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Abstract
Background: The workplace and family, as the mainstay of life in the current decade,
have become Coveid 19 and have been affected by many factors such as conflict,
adjustment, stress, and so on. This study aimed to predict work-family conflict based
on job stress, self-compassion, and marital adjustment among female teachers in
Coveid-19 conditions. Method: The study was descriptive with a correlational design.
The statistical population of the study included all female teachers in Taft, from which
250 female teachers were selected as a sample by the available sampling method.
The following questionnaires were adapted, Conflict Questionnaire - Carlson Family
(2000), Self-Compassion, (2003), Spanier Marital Adjustment (1976), and OSIPOW
(1987) Job Stress (1987). Data collected through these three questionnaires were
analyzed using Pearson correlation coefficient, structural equations, and regression
with SPSS software version 23. The results: The result revealed that marital
adjustment was a negative and significant predictor of work-family conflict, and job
stress was a positive and significant predictor of work-family conflict (P <0.001). In
addition, between job stress and work-family conflict, there was a positive and
significant relationship. The relationship between marital adjustment and work-family
conflict was negative and significant (P <0.001). Conclusion: The result indicated that
job stress had a significant positive relationship and self-compassion and marital
adjustment had a significant negative relationship with work-family conflict.
Therefore, it seems necessary to pay attention to such variables to recognize their
effects on the family in counseling and psychological centers.
Keywords: work-family conflict, job stress, self-compassion, marital adjustment
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Introduction
On December 12, 2018, a viral disease broke out in Wuhan, China, and continued until
December 29, when a new virus called corona was introduced by the World Health
Organization (Gralensky and Manuchehri, 2020, quoted in Roshan, 1400). In teachers, as in
other occupational groups, the corona situation disrupted the proper management
between work and family; Thus, there was a conflict between work and family, which
caused irreparable damage to the individual and society. (Hesabi et al., 2015). There are
logical and scientific reasons that the less the family-work conflict, the better the
adaptation of marital relationships (Mazerolle, 2015). Marital adjustment is one of the most
important factors in determining the stability and durability of married life (Gal, 2005). On
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the other hand, in many studies, the relationship between self-compassion and work-family
conflict has been confirmed (Brown, 1999). Many studies have also shown that work and
family stress affect work-family conflict (Westman and Etzion, 2005; Stinmeter et al., 2008;
Darcy and McCarthy, 2007; Hennessy and Lent, 2008). Thus, the association of living
conditions with infectious diseases such as Coveid 19 artery is naturally a detrimental factor
in enhancing job stress and marital incompatibility and is itself a factor in aggravating
conflicts. Given the above and the importance of the absence of work-family conflict and its
consequences, especially in the current Coveid 19 conditions in the world, and given that
work-family conflict can have many effects on psychological variables, such as stress, this
study aimed to predict work-family conflict based on job stress, self-compassion and marital
adjustment among female teachers in Coveid 19 conditions.

[ DOR: 20.1001.1.24234850.1400.7.1.6.2 ]

Methodology
The research method was descriptive-correlational. The statistical population of the present
study included all female teachers in Taft city of Yazd province in 1400. The sample size of
250 female teachers in Taft city was selected by the available sampling method. The
instruments used included: the work-family conflict questionnaire, occupational stress
questionnaire (OSI), Osipow job role questionnaire, self-compassion questionnaire (SCS),
and Spanier marital adjustment questionnaire (DAS).

57

Fakhrabad, & Abooei

Family Pathology, Counseling and Enrichment Journal

Results and discussion
The step-by-step prediction shows the work-family conflict in terms of predictors of
self-compassion, job stress, and marital adjustment. The results showed that in the first
step, marital adjustment has a significant linear relationship with work -family conflict
and explains 30.9% of the variance of the work-family conflict variable. The results
showed that in the second step, marital adjustment and job stress have a significant
linear relationship with work-family conflict (P < 0.01) and with the entry of the job
stress predictor variable, the predictive power of work-family conflict by 6.3% by the
variable Predicting job stress improves.
Supplementary results show the study of regression coefficients. The results
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showed that marital adjustment is a negative and significant predictor of work-family
conflict (p <0.01), and with a standard unit of increase in marital adjustment, the
standard unit of work-family conflict decreases by 0.555. The results also showed that
job stress is a positive and significant predictor of work-family conflict (p <0.01).

Conclusion
The findings of the present study examined the relationship between work-family
conflict with job stress, self-compassion, and marital adjustment, the results showed
that marital adjustment is a negative and significant predictor of work-family conflict,
and with an increase in marital adjustment, Work-family conflict is reduced. The results
also showed that job stress is a positive and significant predictor of work -family conflict
and with one unit increase in job stress, work-family conflict increases by 0/326 units.

[ DOR: 20.1001.1.24234850.1400.7.1.6.2 ]

Results of findings (AziziArshad, 2019), results (Derakhshan et al, 2018), results (Iftikhar
Saadi and Bavi, 2012), and research were present.
In explaining the findings, it should be stated that female teachers are weaker
than men due to work pressure, and their physical delicacy causes work pressure and
restrictions for them, and a direct relationship between marital incompatibility and job
stress. To follow. The presence of these conditions and the corona epidemic and the
fear of getting the disease naturally increase the stress of female teachers.
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It is also possible that job stress caused by psychological and social pressures in the
form of special events and situations upsets the balance. Therefore, in confirming the
positive relationship between job stress and work-family conflict in teachers, it can be
said that the pressure caused by the school environment and dealing with students
with different personalities and teaching pressure leads to job stress in them. On the
other hand, having stress and worries in the home environment and the existence of
work and duties of mother and wife aggravates these conditions and increases stress
and psychological pressures that this special situation leads to increased work -family
conflict.
On the other hand, the impossibility of productivity and self-awareness in female
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teachers does not allow them to prevent harmful and harmful patterns through self compassion with emotion regulation strategies to prevent unpleasant experiences and
kindly negative situations. Change them to a positive sense, so compassion in them will
not be able to be effective in the relationship of a work conflict and will eliminate the
possibility of the relationship. Or that teachers' lack of awareness of self -compassion
can be involved in the results.
One of the limitations of this study is that due to the distribution of questionnaires
online and lack of access to the sample, there is the possibility of misuse and even non response of the sample and helping others to complete the questionnaire, which in
general needs to be observed as a precaution. To be. Also, the use of the random
sampling method is somewhat representative of the larger community and generalized
findings are more valid, so due to the prevalence of corona and the use of the available

