ،خواشبینوی و

پذیرش دیگران ،عنصر پذیرش و ارزش فورد بوپعنواان یوک

امیدواری ،اعتمادبپنفس ،ت لط و حس کنترل ،داشوتن هود

شریک اجتماع ،عنصر مشارکت و سورانجا بواور بوپ تحوال

در زندگی ،اح اس تهلق و حمایت شخصوی از مهو تورین

مببت اجتماعی ،عنصر شوکافایی بهای وتی اجتمواعی اسوت.

جنبپهای آن ه تند .اح اس بهای تی ه مؤلفپهای عواطفی

این عناصر می تاانند وحدت اجتماعی ،تشریکم اعی ،پیاند

و ه مؤلفپ های شناختی دارد .افراد با اح اس بهای تی بواال

اجتماعی و حس ظرفیت برای رشود موداو جامهوپ و میواان

بپطار عمده ،هیجانهای مببت را تجربپ میکنند و از حاادث

راحتی افراد را در پذیرش دیگران ارزیابی

کنند (Safarinia et

و وقایع پیرامان خادارزیابی مببتی دارند؛ درحالیکپ افوراد بوا

 .)al. 2010بهای ووتی اجتموواعی ارزیوابی افووراد از شوورایط و

اح اس بهای تی پایین حاادث و ماقهیوت زنودگی خواد را

عملکرد در جامهپ است و تأکید آن بر کیفیوت جهوتگیوری

را تجربپ مویکننود (،Narimani et al. 2017؛

نامطلا

ارزیوابی مویکننود و بیشوتر هیجانوات منفوی نظیور

اضطرا  ،اف ردگی و خش را تجربپ میکنند (

فرد ن بت بپ دیگران است (.)Howell et al. 2010

Abasi et al.

در پایان با تاجپ بپ نقش اساسی کارکنان در دسوتیابی بوپ

 .)2017سالمت عاطفی یا بهای تی هیجانی پدیده ای دوقطبی

اهدا

سازمانی ،اهمیت تاجپ بپ آنان از سای کارشناسوان و

است کپ شامل عاطفپ مببت و منفی است کپ متمایا و مکمول

پژوهشگران مختلف مارد تأکید قرار گرفتوپ اسوت و توالش

یکدیگر ه تند .سالمت عاطفی منفوی بواال بوا محودودیت و

میشاد تا عااملی کپ کارایی و بهرهوری کارکنان را در محیط

تمرکا افکار و اعمال مرتبط است درحالیکپ سالمت عواطفی

کاری بپصارت منفی تحت تأثیر قرار میدهنود را محودود و

مببت با گ ترش افکار و اعمال مرتبط باده کپ بپ ایجاد منابع

تا حد امکان برطر

نماد .ازجملپ عااملی کوپ در دهوپهوای

شخص وی طوواالنیموودت و همچن وین ،بهینووپسووازی سووالمت

اخیر مارد تاجپ قرارگرفتپ است ،عد تهادل تالش پاداش و

میانجامد ( Riff)1998( .)Galinha, Ribeiro 2011بهای وتی

نیا تهارض کار_خانااده است کپ نتایج منفوی بور سوالمت و
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نقشآفرینی مناس ،کارکنان در پیخااهد داشت .بدین منظار

حیث ارتبا بین متغیرهای پژوهش از ناع همب تگی است و

در این پژوهش بپ بررسی تأثیر عد تهوادل توالش  -پواداش

از لحاظ زمان ،مقطهوی بررسوی شوده اسوت .جامهوۀ آمواری

بر تهارض کار  -خانااده ،تأثیر عد تهوادل توالش  -پواداش

پووژوهش حاضوور شووامل همووۀ کارکنووان رسوومی و اعضووای

بر بهای تی ذهنی و تأثیر تهارض کار  -خانااده بر بهای وتی

هیلتعلمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خاراسوگان)

ذهنی و درنهایت فرضویۀ اصولی پوژوهش عبوارت اسوت از:

بپ تهداد  700نفر ،در سال  1397است کوپ از طریوق جودول

ادراک از عوود تهووادل تووالش  -پوواداش بوور تهووارض کووار -

( ،)Krejcie, Morgan 1970تهداد  248نفر انتخا

شدند؛ بپ

خانااده با نقش تهدیلگر بهای تی ذهنی تأثیر دارد؟

این صارت کوپ پوس از تهیوین حجو نمانوپ در هرکودا از
طبقات کارکنان رسمی و اعضای هیلتعلموی ،تهوداد نمانوپ

روش

بووپصووارت طبقووپای و بووا روش نمانووپگیووری در دسووترس

روش پژوهش ،جامع ۀ آم اری و نمون  :ایون پوژوهش از

(سهمیپای) انتخا

و پرسشنامپ تازیع گردید.

جهت هد  ،کاربردی و از نظر ماهیت ،تاصویفی اسوت و از
جدول  .1حجم نمونۀ مورد مطالع در كاركنان رسمی و اعضای هیئتعلمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان)
نام شركتكنندگان

تعداد نفرات جامعۀ آماری

پرسشنامۀ توزیعشده

پرسشنامۀ مورد قبول

کارکنان رسمی

380

130

130

اعضا هیلتعلمی

320

113

100

جمع

700

248

230

ابزار سنجش

روایی محتاایی پرسشنامپ تاسط چند نفور از صواح ،نظوران

اباارهای این پژوهش شامل سپ پرسشنامۀ عد تهادل توالش

ماضاعی و روایی صاری پرسشنامپ تاسط چند تن از افوراد

 -پاداش ،تهارض کار  -خانااده و بهای وتی ذهنوی بواد .در

جامهۀ آماری مارد تأیید قرار گرفت (در هنگا انجا کار ،بوا

این پژوهش برای مشخص شدن پایایی پرسشنامپ از ضوری،

وقفپ و عاامل مااح زیادی روبپرو ه ت ).

آلفای کرونباخ کپ یکی از روشهای هم انی درونوی اسوت،

ب) پرسشنامۀ تع ارض ك ار  -خ انواده

( Work Life

استفاده گردید .بدین منظار با اسوتفاده از داده هوای بوپ دسوت

 :)Conflict Questionnaireبوورای سوونجش تهووارض ک وار و

آمده از پرسشنامپها و بپکمک نر افاار آماری  ،Spss25میواان

خانااده از پرسشنامۀ  18گایپای چند بُهدی تهوارض کوار -

ضووری ،اعتموواد بووا روش آلفووای کرونبوواخ محاسووبپ گردی ود.

خانااده ( Carlson, Kacmar, Williams)2000استفاده شود و

همچنین روایی پرسشنامپ از طریق روایی صاری و محتواایی

این مقیاس ابهاد ششگانپ تهوارض کوار و خوانااده را موارد

و بر اساس نظر اساتید و متخصصوان ماضواعی و برخوی از

ارزیابی قرار میدهد .سپ موادۀ اول ،تهوارض کوار و خوانااده

پاسخگایان بدست آمد.

مبتنی بر زمان ،سپ مادۀ دو تهارض خوانااده کوار مبتنوی بور
(Effort-

زمووان ،سووپ مووادۀ سووا تهووارض ک وار و خووانااده بوور مبنووای

 :)Reward Imbalance Questionnaireبوپمنظوار گوردآوری

تاانفرسایی ،سپ مادۀ چهار تهارض خانااده کوار مبتنوی بور

دادهها در خصاص اندازهگیری عد تهادل تالش  -پاداش از

تاانفرسایی ،سپ مادۀ پنج تهارض کار و خانااده مبتنوی بور

پرسشنامپ استاندارد ( )Siegrist, 2010اسوتفاده گردیود کوپ از

رفتار و سپ مادۀ شش تهارض خانااده کار مبتنی بر رفتوار را

 11سؤال در طیف پنج درجپای لیکرت تشکیل شوده اسوت.

