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Abstract
This research was administered with the aim of investigating the mediating effect of family
satisfaction on the relationship between work-family enrichment with life satisfaction among
males. Research method was correlation and research statistical population was the 1000 men
of a private sector bank in Isfahan city, among them 385 persons were selected using
convenience sampling. Research instruments were included work-family enrichment scale
(Rashid et al, 2011), family satisfaction (Rashid et al, 2011) and life satisfaction (Wood et al,
1969). Data were analyzed using Pearson’s correlation coefficient and structural equation
modeling (SEM). Results of structural equation modeling (SEM) revealed that, work-family
enrichment has direct and significant relationship with family satisfaction (β=0.27) and
family satisfaction has direct and significant relationship (β=0.37) with life satisfaction
(p=0.005). The results of this study showed that, the first work-family enrichment increases
family satisfaction, and then family satisfaction enhance life satisfaction among males. In
other words, the results of this study showed that family satisfaction is a mediator variable
between work-family enrichment and life satisfaction.
Keywords: work-family enrichment, family satisfaction, life satisfaction, males.
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چكیده
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر واسطهای رضایت خانوادگی در رابطه غنای کار-خانواده با رضاایت از زنادگی در
مردان اجرا شد .روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری پژوهش را  1111نفر کارکنان مرد یک بانک خصوصای در
اصفهان تشکیل دادند که از بین آنها  583نفر به شیوهی نمونهگیری در دسترس انتخاا

شادند .ابرارهاای پاژوهش

شامل پرسشنامه غنای کار-خانواده (رشید و همکاران ،)2111 ،پرسشانامه رضاایت خاانوادگی (رشاید و همکااران،
 )2111و شاخص رضایت از زندگی (وود و همکاران )1191 ،بودند .داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون
و الگوسازی معادله ساختاری ( )SEMمورد تحلیل قرار گرفت .نتایج حاصل از الگوسازی معادله سااختاری ()SEM
نشان داد که غنای کار -خانواده بهطور مستقیم با رضایت خانوادگی ( )β = 1/22و رضایت خاانوادگی نیار باهطاور
مستقیم با رضایت از زندگی ( )β = 1/52دارای رابطه معنادار ( )p=1/113هستند .در مجموع نتایج این پژوهش نشان
داد که غنای کار-خانواده ابتدا موجب افرایش رضایت خانوادگی و سپس رضایت خانوادگی زمینه تقویت رضایت از
زندگی را در مردان فراهم میسازد .بهعبارت دیگر نتایج این پژوهش نشان داد که رضایت خاانوادگی متغیار واساطه
(میانجی) میان غنای کار-خانواده و رضایت از زندگی است.
واژههای کلیدی :غنای کار -خانواده ،رضایت از خانواده ،رضایت از زندگی ،مردان.
*نویسنده مسئول
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شاخص تحول ،11عاطفة 11مثبات و کساب سارمایه

سالهاای آغاازین هارارة ساوم مایالدی ،ساالهاای

بازشناسی می شود (فانگ و همکاران2112 ،؛ وسات-

شتا گرفتن رویکردهای مثبتگرا به انسان و تجار

من .)2118 ،15تحاول در شاکل واقعای خاود زماانی

مختلف او در عرصاههاای مختلاف زنادگی دانساته

اتفاق میافتد که مشارکت و درگیری در فعالیتهاای

می شود .دو عرصة بسیار مهم خاانواده و کاار نیار از

کاری یا خانوادگی موجب کسب مهاارتهاا ،داناش،

این رویکرد مثبتگرا تأثیر پذیرفته و دانشمندان را باه

رفتارها و یا شیوة خاص نگریستن به امور میشود به

جای تمرکر بر تعارض و سرریرشدگی منفی به سوی

گونهای که فرد را در زندگی خانوادگی یا کاری یاری

توجه به کارکردهاای تعااملی مثبات خاانواده و کاار

میکند .منظور از مؤلفة دوم یعنی عاطفاة مثبات ،ایان

سوق داده است (فانگ و همکااران2112 ،1؛ رایلای،2

است که حاا ت یاا نگارشهاای مثبتای کاه در اثار

 .)2112غناای کااار  -خااانواده 5یکای از محصااو ت

مشارکت و درگیربودن در وظایف کاری یا خانوادگی

عینی چنین نگاه مثبتگرایای در تعامال میاان کاار و

به دست میآید ،باعث میشود تا فرد عضو ماوثرتر و

خانواده اسات (تاناگ و همکااران2112 ،2؛ راساو و

بهتری برای خانواده و یاا گاروه کااری خاود باشاد.