[ DOR: 20.1001.1.24234850.1400.7.1.6.2 ]

sampling method was another limitation in this study. Based on the research results, it
is suggested that the results be compared with the present study by reducing Coveid 19
heart disease and conducting research in similar samples with more va lid sampling
methods. It is also necessary based on the results of the present study on the
prevalence of Coveid 19 heart disease, effective variables of this disease that lead to
conflict, stress, and incompatibility, and to prevent their occurrence in families and
occupations.
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پیشبینی تعارض کار  -خانواده بر پایۀ تنیدگی شغلی ،شفقت به خود و سازگاری
زناشویی در میان آموزگاران زن هنگام اخبار کووید ۱۹
دریافت1999/02/21 :

پذیرش1400/06/11 :

ساجده فخرآبادی

دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده ،دانشگاه علم و هنر یزد ،ایران.

آزاده ابویی

عضو هیئتعلمی گروه مشاوره دانشگاه علم و هنر یزد ،ایرانa.abooei@tea.sau.ac.ir .

محیط کار و خانواده بهعنوان دو قطب اصلی زندگی در دهه حاضر درگیر همهگیری کووید  19شد و عوامل زیادی همچون
تعارض ،سازگاری ،تنیدگی و غیره را تحت تأثیر قرار داد .هدف از پژوهش حاضر ،پیشبینی تعارض کار  -خانواده بر اساس
تنیدگی شغلی ،شفقت به خود و سازگاری زناشویی در بین آموزگاران زن در همهگیری کووید  19بود .پژوهش توصیفی با
طرح همبستگی بود .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه آموزگاران زن شهر تفت که از بین آنها تعداد  250معلم زن به
روش نمونهگیری در دسترس بهعنوان نمونه انتخاب شدند .پرسشنامه تعارض کار – خانواده ( &Carlson, Grzywacz

 ،)Zivnuska, 2000پرسشنامه شفقت ورزی به خود ( )Neff, 2003پرسشنامه سازگاری زناشویی )Spannier,1976( ،و
پرسشنامه تنیدگی شغلی ( )Osipow,1987آزمودنیها تکمیل شد .دادهها با ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گامبهگام
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چکیده

با نرمافزار  Spssنسخه  23تحلیل شد .نتایج نشان داد سازگاری زناشویی پیشبینی کننده منفی و معنیدار تعارض کار-
خانواده است ( )β=-0/555،t =-10/52 ،p<0/01،R2=0/309و با یک واحد استاندارد افزایش در سازگاری زناشویی0/555 ،
واحد استاندارد تعارض کار -خانواده کاهش پیدا میکند .همچنین نتایج نشان داد تنیدگی شغلی پیشبینی کننده مثبت و

شغلی 0/326 ،واحد استاندارد تعارض کار -خانواده افزایش پیدا میکند .نتیجه اینکه افزایش تنیدگی شغلی افزایش تعارض
کار – خانواده را در پی دارد درحالی که افزایش سازگاری زناشویی کاهشدهنده تعارض کار-خانواده بود بنابراین توجه به
اینگونه متغیرها جهت شناخت تأثیرات آنان بر خانواده در مراکز مشاوره و روانشناسی ضروری به نظر میرسد.
کلیدواژهها :تعارض کار ،تنیدگی شغلی ،شفقت ورزی ،سازگاری زناشویی

] [ DOR: 20.1001.1.24234850.1400.7.1.6.2

معنیدار تعارض کار-خانواده است ( )β=0/326،t =4/96 ،p<0/01،R2=0/063و با یک واحد استاندارد افزایش در تنیدگی
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مقدمه
در  12دسامبر سال  2018نوعی بیماری ویروسی در شهر ووهان چین شیوع پیدا کرد .در ابتدا این بیماری
برای متخصصان عفونی ناآشنا بود و تا  29دسامبر این روند ادامه یافت ،با بررسیهای سازمان بهداشت
جهانی این ویروس جدید با نام کووید  19معرفی شد (

Gralensky and Manuchehri, 2020, quoted in

 .)Roshan,2021همهگیری این بیماری تمام مشاغل در دنیا را تحت تأثیر قرار داد .یکی از گروههای شغلی
که از همهگیری کووید  19آسیب دید آموزگاران بودند .همهگیری کووید  19مدیریت درست بین کار و
خانواده را برهم زده بود؛ بنابراین تعارض بین کار و خانواده ایجادشده که زیانهای جبرانناپذیری بر فرد و
جامعه در پی داشت .بهطورکلی تعارض کار  -خانواده به دلیل تداخل خانواده با کار و تداخل کار با

کاسته و نتواند وظایف و نقشهای خانوادگی را بهدرستی ایفا نماید .درحالیکه تعارض خانواده کار زمانی
اتفاق میافتد که وظایف و مسئولیتهای خانوادگی مانع ایفای نقش شغلی گردند (.)Hesabi et al., 2015
دالیل منطقی و علمی وجود دارد که هر چه میزان تعارض خانواده  -کار کمتر شود خشنودی بین افراد بیشتر
و حیطههای رضایت در کار -خانواده افزایش چشمگیر پیداکرده و زمینه سازگاری بهتر در روابط زندگی
زناشویی ایجاد میشود ( .)Mazerolle,2015سازگاری زناشویی بهعنوان یکی از مهمترین عوامل در تعیین
ثبات و دوام زندگی زناشویی مطرح است ( .)Gal,2005سازگاری زناشویی فرایند اصالح ،سازش و
دگرگـونی فرد و الگوهای تعاملی زوجین بهمنظور دسـتیابی بـه حداکثر رضایت در رابطه دانسته شده است