میسنجند .پرسشنامپ در طیف پنج درجپای لیکرت طراحی و

آلفا کرونباخ این پرسشنامپ  0/877در نظر گرفتپ شوده اسوت.

ضری ،آلفای کرونباخ برای تهارض کار  -خانااده  0/807بپ

الف) پرسشنامۀ عدم تعادل ت الش  -پ اداش
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دست آمد .روایوی محتواایی پرسشونامپ تاسوط چنود نفور از

ساختاری واریانس محوار  PLS_WARP6در دو سوطح آموار

صاح،نظران ماضاعی و روایوی صواری پرسشونامپ تاسوط

تاصیفی و استنباطی انجا گردید و برای ارائۀ تف یر مناسوبی

چند تن از افراد جامهۀ آماری مارد تأیید قرار گرفوت (کوار

از دادهها ،از طریق تحلیلهوای تاصویفی بوپ بررسوی جامهوۀ

آنقوودر موورا مشووغال کوورده کووپ نمویتوواان در فهالیووتهووای

آماری مارد مطالهپ پرداختپ شد .هد

خاناادگی بیش از آنچپ میخااه یوا عالقوپ دار  ،مشوارکت

طیف جن یتی ،تحصویلی و جمهیوت شوناختی نمانوپ موارد

کن ).

مطالهپ است بپطاریکپ بتاان در نگاهی تاصیفی نمایی کامل

ج) پرسش نامۀ بهزیس تی ذهن ی (
 :)Questionnaireایون پرسشونامپ

mental well-being

تاسوطKeyes, Magyar-

از این تحلیل ،ارزیابی

از آزمادنیها بپ دست آورد .پس از بررسی تاصویفی جامهوۀ
آماری پژوهش ،تازیع دادهها مارد بررسی قرار گرفت ،س س

 Maeدر سال  2003طراحی شد کپ شامل سپ بُهود بهای وتی

با استفاده از مدلسازی مهادالت ساختاری واریانس محوار و

هیجانی ( 12سوؤال) ،بهای وتی روانشوناختی ( 18سوؤال) و

ضری ،همب تگی مارد بررسی قرار گرفت.

بهای تی اجتماعی ( 10سؤال) است کپ از  40سؤال در طیف
پنج درجپای لیکرت تشوکیل شوده اسوت .بور اسواس نتوایج

یافتهها

ضری ،آلفای کرونباخ برای بهای تی ذهنی  0/821بپ دسوت

در بخش نتایج تاصیفی تهداد افراد بوپ تفکیوک نواع شوغل،

آموود .روایووی محتوواایی پرسشوونامپ تاسووط چنوود نفوور از

 100نفر اعضوای هیلوتعلموی و  130نفور کارکنوان رسومی

صاح،نظران ماضاعی و روایوی صواری پرسشونامپ تاسوط

بادند .همچنین بر اساس جن یت تهداد  110نفور مورد و 70

چند تن از افراد جامهۀ آماری مارد تأیید قرار گرفت (بیشوتر

نفر خان و بر اساس وضهیت تأهل  204نفر متأهل و  27نفر

ویژگیهای شخصیتی خاد را دوست دار ).

مجرد در جامهپ آماری وجاد داشت .همچنین از لحاظ میاان
تحصوویالت  10نفوور دیوو ل  07 ،نفوور لی ووانس 88 ،نفوور

روش اجرا و تحلیل دادهها

فاقلی انس و  79نفر دکتر حضار داشتند.

تجایپوتحلیل دادههای حاصل از این پوژوهش بوا اسوتفاده از
نر افاار آمواری  SPSS25و نور افواار مودل سوازی مهوادالت
جدول  .2میانگین و انحراف معیار متغیرهای اصلی
متغیرهای پژوهش

میانگین

انحراف معیار

عد تهادل تالش_ پاداش

2/384

0/313

تهارض کار خانااده

3/322

0/134

تهارض مبتنی بر زمان

3/229

0/802

تهارض مبتنی بر تاانفرسایی

3/403

0/771

تهارض مبتنی بر رفتار

3/291

0/717

بهای تی ذهنی

2/813

0/208

بهای تی هیجانی

3/287

0/190

بهای تی روانشناختی

2/108

0/490

بهای تی اجتماعی

2/828

0/444
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نتایج آمار استنباطی برای بررسی فرضویپ هوای پوژوهش