بونوکور2112 ،3؛ دن و اوبراین2115 ،9؛ گرینهااوس

کسب سرمایه نیر یعنی اینکه مشارکت و درگیری در

و پاول2119 ،2؛ میچل و کاالر  .)2111 ،8کارلساون

وظایف و امور خانوادگی یا کاری باعث ارتقای منابع

و همکاران )2119( 1غنای کار -خانواده را شاکلی از

و سرمایة روانی و اجتماعی نظیار اطمیناان باه خاود،

تعامل مثبات و ساازنده میاان فضاای کاار و فضاای

احساس امنیات ،کارآمادی و خودکامرواساازی و باه

خانواده میدانند که در قالبی مثبت و تکاملگرا باعث

دنبال آن تبدیلشدن فرد به عضو مفیدی برای خانواده

بسط و گسترش مهارتها ،تواناییها و عملکرد انسان

یا گروه کاری مایشاود (فاناگ و همکااران.)2112 ،

در زناادگی مایشااود .از نظاار کارلسااون و همکاااران

زم به ذکر است که وقتی فرایند غنابخشی از جاناب

( )2119غنای کار -خانواده ،متناسب با جهاتگیاری

خانواده به سوی محیط کار است باه جاای شااخص

آن (از خانواده به سوی محیط کار و یا از محیط کاار

کسب سرمایه از اصطالح کارایی 12اساتفاده مایشاود

به محایط خاانواده) در قالاب ارتقاا و تعاالی در ساه

که مضمون مشابهی باا کساب سارمایه دارد (بااکر و
همکاران2112 ،13؛ حمید و امین.)2112 ،19
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پیشینة نظری و پژوهشی پیامدها و پیشایندهای غنای

غیرقابلانکار است که چون افراد درگیر در دو عرصاة

کار -خانواده

خانواده و کار افراد یکساانی هساتند ،نااگریر فرایناد

در کنار تعریفی که برای غنای خاانواده-کاار وغناای

انتقااال تجااار  ،حااا ت ،مهااارتهااا و عملکاارد از

کار -خانواده در مقدمه ارائه شد ،پیامدهایی است کاه

خانواده به کار و از کاار باه خاانواده اتفااق مایافتاد

این دو پدیده برای افراد و محیطهای کاری به دنباال

(شاکلی و ساینگال .)2111 ،5باه هار حاال آنچاه در

میآورند و از لحاظ نظری و پژوهشی بسایار اهمیات

خصوص غنای کار و خانواده کمتر محل بحث باوده،

دارد .در پیشینة نظری این پاژوهش نشاان داده شاده

این است که بار اسااس ماهیات مثبات ایان پدیاده،

اساات کااه مشخصااههااایی نظی ار ساااختار ،روابااط و

پیامدهای کاری و خانوادگی متعددی به لحاظ نظاری

فرایندهای خانوادگی بیشتر باعث افرایش سطح غنای

برای آن تصور میشود .دو پیامد نگرشی که به عنوان

خانواده-کار می شوند و در مقابل مشخصههای محیط

پیامد باواسطه و بیواسطه برای غنای کاار و خاانواده

کار ،زمینه را برای ارتقای غنای کار -خاانواده فاراهم

در ایاان پااژوهش در نظاار قاارار گرفتااه ،رضااایت

م ایکننااد (لینگااارد و همکاااران .)2115 ،1چن این در

خانوادگی 2و رضایت از زندگی 3است.