] [ Downloaded from fpcej.ir on 2023-01-10

خانواده اتفاق میافتد .تعارض کار  -خانواده زمانی رخ میدهد که مسئولیتهای شغلی از انرژی و تعهد فرد

( .)Bali et al., 2010از طرفی در پژوهشهای متعدد رابطه شفقت به خود با تعارض کار -خانواده مورد تائید
قرارگرفته است ،شفقت به خود یا خود شفقت ورزی ،به معنای متأثر شدن از رنج خود و پذیرش آن،

هیجانی ایجاد میکند که بدون ترس از سرزنش خود به مشاهدهی خود خویشتن بنشیند و به او اجازه میدهد
که الگوهای ناسازگارانهی افکار و احساسات و رفتار خود را اصالح و درک کند ( .)Brown,1999همچنین
مطالعات بسیاری نشان دادهاند که تنیدگی شغلی و خانوادگی بر تعارض کار -خانواده اثرگذار میباشند
(, Darcy and McCarthy, 2007 Hennessy and , Stinmeterz et al,2008Westman and Etzion,2005

 .)Lent,2008تنیدگی شغلی جوابی انطباقی به برخی از تحریککنندهها دادهشده و منجر به ایجاد فشار روانی

] [ DOR: 20.1001.1.24234850.1400.7.1.6.2

تمایل به تسکین رنج خود و رفتار مهربانانه با خود است .روا داشتن شفقت به خود برای فرد یک امنیت
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و جسمی باالیی به افراد میگردد .این تنیدگی مشتمل بر سه نوع :تنیدگی محیط فیزیکی ،تنیدگی ابهام نقش
و تنیدگی تضاد نقش است که بهطورکلی استرش کلی محیط کار را برآورد میکنند .از بین فشارهای فرا
سازمانی تعارض کار  -خانواده افزایشدهندهی تنیدگی شغلی است و بین افراد شاغل بروز گستردهای دارد
( .)Issa Murad and Khalili Sadrabad, 2017تعـارض کار-خانواده و تابآوری بر خـود شـفقت ورزی اثر
مثبت دارند ( )Mousavi and Alwani,2019در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین تعارض کار -خانواده و
سازگاری زناشویی در پرســتاران زن متأهل :نقش تعدیلکننده حمایت اجتماعی ،در مورد نتایج بیان شد
ارتباط بین تعارض کار -خانواده و سازگاری زناشویی معنیدار بود ( .)Derakhshan et al., 2018مقابله مؤثر
با رویدادهای بسیار تنشزا و تهدیدزای زندگی به افراد کمک میکند تا تنیدگی کاهش و تعارضات کم
شود ( .)Millstein et ai, 2018بین تعارض کار -خانواده ،تعارض خانواده -کار و خستگی با فرسودگی شغلی

کووید  19زندگی با بیماریهای واگیردار همچون کووید  19بهطور طبیعی عاملی زیانبار در تقویت
افزایش تنیدگی شغلی و عدم سازگاری زناشویی است و خود عامل تشدیدکنندهی تعارضات باشد .با توجه
به مطالب باال و اهمیت داشتن عدم وجود تعارض کار -خانواده و آسیبهای ناشی از آن بخصوص در
همهگیری کووید  19در حال حاضر در دنیا و نظر به اینکه تعارض کار – خانواده میتواند اثرات زیادی بر
متغیرهای روانشناختی ،همچون تنیدگی ،تنیدگی شغلی ،سازگاری ،سازگاری زناشویی و غیره داشته باشد
هدف از پژوهش حاضر پیشبینی تعارض کار  -خانواده بر اساس تنیدگی شغلی ،شفقت به خود و سازگاری

] [ Downloaded from fpcej.ir on 2023-01-10

پرستاران در زمان همهگیری کووید  19رابطه وجود دارد ()Roshan, 2021؛ بنابراین همراه شدن همهگیری

زناشویی در بین آموزگاران زن در همهگیری کووید  19است که این فرضیه را موردبررسی قرار میدهد:
تعارض کار  -خانواده بر اساس تنیدگی شغلی ،شفقت به خود و سازگاری زناشویی در بین آموزگاران

روش
روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است .روش گردآوری اطالعات از طریق پرسشنامه (روش میدانی)
انجام شد .جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه آموزگاران زن شهر تفت استان یزد در سال  1400بود.
حجم نمونه  250نفری از بین آموزگاران زن شهر تفت به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند.

] [ DOR: 20.1001.1.24234850.1400.7.1.6.2

زن در همهگیری کووید  19قابل پیشبینی است.
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مالکهای ورودی شامل :زنان متأهل کادر آموزشوپرورش ،دارای سابقه زندگی زناشویی باالی یک سال
و دارای سابقه کاری باالی دو سال بود .جهت انجام عملیات آماری دادههای  250پرسشنامه آماده شد.
بهمنظور توصیف متغیرها از شاخصهای گرایش مرکزی ،پراکندگی و توزیع نمرهها استفاده شد .جهت
تحلیل فرضیههای تحقیق حسب مورد از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گامبهگام استفاده شد.
ابزارها
پرسشنامه تعارض كار و خانواده  : 1این پرسشنامه توسط ( ،)Carlson, Grzywacz& Zivnuska,2000تهیهشده
است و دارای  18گویه است .دامنه پاسخها از گزینه یک (کامالً مخالف) تا پنج (کامالً موافق) با اسـتفاده از
مقیاس لیکرتی ترتیب یافته است و نمره باالتر در این آزمون ،نشان دهنده تعارض کار -خانواده بیشتر خواهد