کارکنان تأثیر دارد .شکل  2مدل مهادالت سواختاری مربوا

نشان داد ،فرضیپ ادراک از عود تهوادل توالش -پواداش بور

بپ فرضیات تحقیق و همچنین جودول  3نیوا خالصوپ نتوایج

تهارض کار -خانااده با نقوش میوانجیگری بهای وتی ذهنوی

مربا بپ فرضیات تحقیق را نشان میدهد.

معادل ساختاری رابط ادراک از عدم تعادل تالش_ پاداش بر تعارض كار_ خانواده با نقش میانجیگری بهزیستی ذهنی
جدول  .3برآورد ضرایب مسیر مستقیم
م یر
عد تهادل تالش_ پاداش ()ERI
بهای تی

ذهنی )(MW

عد تهادل تالش_ پاداش ()ERI

ضری ،اثر

سطح مهناداری

نتیجپ فرضیپ

تهارض کار خانااده )(WLC

0/18

>0 /01

تأیید

تهارض کار خانااده )(WLC

-0/29

>0 /01

تأیید

بهای تی ذهنی )(MW

-0/41

>0 /01

تأیید

جدول  .4برآورد ضرایب مسیر غیرمستقیم

م یر
عد تهادل تالش _ پاداش

تهارض کار خانااده

با بررسی رابطپ عد تهادل تالش  -پاداش و تهارض کار

ضری ،اثر

سطح مهناداری

نتیجپ فرضیپ

0/119

0/004

تأیید

لووذا فرضویۀ ایون پووژوهش تأییود شووده اسووت و بووا اطمینووان

 -خانااده ،نتایج نشان داد کپ تهارض کار  -خانااده بوا عود

90درصد میتاان گفت کپ بهای تی ذهنی نقش میانجیگوری

تهادل تالش  -پاداش مرتبط است و بپصارت م تقی با ه

در رابطپ بین ادراک از عد تهادل تالش  -پاداش بر تهارض

ارتبا مهناداری دارند .همچنین ضرای ،اثر بورآورد شوده در

کار -خانااده را دارد .درنهایت طبق نتوایج بوپ دسوت آموده از

جدول  3نشاندهندۀ مؤثر بادن یا نبادن هر مؤلفوپ اسوت .در

جداول  3و  4تصمی گیری تحلیل میوانجی بور اسواس نتوایج

ستان اول مقدار ضوری ،اثور اسوتاندارد و بوپ ترتیو ،سوطح

بپ دست آمده از تحلیل م یرهای م تقی و غیرم تقی مدل را

مهناداری و درنهایوت نتیجوۀ فرضویپ ،گواارش شوده اسوت.

میتاان بدینصارت گاارش کرد کپ ازآنجاکپ اثر غیرم وتقی

همان طار کپ در جدول مشاهده میشاد بوا تاجوپ بوپ اینکوپ

بین عد تهادل تالش  -پاداش و تهارض کوار  -خوانااده بوا

مقدار پی -ولیا در سطح اطمینان 90درصد مهنوادار نبواده و

حضار میانجی مهنادار است و اثر م وتقی بوین عود تهوادل

تأثیر ادراک عدم تعادل تالش  -پاداش بر تعارض كار -خانواده با نقش میانجیگری بهزیستی ذهنی 41 /

تالش  -پاداش و تهارض کار  -خانااده بوا حضوار میوانجی

مووودیریت منوووابع ان وووانی ()Hrm

مهنادار اسوت و بهای وتی ذهنوی ،اثور میوانجیگوری جائوی

 ،Managementیکی از دو جریان اصلی را بررسی مویکنود؛

( )Partial Mediationدر رابطوپ بوین عود تهوادل توالش -

نخ ووتین جریوان بوور عملکردهووای مختلووف موودیریت منووابع

پاداش و تهارض کار  -خانااده را دارد.