پیشینة پژوهش حاضر به دیدگاه ویژة حیطه 2معروف

رضایت خانوادگی مانند هر ناوع رضاایت دیگار

است .بر اساس همین دیدگاه نیر ایان انتظاار وجاود

نوعی سازة نگرشی در نظر گرفته میشود که سه جرء

دارد تااا در ساانجش پیاماادهای حااوزة غنااای کااار-

عاااطفی (احساسااات خوشااایند و مطبااوع) ،شااناختی

خانواده ،پیامدهای حوزة کار (نظیر رضایت از کاار و

(ارزیابیهای مثبت و خوشایند) و رفتاری (تالشهای

شغل و تعهد به حرفه ،شغل یا سازمان) و در سنجش

رفتاااری برآمااده از حااا ت عاااطفی و شااناختهااای

پیامدهای غنای خاانواده-کاار ،پیامادهای خاانوادگی

مثبت) دارد .باه طاور مختصار ،رضاایت از خاانواده

(رضایت از خانواده ،رواباط زناشاویی و رضاایت از

میران عواطف مثبت و ارزیاابیهاای شاناختی مثبتای

همساار) برجسااتهتاار باشااند (دن و اوبااراین.)2115 ،

است که در قالب کلی رضایت قابل جمعشدن هستند

شواهد پژوهشی نشان داده که پیامدهای ویاژة حیطاة

و فرد در اثر زندگی خاانوادگی خاود آنهاا را تجرباه

خاص ،امری نسبی است و در همة شارایط ،مصاداق

میکند (باگر و همکاران2118 ،9؛ فورد و همکااران،2

عینی ندارد (تانگ و همکاران .)2112 ،برای نمونه در

 .)2112فردی که از زندگی خانوادگی خود رضاایت

بسیاری از شرایط ،غنای کار -خانواده بایش از آنکاه

دارد ،اغلب نیروی روانی و فیریکای بیشاتری را نیار

پیاماادهای محاایط کااار را از خااود متااأثر کنااد ،باار

برای خانواده صرف میکند و باه اهاداف خاانوادگی

پیامدهای خانوادگی تأثیر میگذارد .ایان موضاوع باه

نسبت به کسانی که از رضایت خانوادگی پاایینتاری

لحاااظ منطقاای و عقالناای ناشاای از ایاان واقعیاات

3

Lingard & etal
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1
2

Shockley & Singla
family satisfaction
5
life satisfaction
6
Bagger & etal
7
Ford & etal
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برخوردارنااد ،ارزش و اهمیاات بیشااتری ماایدهااد