انجام شغل میشود از صرف وقت برای فعالیتهای خانوادگی میکاهد) سه ماده دوم ،تعارض خانواده -کار
مبتنی بر زمان (مدتزمانی که صرف انجـام فعالیـتهـای خـانوادگی مـیشـود از صـرف وقـت بـرای انجـام
فعالیتهای شغلی میکاهد) .سه ماده سوم تعارض کار –خانواده متنی بـر تـوانفرسـایی( 3میـزان انـرژی کـه
صرف انجام شغل میشود از صرف انرژی برای فعالیتهای خانوادگی میکاهد) .سـه مـاده چهـارم تعـارض
خانواده-کار مبتنی بر توانفرسایی (میزان انرژی که صرف انجام فعالیتهای خـانوادگی مـیشـود از صـرف
انرژی برای شغل میکاهد) .سه ماده پنجم تعارض کار –خانواده مبتنـی بـر رفتـار (تـداخل کـردن رفتارهـا و
هنجارهای کاری در رفتارها و هنجارهای خانوادگی) سه ماده ششم تعارض کـار -خـانواده مبتنـی بـر رفتـار

] [ Downloaded from fpcej.ir on 2023-01-10

بود .دارای شش مقوله سه مادهای ،ماده اول ،تعارض کار – خانواده مبتنی بر زمان( 2مدتزمانی کـه صـرف

( تداخل کردن رفتارها و هنجارهای خانوادگی در رفتارها و هنجارهای کاری و شغلی) را میسنجد ( Carlson

مطالعه واتـای و همکـاران ( )Watai et alدر سـال  2006روایـی پرسشـنامه بـین  0/77تـا  0/92گـزارش شـد.
همچنین در مطالعه رسولی ( )Rasooli, et alدر سال  ،2008پس از ترجمه و تطبیـق بـا همـهگیـری کوویـد 19
فرهنگی ایران و تائید روایی محتوایی پرسشنامه ،پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ  0/84بهدستآمده است.
1. work-family conflict questionnaire
2. work-conflict-time-based family
3. work-family conflict text on exhaustion

] [ DOR: 20.1001.1.24234850.1400.7.1.6.2

 ،)et al,2000برای آزمون میزان ضریب پایایی با آلفـای کرونبـاخ بـین  0/78تـا  0/87گـزارش کـردهانـد .در
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در پژوهش حاضر با روش آلفای کرونباخ پایی پرسشنامه  0/83به دست آمد.
پرسشنامه تنیدگی شغلی :1پرسشنامه نقشهای شغلی در سال  1987توسط اسـیوو ( )Osipowبـرای ارزیـابی
تنیدگی فرد از شش بعد تهیهشده است که عبارتاند از :بارکاری نقش ،2بیکفایتی نقش ،3دوگانگی نقش،4
محدوده نقش ،5مسئولیت 6و محیط فیزیکی 7تهیه و مورداستفاده قرارگرفته اسـت .ایـن پرسشـنامه شـامل 60
سؤال است که ابعاد  6گانه یادشده هرکدام به ترتیب توسط ده عبارت مورد ارزیابی قرار میگیرنـد )1 :بعـد
«بارکاری نقش» وضعیت شخص را نسبت به تقاضاهای محیط کار موردبررسی قرار میدهد ( 10سؤال اول)،
 )2بعد «بیکفایتی نقش» تناسب میزان مهارت ،تحصیالت و ویژگیهای آموزشی و تجربی فرد را با نیازهای
محــیط کــار ارزیــابی مــیکنــد ( 10ســؤال دوم) )3 ،بعــد «دوگــانگی نقــش» آگــاهی فــرد از اولویــتهــا،
چشمداشتهای محیط کار و معیارهای ارزشیابی را ارزیابی میکنـد ( 10سـؤال سـوم) )4 ،بعـد «محـدودهی

قرار میدهد ( 10سؤال چهارم) )5 ،بعد «مسئولیت» احساس مسئولیت فرد ازنظر کار آیی و رفـاه دیگـران در
محیط کار را میسنجد ( 10سؤال پنجم) )6 ،بعد «محیط فیزیکـی» همـهگیـری کوویـد  19نامسـاعد فیزیکـی
محیط کار که فرد در معرض آن قـرار دارد را بررسـی مـیکنـد ( 10سـؤال ششـم) .نمـرهگـذاری پرسشـنامه
تنیدگی شغلی اسیوو بر مبنای طیف  5درجهای لیکـرت بـه شـرح زیـر اسـت :بـرای هـر عبـارت  5گزینـه ،از
هیچگاه برابر  1امتیاز ،گاهی برابر امتیاز  ،2اغلب برابر امتیاز  ،3معموالً برابر امتیـاز  4و بیشـتر اوقـات برابـر 5
امتیاز در نظر گرفتهشده است .دامنه نمرات این پرسشنامه بین  60تا  300در نوسـان اسـت کـه نمـرات بـاالتر

] [ Downloaded from fpcej.ir on 2023-01-10

نقش» تضادهایی را که فرد ازنظر وجدان کاری و نقشی که از او در محیط کار انتظار میرود مـورد ارزیـابی

آزمودنی در این پرسشنامه نشان دهنده میزان باالی تنیدگی وی است .همچنین میزان تنیدگی کلی در چهـار
طبقه به شرح زیر قرار میگیرد :تنیدگی کم ( 50تا  99امتیاز) ،تنیدگی کم تا متوسط ( 100تا  ،)149تنیـدگی

تنیدگی شغلی اسویو و پرسشنامه برنامه کمکی کارکنان از آنتون و ریـد ( )Anton and Reed,1994همبسـتگی
1. job stress questionnaire
2. Cargo role
3. role incompetence
4. role duality
5. role range
6. responsibility
7. the physical environment

] [ DOR: 20.1001.1.24234850.1400.7.1.6.2

متوسط تا شدید ( 150تا  ،)199تنیدگی شدید ( 200تا  .)250جهت بررسی روایی هـمزمـان ،بـین پرسشـنامه

68

Predicting work-family conflict based on job stress, self-compassion, and ….