ان انی ،برای مبال ،گورفتن نیوروی توازه ،انتخوا  ،آموازش،

Human Resource

گ ترش ،ارزیابی عملکرد و پاداش تمرکا میکنود و جریوان
بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با هود

دو  ،مدیریت منوابع راهبوردی شوامل دادن قودرت اختیواری
توأثیر ادراک از عود تهوادل توالش -

سی ت های کاری با عملکرد بواال و روابوط آنهوا بوا عملکورد

پاداش بر تهارض کار  -خانااده با نقش میانجیگری بهای تی

سوازمانی را بررسوی مویکنود ( .)Yang et al. 2009هود

ذهنی انجا گرفت .تحقیق از جهت هد  ،کاربردی و از نظر

اساسی این است کپ اطمینان حاصل شواد مودیریت بوپ نحوا

ماهیت ،تاصیفی است و جامهۀ آماری پوژوهش شوامل هموۀ

اثربخشی با هر چیا مورتبط بوا اسوتخدا و به وازی افوراد و

کارکنان رسمی و اعضای هیلتعلموی دانشوگاه آزاد اسوالمی

روابطی کپ بین مدیریت و کار وجاد دارد ،برخارد مویکنود.

واحد اصفهان (خاراسگان) بوپ تهوداد  700نفور در سوال 97

کارکرد منابع ان انی سه عمدهای در ایجاد محیطی دارد کوپ

است کپ از طریق جدول کرج ی و مارگان ،تهداد  248نفور

افراد قادر باشند بهترین استفاده را از قابلیتهای خواد داشوتپ

انتخوا

و پرسشونامپ تازیوعگردیود .ابواار پوژوهش شوامل

باشند .افراد باید درک کننود کوپ از اسوتهدادهای بوالقاه آنوان

پرسشونا  Gعود تهوادل توالش  -پواداش (،)Sigrist, 2013

برای منافع فوردی و سوازمانی هو زموان اسوتفاده مویشواد

پرسشنامپ تهارض کوار  -خوانااده ( )Carlson et al. 2000و

( .)Abbaspour, 2002از سای دیگور ،الگوای اصولی کوپ در

پرسشوونا  Gبهای ووتی ذهنوی ( )Keyes et al. 2003اسووت.