توانمندیهاای خاود در عرصاة دیگار از آن اساتفاده

(دیکسون و ساگاس .)2112 ،1این ارزش ،اهمیات و

میکنند (کاراتپی و الودا .)2118 ،

نگرش مثبت به خانواده به طور طبیعی باعث کااهش

متغیر پیامد دوم در این پژوهش یعنی رضاایت از

سطح تعارضات و مشکالت مسئلهآفارین در زنادگی

زندگی به عنوان متغیری با دامنة فراگیرتر از رضاایت

خانوادگی میشود و روابط درون این نظام با اهمیات

از خانواده ،احساسی کلی است که انسانهاا در زماان

را مطبوع و رشددهنده میکناد (کااراتپی و الاودا ،2

خاصی (به دلیل پویابودن احساس رضایت انساانهاا

.)2118

در مقاطع زمانی مختلف) نسبت به زندگی خود دارند

شواهد پژوهشی نشان میدهد زنان و مردانای کاه

(اردوغان و همکااران .)2112 ،8باه بااور بسایاری از

از زندگی خانوادگی خود رضاایت دارناد ،کمتار باه

اندیشمندان ،رضاایت از زنادگی هماراه باا عواطاف

جدایی فکر میکنند و در زمان تاالش بارای اهاداف

مثبت و منفی ،شاخصهاای اصالی بهریساتی ذهنای

خانوادگی ،احساس تعلق عمیق و پایاداری را نسابت

انسان محسو

میشوند (تقیپورجاوان و همکااران،

به کلیت خانواده دارناد (شریوساکا2112 ،5؛ وی و

1515؛ اسااامیت و همکااااران2111 ،1؛ پااارینس و

بنآری2118 ،2؛ یتسی و سوینی2118 ،3؛ کااراتپی و

همکااااران .)2118 ،11از دیا ادگاه برخا ای دیگااار از

الودا  .)2118 ،عوامل مختلفی از ویژگیهای فاردی

اندیشمندان ،رضایت از زندگی در بهترین شکل خود

همسران گرفته تا ساختار و فرایندهای حاکم بر نظاام

احساس رضایتی است که افراد از جنبههاای مختلاف

خانواده ،رضایت خانوادگی را در تأثیر قرار میدهناد

زندگی ،نظیر رضایت از وضعیت مسکن ،رضاایت از

(آگاتااه و همکاااران2111 ،9؛ هسااه و همکاااران،2

درآمد ،رضایت از کاار ،رضاایت از وضاعیت امنیتای

 .)2112یکی از این عوامل ،غنای کار -خانواده اسات

خااود ،رضااایت از دوسااتان و خااانواده ،رضااایت از

(شاکلی و سینگال .)2111 ،رابطة غنای کار -خاانواده

تحصیل و رضایت از آزادی انتخاا

باه دسات مای

بااا رضااایت خااانوادگی باار پایااة رویکااردی بااه نااام

آورند (میشارا و همکااران .)2112 ،11پاژوهشهاای

«همسازی نقشها» تبیاین مایشاود .بار اسااس ایان

گذشته نشان دادهاند که رضایت از زندگی با ساالمتی

رویکرد وقتی نقشهای مختلفی که افاراد در حاوزه-

جساامی خودارزیااابی ،سااالمت رواناای ،زناادگی

های مختلف بر عهده دارند با یکدیگر همساز باشاد،

طو نیتر و متغیرهای پیامد مثبت متعدد دیگری نظیر

خاود را از یاک

عملکاارد بهتاار در زناادگی ،انجااامدادن مطلااو تاار

عرصه به عرصة دیگر انتقال میدهند و بارای ارتقاای

نقااشهااای اجتماااعی ،رضااایت از کااار ،موفقی ات و

افراد سادهتار مهاارتهاا و تجاار
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شادکامی در ارتباا اسات (بیتال و اشانیر.)2112 ،1

مییابد .البته این امکان نیر مطرح است که غنای کار-

همچنین رضایت از زنادگی خاود باه صاورت یاک

خانواده رضایت از زندگی را افرایش دهد و سپس در

حوزة گسترده و وسیع با رضایت از خانواده و غناای

اثاار وقااوع فراینااد سرریرشاادگی عاااطفی مثباات از

کار -خانواده در ارتبا است.

نظااامهااای باارر

(زناادگی) بااه نظااامهااای کوچااک

رابطااه بااین غنااای کااار -خااانواده و رضااایت

(خانواده) ،سطح رضایت از خاانواده نیار باا بارود.

خانوادگی با رضایت از زندگی از طریق نظریة نظامها

با اینحال رویکرد تأکیدشاده در ایان پاژوهش تاوان

و نظریة بومشناسی تبیین میشاود .بار اسااس نظریاة

سرریرکنندگی نظام خانواده به نظام زندگی باا توجاه

نظامها هر یک از دو عرصة خانواده و کاار ،دو نظاام

بااه تااوان غنااای کااار -خااانواده در ارتقااای رضااایت

متعامل با همدیگر هستند که بر مبناای سرریرشادگی

خانوادگی و سپس رضایت از زندگی است (روتانادو

حا ت ،نیرو و فرایندهای بین نظاامهاا از یاکدیگار

و کینیکید .)2118 ،3بر پایة نظریة بومشناسی (برون-

تأثیر میپذیرند .به همین دلیل زمانی که افاراد باه هار

فنبرنار2113 ،9؛ گریاریواچ و باوتلر )2113 ،2نیار

دلیل رضایت از خانواده را تجربه می کنند ،در ارزیابی

تعامل میان دو نظام کار و خانواده به واساطة تاأثیر و

زناادگی خااود نیار از نگاارش مثبااتتااری برخااوردار

تأثرات متقابلی که این دو نظام باا یاکدیگار دارناد،

می شوند (شریوسکا .)2112 ،از طرفای ،وقتای غناای

موجااب انتقااال حااا ت مثباات ناش ای از رضااایت از

کار -خانواده به عنوان شکلی از تعامل مثبت ،فعاال و

خانواده به نظام زندگی میشود.