Family Pathology, Counseling and Enrichment Journal

گرفت .نتایج همبستگی نشان داد که روشهای قابل پیشبینی در پرسشنامه تنیدگی شغلی اسویو بـا پرسشـنامه
برنامه کمکی کارکنان همبستگی دارد .در پژوهش حاضر با روش آلفای کرونبـاخ پـایی پرسشـنامه  0/79بـه
دست آمد.
پرسشنامه شفقت خود :پرسشنامه شفقت ورزی به خود توسط نف ( )Neffدر سال  2003ساختهشـده اسـت.
این مقیاس دارای  26گویه است با یـک مقیـاس لیکـرت پـنجدرجـهای (تقریبـاً هـر گـز تـا تقریبـاً همیشـه)،
پرسشنامه دارای سه مقیاس دوقطبـی :مهربـانی بـا خـود در برابـر قضـاوت و داوری در برابـر خـود؛ انسـانیت
مشترک در برابر انزوا؛ بهشیاری در مقابل همانندسازی افراطی است .این  6زیر مقیـاس درمجمـوع واریـانس
کل را تبیین میکنند .این مقیاس دارای  6زیر مقیاس ،مهربانی نسبت به خود)5 ،23 ،12 ،26 ،19( 1؛ قضاوت
خود 24 ،20 ،2( 2و )6؛ بهشیاری 11 ،21 ،1 ،16( 3و )8؛ همانندسـازی افراطـی)3 ،15 ،7 ،10( 4؛ اشـتراکات

اوقات ( ،)4گاهی ( ،)3بهندرت ( ،)2تقریباً هرگز ( .)1نمرههای بهدستآمده را جمع کرده ،حد پایین نمـره
( ،)26حد متوسط نمرات ( ،)65حد باالی نمرات ( .)130نمره بین  26تا  :44میزان شفقت ورزی به خـود در
حد پایینی است .نمره بین  44تا  :88میزان شفقت ورزی به خود در حـد متوسـطی اسـت .نمـره بـاالتر از :88
میزان شفقت ورزی به خود در حد باالیی است .نف با آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامه شفقت ورزی به خود
را  0/86گزارش کرد .پایایی کلی آن از طریق روش آلفای کرونباخ در سال ( )2003توسط نف  0/92دست
آمد .همچنین هرکدام از زیرمقیاس ها نیـز از همسـانی درونـی خـوبی برخـوردار بودنـد (از  0/75تـا .)0/81
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انسانی)18 ،13 ،4 ،25( 5؛ و انزوا )9 ،14 ،22 ،17( 6است .نمرهگذاری پرسشـنامه :تقریبـاً همیشـه ( ،)5اغلـب

عالوه بر این ،پایایی بازآزمایی به فاصله زمانی دو هفته نیز / 0 93گزارششده است .مقیـاس مـذکور روایـی
همگـرا و افتراقـی نسـبتاً بـاالیی دارد ( .)Neff,2003در پـژوهش خسـروی و همکـاران ()Khosravi et al,2013

کرونباخ باالی  0/70بهدستآمده است .در پژوهش حاضر با روش آلفای کرونباخ پایی پرسشـنامه  0/81بـه

1. kindness to yourself
2 .your own judgment
3. to groove
4. wxtreme cloning
5. human subscriptions
6. isolation

] [ DOR: 20.1001.1.24234850.1400.7.1.6.2

روایی پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان این حوزه تائیـد شـده اسـت و پایـایی پرسشـنامه از روش آلفـای

69

Fakhrabad, & Abooei

Family Pathology, Counseling and Enrichment Journal

دست آمد.
پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر . 1این مقیاس دارای  32سؤال است کـه میـزان سـازگاری دونفـره را
میسنجد ،در سال  1976توسط گراهام اسوانیر ( )Spannier G.تهیهشده و تـا سـال  1984حـدود  1000مطالعـه
بهعنوان ابزار اصلی مورداستفاده قرار گرفت .تحلیل عاملی ،نشان مـیدهـد کـه ایـن مقیـاس  4بعـد رابطـه را
میسنجد .این چهار بعد عبارتاند از :رضـایت زناشـویی ،2همبسـتگی زناشـویی ،3توافـق زناشـویی 4و ابـراز
محبت .)Quoted from Moin Ghiaei et al., 2011( 5نمرات این پرسشنامه از صفر تا  150متغیر اسـت .اسـواینر
( 1978 ،)Spannier G.پایایی  0/96را از طریق ضریب آلفای کرونباخ بـرای ایـن مقیـاس بـه دسـت آورد .در
پژوهش دیگری که بهوسـیله اسـوانیر و تاموسـون ( )Spannier&Thompsonalدر سـال  ،1982نقـل از مـالزاده،
منصور ،اژه ای و کیامنش )1381 ،انجام گرفت ،همسانی درونی بهدستآمـده بـا اسـتفاده از ضـریب آلفـای

روش بازآزمایی  0/86و با روش آلفای کرونباخ  0/89و میزان روایـی هـمزمـان آن بـا پرسشـنامه سـازگاری
زناشویی الک واالس برابر  0/90گزارش نمود .در پـژوهش حاضـر پایـایی ایـن پرسشـنامه از طریـق آلفـای
کرونباخ  0/95به دست آمد.
شیوه اجرای پژوهش
پژوهش حاضر با تائید عنوان و پرسشنامههای استاندارد ،بعد از انتخاب نمونه  250نفری آموزگاران زن شهر
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کرونباخ  0/91محاسبه شد ( .)Mulazadeh et al,2002در ایـران ( )Mulazadeh et al,2002اعتبـار مقیـاس را بـا

یزد از بین آنها به روش نمونهگیری در دسترس با دارا بودن شرایطی همچون :از بین زنان متأهل کادر
آموزشوپرورش ،دارای سابقه زندگی زناشویی باالی یک سال و دارای سابقه کاری باالی دو سال داشته

آموزشوپرورش باشند اما مجرد باشند ،سابقه زندگی زناشویی زیر یک سال و سابقه کاری آنان زیر دو سال
باشد از دایره حجم نمونه کنار گذاشته میشوند .بعد از تعیین نمونه ،پرسشنامههای تنظیمشده بین آنها
1 Spanier Marital Adjustment Questionnaire
2 Marital Satisfaction
3 Marital solidarity
4 Marital agreement
5 Expression of love