خصاص طراحی شغل ارائپ شده اسوت ،الگوای مودیریتی و

روشهووای تجایووپوتحلیوول اطالعووات تحقیوق بووا اسووتفاده از

الگای روانشناختی است و طراحی شغل روانشناختی بورای

نر افواار  Spss25و  WARP_PLS6بررسوی شود .از گذشوتپ،

آن انجا میگیرد کپ انگیواش کارکنوان را افواایش ،تنیودگی

ان انها برای چرخپ حیات و کنار آمدن با پدیدهها ،مبوادرت

شغلی آنها را کاهش و تههد و عملکرد آنها را بهبواد ببخشود

بپ تأسیس و گ ترش سازمانها کردهاند تا از طریق آن بتاانند

( .)Oreizi samani, Sabahi 2009با تاجوپ بوپ الگوای عود

و نیازهووای خوواد را محقووق سووازند .بووا وجوواد

تاازن تالش  -پاداش ،تالش های کارکنان (مبل اضافپکواری،

اهوودا

پیشرفتهای عظی اخیر در عرصوپهوای مختلوف ،ان وانهوا

تحمل تنیدگی زمانی مداو  ،پاسخ بوپ تقاضواهای روزافواون

همچنان مهرههوای اصولی سوازمانهوا را تشوکیل مویدهنود؛

شغل و )...باید بپ طریقی شای تپ مبل ک  ،درآمد و احتورا ،

خاد بپ

مارد تاجپ و تقدیر قرار گرفتن و یا داشتن امنیت و ماقهیت

نحاۀ نگرش آنان ن بت بپ ان ان و چگانگی بپکارگیری این

مناس ،شغلی پاسخ داده شواد ( .)Siegrist, 2005ایون الگوا

نیروهووا واب ووتپ اسووت (.)Pouraminzad, Hashemi 2011

درواقع بر پایۀ تبادالت دوطرفۀ اجتماعی شکل گرفتپ است و

مدیریت منابع ان انی بپ خطمشی ها ،روش ها و سی ت هوایی

پیشفرض اصلی آن این است کپ دستاوردها و هاینپهایی کپ

اشاره دارد کپ بر رفتار ،نگرشهوا و عملکورد کارکنوان توأثیر

از تبادالت اجتماعی ک  ،میکنی  ،بپ طار م تقی بور رفتوار

میگذارد .دسلر در این زمینپ میگایود :مقصواد از مودیریت

فرد با دیگران اثر میگذارد .این امر در محیط کار ،بوپ توالش

منابع ان انی ،سیاستهوا و اقودامات ماردنیواز بورای اجورای

سرمایپگذاری شده (هاینوپهوا و انتظوار پواداش دسوتاوردها)

بخشی از وظایف مدیریت است کپ بپ جنبپهوایی از فهالیوت

کارکنان مربا است و بپ بیان ساده تور افوراد تمایول ندارنود

کارکنان ،بپویژه کارمندیابی ،آمازش ،ارزیابی عملکرد ،اعطای

تالش زیادی انجا دهند و پاداش کمی دریافت کننود .چنوین

پاداش و ایجاد محیطی سال و منصفانپ برای کارکنان سازمان

عد تاازنی تنیدگی زیادی را بر کارکنان متحمل میکنود کوپ

ب وتگی دارد ( .)Amirkhani et al. 2000در مطالهوات اخیور

در طاالنیمدت میتااند پیامدهای جدی برای سالمت روانی

بپطاریکپ مافقیت سازمانها در جهت تحقق اهدا
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و ج مانی آنها داشتپ باشد .با تاجپ بپ آنچپ گفتپ شد و نتایج

کپ تاجپ بپ این مقالپ از منظر بهای وتی ذهنوی موارد تأکیود

بپدستآمده از مدل پژوهش و جدول  ،4عد تهادل تالش -

است .همچنین بر مبنوای نتوایج بوپ دسوت آموده پیشونهادهای

پاداش بر تهارض کار  -خانااده تأثیرگذار اسوت .ایون نتوایج

کاربردی زیر ارائپ میگردد:

نشان داد چنانچپ افراد اح اس عد تهوادل در فهالیوتهوای

 .1ارتقا پاداش ها قبل از کاهش تالش هوا انجوا پوذیرد.

انجا شده و پاداش دریافتی را داشتپ باشوند ،تهوارض کوار-

همچنین باید مبنای پرداخت پاداشها ،عملکرد افراد باشد توا

خانااده در آنها افاایش مییابد .نتیجپ این تحقیق با پوژوهش

انگیاه کار بیشتر شواد .از طور

دیگور ایجواد شورایط ارتقوا

( Kinman, Jones )2007کامالً هم ایی داشت کپ بر اسواس

بپ طار منطقی و شای تپ گاینی و پرهیا از هرگانپ بروکراسی

آن ،اح اس عد تهادل تالش  -پاداش پیشبینیکنندۀ ب ویار

و جنا گرایی باشد.

دیگور نتوایج

 .2شفا سازی وظایف ،م لالیت ها و تالش هایی کپ هر

قای بر تهارض کار  -خانااده اسوت .از طور

نشان داد کپ بهای تی ذهنی قادر است رابطوپ میوان دو متغیور

فرد باید انجا دهد و مشخص کردن پاداشی کپ بپ هر توالش

عد تهوادل توالش  -پواداش و تهوارض کوار  -خوانااده را

تهلق میگیرد.