پویا بین کار و خانواده به وقاوع مایپیونادد (سااو و

در حمایت از مبانی نظری مطرحشده دربارة رابطة

همکاران2115 ،2؛ میلکی و همکاران ،)2111 ،5باعث

غنای کار -خانواده با رضایت خانوادگی و رضایت از

میشود تا رضایت از نظام خانواده به رضایت از نظام

زناادگی و هاامچنااین رابطااة رضااایت خااانوادگی بااا

جامعتاری باه ناام زنادگی انتقاال یاباد (تامپساون و

رضایت از زندگی ،چند پاژوهش در ایاران و جهاان

همکاران .)2112 ،2به عبارت دیگر وقتی غنای کاار-

انجام شده است .جست وجاو در مطالعاات در ایاران

خانواده موجب باا رفتن ساطح تواناایی ،عملکارد و

نشان داد که پژوهشهایی دربارة رابطة تعارض کاار-

عواطف مثبت افراد و به این صورت موجاب ارتقاای

خانواده با رضاایت زناشاویی و رضاایت خاانوادگی

روابط خاانوادگی مایشاود ،از طریاق سرریرشادگی

انجام شده است .برای نمونه پژوهش افتخاارصاعادی

عاطفی مثبات ،رضاایت ناشای از خاانواده باه نظاام

و باااوی ( )1512و رجب ای و همکاااران ( )1512ب این

زندگی انتقال و احساس رضایت از زندگی نیار ارتقاا

تعارض کار -خانواده با رضایت زناشاویی و تحقیاق
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مدبری میبدی ( )1511بین تعارض کار -خاانواده باا

باارای نمونااه در پااژوهش رشااید و همکاااران

رضایت شاغلی و رضاایت زناشاویی رابطاة معناادار

( )2111نشان داده شده است کاه حمایات اجتمااعی

گرارش کردهاند .در خارج از ایران جاامعتارین یافتاه

هم به طور مستقیم و هم غیرمستقیم (از طریق غناای

در خصوص رابطة غنای کاار -خاانواده باا رضاایت

کار و خانواده) موجب تقویات رضاایت خاانوادگی،

خااانوادگی در فراتحلی ال شاااکلی و س اینگال ()2111

رضایت شغلی و رضایت از بهریستی میشود .نیاک-

مشاهده مایشاود .در ایان فراتحلیال هجاده مطالعاة

لین و مکنال )2115( 5نیر در پژوهشی ،رابطاة ابعااد

مستقل با  8111نفر نمونه بررسی و نشاان داده شاده

جریی غناای کاار و خاانواده را (نظیار خلاق مثبات

است که بین غنای کار -خانواده با رضایت خانوادگی

پدیدآمده در محیط کاار کاه باعاث تاأثیر مثبات بار

میانگین اندازة اثر برابر با  1/18و بین غنای خاانواده-

خانواده میشود و یا منابع روانشناختی ایجادشاده در

کار با رضایت خانوادگی میانگین اندازة اثار برابار باا

محیط کار که موجب تأثیر مثبت بر خانواده میشاود)

 1/51وجود دارد .کایاسری و کارسیکیان )2112( 1در

با حمایت خانوادگی ،حمایت سرپرسات و رضاایت

یکی از جدیدترین پژوهشهاا نشاان دادناد کاه باین

خانوادگی بررسی کردند و نشاان دادناد کاه در یاک

غنای کار و خانواده و رضایت از زندگی در گروهای

سلسله روابط زنجیرهای و واسطهای برخی ابعاد غنای

از زنان هنادی شااغل رابطاة مثبات وجاود دارد .در

کار و خانواده ،واساطة تاأثیرات حمایات خاانواده و

ارزیابی پژوهشهای گذشاته بایاد گفات کاه بیشاتر

سرپرست بر رضایت خانوادگی هستند .بر اساس این

تحقیقاتی که تااکنون درباارة پیامادهای تعامال میاان

و با مرور پیشینة پژوهش ،در این مطالعه چنین فرض

خانواده و کار انجام شده ،بر رابطه باین غناای کاار و

شده است که غنای کاار -خاانواده در درجاة اول باا

خانواده با رضایت از خانواده و رضایت از زندگی باه

رضایت خانوادگی رابطة مثبت برقرار میکند و سپس

صااورتی جداگانااه متمرکاار بااوده اساات (شاااکلی و

رضایت خانوادگی از طریق سرریرشدگی رضاایت از

سینگال2111 ،؛ کایاسری و کارسیکیان2112 ،؛ گرین-

خانواده به رضایت کلی از زنادگی ،موجاب افارایش

هاوس و پاول .)2119 ،با اینحال از حدود یاک دهاه

رضایت از زندگی میشود .الگوی مفهاومی پاژوهش

پیش تااکنون باه تادریج تعاداد پاژوهشهاای حاوزة

حاضر در شکل  1ارائه شده است.