] [ DOR: 20.1001.1.24234850.1400.7.1.6.2

باشند درحالیکه افراد نمونه باصالحیت و داوطلبانه حاضر به همکاری با محقق نباشند ،زنان جزء کادر
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بهصورت آنالین توزیع شد و به آنها این اطمینان داده میشود که اطالعات آنها نزد پژوهشگر به امانت
است .سوس پس از تکمیل پرسشنامهها برگردان؛ و جهت انجام عملیات آماری آماده شد.
یافتهها
مشخصات جمعیت شناختی گروه نمونه از  250نفر معلم زن شرکتکننده در این مطالعه 52 ،نفر (20/8
درصد) دارای مدرک فوقدیولم 94،نفر ( 37/6درصد) دارای مدرک کارشناسی و  104نفر ( 41/6درصد)
دارای مدرک باالتر از کارشناسی بودند .همچنین در این مطالعه 18 ،نفر ( 8/1درصد) بین  18تا  25سال60 ،
نفر ( 26/9درصد) بین  26تا  35سال 61 ،نفر ( 27/4درصد) بین  36تا  45سال و  84نفر ( 37/7درصد) باالتر
از  45سال سن داشتند .وضعیت شرکتکنندگان برحسب مدتزمان ازدواج نشان داد (42درصد) زیر 10

شاخصهای توصیفی میانگین ،انحراف استاندارد ،کمینه و بیشینه نمرههای شرکتکنندگان در مطالعه در
متغیرهای موردبررسی را نشان داد .میانگین و انحراف استاندارد شفقت ورزی به خود (،SD=8/79
 ،)M=78/53تعارض کار-خانواده ( ،)M=49/78 ،SD=10/43سازگاری زناشویی (،SD=21/23
 )M=92/93و تنیدگی شغلی ( ،)M=166/51 ،SD=23/72بود.
توزیع متغیرهای موردمطالعه را ازلحاظ نرمال بودن برحسب شاخص کولموگروف-اسمیرنف
ازآنجاییکه این شاخصها در دو شاخص کجی و کشیدگی با در نظر گرفتن کجی  ±2باشد نرمال بودن
متغیرها تائید شد.
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سال 32/8( ،درصد) بین  11تا  20سال و ( 25/2درصد) باالی  21سال را نشان میدهد.

نتایج جدول  1بررسی مفروضه عدم هم خطی متغیرهای پیش بین را نشان میدهد .نتایج نشان داد که

داشتند .شاخص تورم واریانس ( )VIFنیز نشان داد که کلیه مقادیر زیر  10هستند و مقادیر تورم واریانس در
دامنه  1/03تا  1/74متغیر بودند .در نتیجه مفروضه عدم هم خطی چندگانه محقق شده است .همچنین ضریب
آماره دوربین واتسون برابر با  1/97بود که ضرایب نزدیک به  2برای این آماره نشان دهنده استقالل خطاها
است.

] [ DOR: 20.1001.1.24234850.1400.7.1.6.2

شاخص تحمل همگی مقادیر کوچکتر از  1و بزرگتر از  0/4و ضرایب تحمل در دامنه  0/57تا  0/96قرار
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جدول 1
مفروضه چند خطی بودن رابطه بین متغیرها
متغیر مالک

متغیر

شفقت ورزی به خود

شاخص ضرایب تحمل
شاخص تورم واریانس

تعارض کار-خانواده

سازگاری زناشویی

استر شغلی

0/96

0/58

0/57

1/03

1/69

1/74

1/97

شاخص دوربین واتسون

نتایج جدول  ،2پیشبینی گامبهگام تعارض کار-خانواده را برحسب متغیرهای پیشبینی شفقت ورزی به
خود ،تنیدگی شغلی و سازگاری زناشویی نشان میدهد .نتایج نشان داد در گام اول سازگاری زناشویی رابطه
خطی معنیداری با تعارض کار -خانواده دارد ( )F(1,248)=110/68 ،P<0/01،R2=0/309و  30/9درصد
تنیدگی شغلی رابطه خطی معنیداری با تعارض کار -خانواده دارند (،P<0/01،ΔR2=0/063
 )F(2,247)=72/92و با ورود متغیر پیش بین تنیدگی شغلی قدرت پیشبینی تعارض کار-خانواده به اندازه
 6/3درصد توسط متغیر پیش بین تنیدگی شغلی بهبود پیدا میکند.
جدول 2
تحلیل رگرسیون گامبهگام پیشبینی تعارض کار-خانواده
مجذورات

آزادی

مجذورات

1
248
249
2
247
249

گام

مدل

1

اثر پیش بین
خطا
کل

8368/24
18750/67
27118/9

2

اثر پیش بین
خطا
کل

10068/18
17050/71
27118/9

معناداری

8368/24
75/6

110/68

0/000

0/555

0/309

-

5034/09
69/03

72/92

0/000

0/609

0/371

0/063

جدول  .3نتایج تکمیلی بررسی ضرایب رگرسیون را نشان میدهد .نتایج نشان داد سازگاری زناشویی
پیشبینی کننده منفی و معنیدار تعارض کار-خانواده است ()β=-0/555،t=-10/52 ،p<0/01،R2=0/309
و با یک واحد استاندارد افزایش در سازگاری زناشویی 0/555 ،واحد استاندارد تعارض کار -خانواده

] [ DOR: 20.1001.1.24234850.1400.7.1.6.2

مجموع

درجه

میانگین

F

سطح

R

R2

ΔR2
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واریانس متغیر تعارض کار-خانواده را تبیین میکند .نتایج نشان داد در گام دوم سازگاری زناشویی و
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کاهش پیدا میکند .همچنین نتایج نشان داد تنیدگی شغلی پیشبینی کننده مثبت و معنیدار تعارض کار-
خانواده است ( )β=0/326،t=4/96 ،p<0/01،R2=0/063و با یک واحد استاندارد افزایش در تنیدگی
شغلی 0/326 ،واحد استاندارد تعارض کار -خانواده افزایش پیدا میکند.
جدول 3
خالصه ضرایب رگرسیون پیش بینی تعارض کار-خانواده
ضرایب
مالک