میانجیگری کند و تهارض کار  -خانااده با کاهش بهای وتی
ذهنی کارمندان مرتبط اسوت کوپ بوا

 .3تاجپ بپ تناس ،فرد -شغل در هنگا استخدا

تحقیقوات (Neto)2018

کارکنان جدید .هنگامی کپ تاانایی ها ،عالیق و مهارت های

هم ایی داست .یکی از ویژگیهوای مهو بهای وتی ذهنوی،

کارکنان با شغل هماهنگ نباشد ،برای انجوا کارها بایود

درونی بادن آن است؛ بپاینترتی ،کپ ارزیابی رفاه ،مبتنی بور

وقت و انرژی زیادی را صر

کند .درنتیجپ تالش باالیی

اسووتانداردهای شخصووی یووک فوورد اسووت تووا مبتنووی بوور

را ادراک می کند و متهاقباً انتظار دریافت پاداش مناسبی را

اسووتانداردهای دیگووران باشوود .بووااینحووال ،در یوک فرهنووگ

دارد .این در حالی است کپ سازمان بپ نتیجپ کار فرد،

جمعگرا ،مانند فرهنگ کشار چین ،ارتباطات بوین فوردی در

پاداش می دهد ،بنابراین ادراک تالش باال و پاداش ک در

ادراک رفاه افراد اثرگذار است چراکپ در چنین فرهنوگهوایی

فرد شکل می گیرد و عااق ،آن گریبانگیر فرد و سازمان

فرد نپ تنها رفاه خاد بلکوپ رفواه مشوترک جامهوپ را پیگیوری

خااهد شد.

میکند؛ بپعبارتدیگر ،در یک فرهنگ جمعگرا ،مورد بورای

 .4افاایش حمایت اجتماعی در کار خصاصاً حمایت های

دستیابی بپ تمایالت شخصی و بورآورده سواختن نیازهوای

ادراکشده میتااند عاامل تهدیدکنندۀ سالمتی مرتبط با عود

رفاهی گروه ،مشتاق تر ه تند .درنتیجپ ،رفواه تحوت شورایط

تاازن تالش -پاداش را کاهش دهد .لذا می تاان با در اختیوار

بوپ

دادن منابع (مبالً منوابع اطالعواتی) بورای کارکنوان و اعضوای

بپ استانداردهای

هیلت علمی و آمازش و تاانمندسازی آنان برای انجوا کوار،

دیگران و واب تپ بپ اجتماع باشد .در زمینپهای فل وفی ،رفواه

اح اس مارد حمایت واقع شدن را در آنان تقایت کننود کوپ

فرهنگی و اجتماعی این چنینی ممکن است تنها مهطوا
استانداردهای فردی نباشد؛ اما بیشتر مهطا

روانی بر اساس اخالقیات است کپ بپ ماقهیت خا

اعموال

روانی و تکمیل تاانایی فرد تأکید دارد (.)Zheng et al. 2015
همچنین تاجپ بپ بهای وتی ذهنوی از قبیول امنیوت رضوایت
شغلی ،اح اس آراموش و ...بوپ علوت توأثیر م وتقی آن بور

یکی از مؤثرترین پاداشها خااهد باد.
ازآنجاکپ هر پژوهشی با یوک سوری محودودیت مااجوپ
است ،در این پژوهش با محدودیتهایی ازجملپ:

 جامهۀ آماری  :با تاجپ بپ اینکپ جامهوۀ آمواری ایون

کیفیت زندگی ان ان اهمیت ویژهای یافتوپ اسوت و اح واس

پژوهش کارکنان رسمی و اعضای هیلت علمی بادند

عد تهادل تالش_ پاداش توأثیر کمتوری بور تهوارض کوار_

و احتمال دارد اگر تما کارکنان پیمانی و ،...اسواتید

خانااده خااهد داشت .در آخر باید بپ این نکتپ اشاره کرد کپ

اع از حق التدریس و ...حاضر در دانشگاه انتخوا

تاجپ بپ میاان واب تپ درآمدی پرداختهای کارکنان یکوی از

موی گردیود در جواا

عاامل مه در ایجاد تهادل تهارض کار -زندگی خااهد بواد

بادی .

پوژوهش تغییراتوی را شوواهد
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