پیامدهای زنجیرهای غنای کاار و خاانواده و نظریااتی
که تالش کردهاند تا سازوکار پیوند میان غناای کاار-
خانواده را با پیامدهای مثبت مختلف در یاک سلساله
روابط زنجیرهای توضیح دهند ،رو به افرایش است.
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Rashid & etal
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تأثیر واسطهای رضایت خانوادگی در رابطه بین غنای کار -خانواده با رضایت از زندگی در مردان 16/

کار -خانواده
رضایت از زندگی

رضایت خانوادگی

غنای کار -خانواده

شكل  .1الگوی مفهومی و نظری پژوهش حاضر

خانواده -کار

تمرکر در این پژوهش بر مردان به این دلیل باوده

سؤال اصلی این بوده است که آیاا باین غناای کاار-

است که شواهد پژوهشی در دسترس نشان مایدهاد

خانواده با رضایت خاانوادگی و رضاایت از زنادگی

که جنسیت ،عامل بالقوة تأثیرگذار بر رابطة غنای کاار

رابطه وجود دارد؟ آیا رضاایت خاانوادگی در رابطاه

و خانواده با رضایت خانوادگی و رضایت از زنادگی

بین غنای کار -خانواده با رضایت از زنادگی جایگااه

است (شاکلی و سینگال .)2111 ،عالوه بر این بررسی

واسااطه دارد؟ سااه فرضاایة اصاالی در ای ان پااژوهش

پژوهشهای گذشته نشان میدهد با وجود نقشهاای

بررسی شدهاند:

مثبت و سازندهای که غنای روابط خانواده و کار برای

 .1غنای کار -خانواده با رضایت خانوادگی ،رابطة

مااردان دارد (شاااکلی و سااینگال2115 ،؛ نیکلااین و

مستقیم دارد؛

مکنال )2115 ،آنها به این پدیده و نقشهاای مثبات

 .2رضایت خانوادگی با رضایت از زندگی ،رابطة

آن به طور جدی توجه نکرده اند .در جمعبندی مبانی

مستقیم دارد؛

نظری و پژوهشی ارائهشده ،گفته می شاود کاه غناای

 .5رضایت خانوادگی ،متغیر واسطه در رابطة غنای

کار -خانواده و غنای خانواده-کار هر دو این ظرفیت

کار -خانواده با رضایت از زندگی است.

را دارند کاه در ماردان رضاایت خاانوادگی و ساپس
رضایت از زندگی را باه طاور مثبات در تاأثیر قارار

روش پژوهش

دهند .این تأثیرات بیشتر از آن جایی ناشی میشود که

پژوهش حاضر از نوع توصایفی -هامبساتگی اسات.

رابطة هماهنگ و غنی کار و خانواده با یکدیگر برای

جامعة آماری آن همة کارکنان مرد بانک مهار اقتصااد

مردان ،امکان استفاده از ظرفیتها و تواناییهای آنهاا

در شهر اصفهان به تعاداد هارار نفار در پااییر 1515

را در هر دو عرصة کار و خانواده فراهم میکناد و از
این طریق ،زمینة رضایت از خانواده و زنادگی را باه
وجود می آورد .این پیوندها با وجود حمایت نظری و
پژوهشی نسبی ،تاکنون به طور علمای کمتار بررسای
شده است .بر پایة آنچه بیان شاد ،در ایان پاژوهش

بودند (تعاداد کارکناان زن در زماان انجاام پاژوهش
بسیار اند بود؛ به همین دلیل تصمیم گرفته شد کاه
پژوهش فقط روی مردان انجام شود) .از ایان جامعاة
آماری با توجه به اینکه بارای مطالعاات الگاوساازی
معادلة ساختاری  211تا  211نفر نمونه توصایه شاده
است (شاوماخر و لاومکس 211 ،)1588 ،نفار بارای
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شدند .عاالوه بار ایان از