استاندارد
نشده

خطای

ضرایب

استاندارد

استاندارد شده

T
**

30/38

سازگاری زناشویی

-0/273

0/026

عرض از مبداء (عدد ثابت)

41/77

7/13

سازگاری زناشویی

-0/171

0/032

-0/347

تنیدگی شغلی

0/143

0/029

0/326

-0/555

-10/52

**

5/85

**

-5/28

**

4/96

بحث و نتیجهگیری
یافته های پژوهش حاضر که به بررسی رابطه تعارض کار  -خانواده با تنیدگی شغلی ،شفقت به خود و
سازگاری زناشویی پرداخت ،نشان داد تعارض کار  -خانواده از طریق تنیدگی شغلی ،شفقت به خود و
سازگاری زناشویی قابل پیشبینی است .همچنین نتایج نشانگر این بود که سازگاری زناشویی پیشبینی
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عرض از مبداء (عدد ثابت)

75/15

2/47

**

کننده منفی و معنیدار تعارض کار-خانواده است و با افزایش در سازگاری زناشویی ،تعارض کار -خانواده
کاهش پیدا میکند .همچنین نتایج نشان داد تنیدگی شغلی پیشبینی کننده مثبت و معنیدار تعارض کار-

میکند .نتایج یافته های ( )Azizi Arshad et al, 2019مبنی بر ارتباط منفی و معنیدار تعارض کار /خانواده و
رضایت زناشویی ،نتایج )(Derakhshan et al,2018ارتباط بین تعارض کار -خانواده و سازگاری زناشویی
معنیدار ،نتایج ( )Iftikhar Saadi, Bavi, 2012ارتباط معنیدار تعارض کار –خانواده و خانواده –کار با رضایت

] [ DOR: 20.1001.1.24234850.1400.7.1.6.2

خانواده است و با یک واحد افزایش در تنیدگی شغلی 0/326 ،واحد تعارض کار -خانواده افزایش پیدا
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زناشویی معنیدار ،نتایج

(Mousavi and Alwani, 2019

)تعـارض کار و خانـواده برخـود شـفقت ورزی اثر

مثبت داشت و با پژوهش حاضر همسو بودند.
در تبیین یافته ها باید بیان نمود که تعارض بین کار – خانواده با عدم سازگاری بروز مشکالت روحی و
فردی ،چالش های خانوادگی و شغلی را به دنبال دارد .در آموزگاران زن به دلیل فشار کاری همهگیری
کووید  19جسمی آنان برای انجام فعالیتهای بیرونی از مردان ضعیف تر است و ظرافت جسمی آنان
موجب میشود فشار کاری و محدودیت هایی برایشان ایجاد گردد و ارتباط مستقیم ناسازگاری زناشویی و
تنش شغلی در پی داشته باشد .وجود همهگیری کووید  19و ترس از مبتال شدن به بیماری ،تنش آموزگاران
زن را بهطور طبیعی افزایش میدهد؛ بنابراین سازش شغلی در زنان بهطور معناداری کاهش خواهد یافت که

محیط کاری و کار خانگی و مسئولیت مادری بهعنوان مادر و همسر با فشار کار شغلی منجر به ایجاد تعارض
و بر سازگاری آموزگاران زن تأثیر منفی داشت که همهگیری کووید  19بهطور طبیعی بر تشدید شدن
تعارض و کاهش سازگاری دامن خواهد زد که نتایج بیانگر این موضوع است.
با استناد به مطالعه عیسی مراد و خلیلی صدر آباد ( ،)Isa Murad and Khalili Sadrabadدر سال  2017که
بیان نمودند این امکان وجود دارد که تعارض بین کار و خانواده منجر به تنیدگی شغلی گردد ،چرا که افراد
منابع محدودی از انرژی در اختیار دارند و خواسته های محیط کار و خانواده را بیش از توانایی خود تصور
میکنند؛ بنابراین تنیدگی شغلی بوجود می آید .این تنیدگی شغلی ناشی از فشارهای روانی و اجتماعی
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این خود موجبات تعارض کار – خانواده را برایشان فراهم می سازد .افزایش کار ،خستگی و فرسودگی از

بهصورت وقایع و موقعیت های خاص ،تعادل فرد را برهم می زند .پس در تائید ارتباط مثبت بین تنیدگی
شغلی و تعارض کار-خانواده در آموزگاران می توان گفت فشار ناشی از فضای مدرسه و برخورد با دانش

دیگر با داشتن تنیدگی و ورد به محیط خانه و وجود کارهای و وظایف مادری و همسری این همهگیری
کووید  19را تشدید میکند و تنیدگی و فشار های روانی را افزایش میدهد که این موقعیت خاص منجر به
افزایش تعارض کار -خانواده میگردد.
همچنین عدم پیشبینی تعارض کار -خانواده از طریق شفقت ورزی با استناد به دیدگاه نف
( )Neff,2003aکه بر این باور بود افرادی افراد خود شفقت ورز از سالمت روان باالیی برخوردار هستند .به