پااژوهش خااود بااهترتی اب براباار بااا  1/122و 1/811

شرکت در پژوهش انتخا

طریق فرمول کوکران 1نیر با توجاه باه حجام جامعاة

گرارش کردهاناد .بارای سانجش روایای ساازة ایان

 1111نفر و در سطح خطای  1/11و ساطح اطمیناان

پرسشنامه در مطالعة حاضر ،تحلیل عااملی اکتشاافی

 11درصد حجم نمونه  211نفر بارآورد شاد .نموناة

با چرخش از نوع واریماکس انجام گرفت .نتیجة ایان

پژوهش از طریق نمونهگیری در دساترس بار اسااس

تحلیل عاملی نشان داد که ده سؤال ایان پرساشناماه

شادند .پاس از جماعآوری

با بارهای عاملی  1/3به با بر همان دو عامال غناای

فهرست اساامی انتخاا

پرسشنامهها 13 ،پرسشنامه (معادل  5/23درصد) به
دلیل نقص در پاسخگاویی از پاژوهش کناار رفات و
گروه نمونة پاژوهش باه  583نفار کااهش یافات .از
ابرارهااای ذیاال باارای ساانجش متغیرهااای پااژوهش
استفاده شد.

ابزارهای پژوهش
مقیاس غنای کاار -خاانواده ( :)WFES- 10بارای
سنجش غنای کار و خانواده از پرسشنامة ده ساؤالی
اسااتفاده شااد کااه رش اید و همکاااران ( )2111طاارح
کرده اناد .ایان پرساش ناماه دو خارده مقیااس غناای
خانواده-کار (شاش ساؤال) و غناای کاار -خاانواده
(چهااار سااؤال) دارد .مقی ااس پاسااخگااویی بااه ای ان
پرسشناماه در ایان پاژوهش شاشدرجاهای (کاامالا
مخالفم= 1تا کامالا موافقم= )9بود و روایای محتاوایی
آن تأیید شده است (رشید و همکاران .)2111 ،رشید
و همکاران ( )2111آلفای کرونباا دو خاردهمقیااس
غنااای خااانواده-کااار و غنااای کااار -خااانواده را در
 .1فرمول کوکران استفادهشده به این شرح بوده است:

کار -خانواده و غنای خانواده-کاار قارار مایگیرناد.
عالوه بر بررسی روایی سازه از طریق تحلیال عااملی
اکتشافی به عناوان شاواهدی از روایای همگارا ،باین
امتیازات غنای کار -خانواده (در هر دو بعد) با توجاه
همد نه ،محبت و همادلی باین فاردی ،اعتمااد باین
فردی و خوشبینای در محایط کاار ،رابطاة مثبات و
معناداری به دست آمد .در پاژوهش حاضار ضاریب
پایایی به شیوة آلفای کرونبا بارای دو عامال غناای
کار -خانواده و غنای خانواده -کار بهترتیب برابار باا
 1/1و  1/13حاصل شد.
پرسشنامة رضایت خانوادگی ( :)FSQ- 4بارای
سنجش رضایت خانوادگی از پرسشنامة چهار سؤالی
اسااتفاده شااد کااه رش اید و همکاااران ( )2111ارائااه
کردهاند .مقیاس پاسخگویی به این پرسشنامه در ایان
پژوهش ششدرجاهای (کاامالا مخاالفم= 1تاا کاامالا
موافقم= )9بود که روایی (روایی صوری ،محتاوایی و
سازه) آن نیر به لحااظ تخصصای تأییاد شاده اسات
(رشید و همکاران .)2111 ،رشید و همکاران ()2111
آلفای کرونبا این پرساشناماه را در پاژوهش خاود
برابر با  1/21گرارش کردهاند .بررسی روایی ساازه از
طریق تحلیل عاملی اکتشافی برای پرسشنامة رضایت

تأثیر واسطهای رضایت خانوادگی در رابطه بین غنای کار -خانواده با رضایت از زندگی در مردان 13/

خانوادگی ،تاکعااملی باودن ایان پرساشناماه را در

امتی اازات رضااایت از زناادگی بااا اعتماااد بااه نفااس،

پاژوهش حاضاار مسااتند کاارد .هامچنااین بااه عنااوان

خویشااتنداری ،انسااانیت و معرفاات کااه بخشاای از

شااواهدی از روایاای همگاارا باین امتیاازات رضااایت

فضایل انسانی هستند ،رابطة مثبت و معناداری حاصل

خانوادگی با اعتماد به نفس ،خویشتنداری ،انساانیت

شد .در پژوهش حاضر ،ضریب پایایی به شیوة آلفاای

و معرفت که بخشی از فضایل انسانی هساتند ،رابطاة

کرونبا برای پرسشنامة رضایت از زندگی برابار باا

مثبت و معناداری به دست آماد .در پاژوهش حاضار

 1/82به دست آمد.