] [ DOR: 20.1001.1.24234850.1400.7.1.6.2

آموزان با شخصیت های تفاوت و فشار تدریس منجر به ایجاد تنیدگی شغلی در آنان میگردد .از طرف
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این صورت که فرد خود را با تغییرات زندگی با مالیمت ترغیب می نماید و الگوهای آسیب زا و مضر را
اصالح می نماید ( .)Saberian and Tabatabai,2017بنابراین خودشفقت وری بهعنوان استراتژی تنظیم هیجان
در وی در نظر گرفته میشود که از تجربه های نامناسب و آزارنده پیشگیری میشود و تالش میشود
احساس بهصورت مهربانانه پذیرفته شود ،در این همهگیری کووید  19حس منفی به مثبت تغییر و فرد راه
جدیدی برای مقابله پیدا میکند .با استناد ب ه نظر نف در عدم رابطه بین شفقت روزی به خود و تعارض کار-
خانواده می توان گفت عدم امکان بهره وری و شناخت از شفقت به خود در آموزگاران زن این امکان را
برایشان فراهم نمی سازد تا بتوانند الگوهای آسیب زا و مضر را از طریق خودشفقت ورزی با استراتژی تنظیم
هیجان مانع از تجربه های ناخوشایند شوند و بهصورت مهربانانه همهگیری کووید  19منفی را به حس مثبت
تغییر دهند لذا شفقت ورزی در آنان نخواهد توانست در ارتباط تعارض کار اثر بخش باشد و امکان رابطه را

باشد.
اثر مستقیم سازگاری زناشویی بر تعارض کار-خانواده منفی و معنیدار است .زمانی که آموزگاران زن
در زندگی خانوادگی سازگاری زناشویی باالیی را تجربه میکنند .این سازگاری منجر به کاهش تعارض
کار -خانواده میگردد ،چرا که سازگاری زناشویی منجر به حمایت آموزگاران زن از سوی همسران آنان
شده و از تعارضات ناشی از کار خانه و مسئولیت نسبت به همسر و فرزندان کاسته و تنیدگی و فشار کاری را
به دلیل همهگیری کووید  19ناشی از محیط خانه کمتر تجربه میکنند .درحالیکه اثر مستقیم تنیدگی شغلی
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متنفی خواهد کرد؛ و یا اینکه عدم آگاهی آموزگاران از شفقت به خود میتواند در نتایج حاصل دخیل

بر تعارض کار-خانواده مثبت و معنیدار است .این موضوع ناشی از تداخل مسولیت های همسری و مادری
با مسولیت های کاری ناشی می گررد .زمانی که آموزگاران زن نتوانند مسئولیت کار و خانه را در کنار
و این روند تعارض کار –خانواده را به دنبال دارد ...همچنین اثر مستقیم شفقت روزی نسبت به خود بر
تعارض کار-خانواده معنیدار نیست .وقتی که آموزگاران نسبت به خود احساس خودلسوزی نداشته باشند به
عبارتی نسبت به خودشان احساس مهربانی نکنند ،زمینه ای جهت وجود تعادض یا عدم تعارض در قبال
مسئولیتهای کار و خانواده را تجربه نخواهند کرد.

] [ DOR: 20.1001.1.24234850.1400.7.1.6.2

مسئولیتهای شغلی بهدرستی مدیریت کنند بهطور طبیعی تنیدگی بخصوص در محیط کار افزایش می یابد
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از محدودیت های این پژوهش با توجه پخش پرسشنامهها بهصورت آنالین و عدم دسترسی به نمونه،
امکان سوء گیری و حتی امکان عدم پاسخگویی خود نمونه و یاری رساندن دیگران در تکمیل پرسشنامه
وجود دارد که این خود در تعمیم یافته نیاز است جانب احتیاط رعایت گردد .همچنین استفاده از روش
نمونهگیری تصادفی تا حدودی معرف جامعه بزرگتر است و تعمیم یافته ها از اعتبار بیشتری برخوردار
میشوند ،لذا به دلیل همهگیری کووید  19و استفاده از روش نمونهگیری در دسترس محدودیت دیگر در
این پژوهش بود .بر اساس نتایج پژوهش پیشنهاد میشود با کاهش همهگیری کووید  19و انجام پژوهش در
نمونه های مشابه با روشهای نمونهگیری معتبر تر نتایج با پژوهش حاضر مورد مقایسه قرار گیرد .همچنین
نیاز است بر اساس نتایج پژوهش حاضر در همهگیری کووید  19متغیرهای اثر پذیر از این بیماری که منجر
به تعارض ،تنیدگی و ناسازگاری شده ،شناسایی و از بروز آنها در خانواده ها و مشاغل پیشگیری شود.

به در این پژوهش عالوه بر نوشتن راهنما در ابتدای پرسشنامه ،در اجرای پژوهش هدف از اجرا بهروشنی برای آنان
توضیح داده شد؛ همچنین به آنان اطمینان داده شد که یافتههای آنان محرمانه است و در مقالهای بدون ذکر اطالعات
شخصی آنها به چاپ خواهد رسید .سپس شرکتکنندگان فرم رضایت از شرکت در پژوهش را تکمیل کردند .در
صورت عدم رضایت یکی از همسران ،پرسشنامه در اختیار هر دو زن و شوهر قرا داده نشد .عالوه براین در تمام متن
مقاله امانت داری در استفاده از منابع داخلی و خارجی و دقت در استناددهی رعایت شده است.
منابع مالی
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اخالق پژوهش

این مطالعه با هزینه شخصی پژوهشگران انجام گرفته و در هیچیک از مراحل انجام این پژوهش هیچگونه منابع مالی
دریافت نشده است.

دادهها محرمانه بوده و نتایج آن در اختیار هیچکسی قرار نخواهد گرفت.
تائید اخالقی و رضایت مشارکتکنندگان
در این مطالعه ،عالوه بر نوشتن راهنما در ابتدای پرسشنامه ،هدف از پژوهش برای شرکتکنندگان در پژوهش توضیح
دادهشده است .سپس آنها فرم رضایت از شرکت در پژوهش را تکمیل کردند.
رضایت برای انتشار
نویسنده برای انتشار این مقاله رضایت کامل دارد.

] [ DOR: 20.1001.1.24234850.1400.7.1.6.2

دسترسی به مواد و دادهها
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تصریح درباره تعارض منافع
.این پژوهش با منافع شخص یا سازمانی منافات ندارد
سپاسگزاری

[ DOR: 20.1001.1.24234850.1400.7.1.6.2 ]
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.بدینوسیله از همه زن و شوهرهای شرکتکننده در این پژوهش تشکر میکنیم
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