ضااریب پایااایی بااه شاایوة آلفااای کرونبااا باارای

تحلیل داده ها باا اساتفاده از ضاریب هامبساتگی

پرسشنامة رضایت خانوادگی برابر باا  1/89حاصال

پیرسون و الگوسازی معادلة ساختاری )SEM( 5انجام

شد.

گرفت .این تحلیلها با استفاده از بساتة آمااری بارای

شاخص رضایت از زنادگی ( :)LSI- 13بارای
سنجش رضایت از زندگی از شاخص سایرده ساؤالی

علاااوم اجتمااااعی ( )2SPSSو نااارمافااارار تحلیا ال
ساختارهای گشتاوری ( )AMOS3صورت گرفت.

استفاده شد کاه وود و همکااران )1191( 1سااخته و
معرفی کردهاند و با مقیاس پاسخگاویی پانجدرجاهای

یافتهها

(هرگر= 1تا همیشه= )3است .روایی (روایی صاوری،

از  581نفر نمونة پژوهش 82/3 ،درصاد ،تحصایالت

محتوایی و سازه) این پرسشنامه به لحااظ تخصصای

فوقدیاپلم و لیساانس 2/18 ،درصاد ،تحصایالت تاا

تأیید شده اسات (وود و همکااران .)1191 ،بارت و

دیپلم و  2/1درصد فوقلیسانس داشتند (بقیة اعضاای

مر  )2119( 2آلفای کرونبا آن را در پاژوهشهاای

نمونه تحصیالت خود را اعاالم نکردناد) .از اعضاای

مختلفی که دربارة این پرسشنامه انجام شاده اسات،

نمونه 29/2 ،درصد متأهل و  11/2درصد در موقعیت

در دامنة  1/9تا  1/15گرارش کردهاند و روایی ساازة

شغلی غیرمدیریتی قرار داشتند .میانگین سانی نموناه

نشاان

برابر با  52/58سال (با انحراف معیاار برابار باا 2/88

داده اند .بررسی روایی سازه از طریاق تحلیال عااملی

سال) و میاانگین ساابقة شاغلی آنهاا  2/81ساال (باا

اکتشافی برای پرسشنامة رضایت از زنادگی در کناار

انحراف معیار  2/21سال) بود .در جدول  ،1میانگین،

پرسشنامة رضایت از خانواده ،تکعااملی باودن ایان

انحراف معیار و همبساتگی درونای باین متغیارهاای

پرسشناماه و متماایربودن ساؤا ت ایان متغیار را از

پژوهش ارائه شده است.

آن را بر مبنای تحلیل عاملی تأییادی مطلاو

رضایت خانوادگی در پاژوهش حاضار مساتند کارد.
هم چنین به عنوان شاواهدی از روایای همگارا ،باین
3

Wood & etal
Barrett and Murk

1
2

Structural Equation Modeling
Statistical Package for Social Science
5
Analysis of Moment Structures
4
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جدول  .1میانگین ،انحراف معیار و همبستگی درونی بین متغیرهای پژوهش
متغیرهای پژوهش

M

SD

1

غنای خانواده-کار

2/58

1/21

-

غنای کار -خانواده

2/82

1/5

رضایت خانوادگی

2/19

1/22

رضایت از زندگی

5/55

1/93

2

**1/91
**

5

**

1/13

**

1/12

1/5

1/18

**

1/52

** p<1/11

چنااانکااه در جاادول  1مشاااهده مایشااود ،غنااای

از لحاظ شاخصهای برازش باید این ویژگیها را

خانواده-کار فقط با رضایت خانوادگی ،رابطة مثبت

داشته باشد :خی دو غیرمعنادار ،نسبت خای دو باه

و معنااادار ( )p=1/113دارد ،امااا بااا رضااایت از

درجة آزادی کمتر از  ،5شاخص نیکویی بارازش

1

زندگی دارای رابطة معنادار نیست .در مقابل ،غنای

) (GFIو شاخص برازش تطبیقی (CFI) 2بیشتر از

کار -خانواده هم با رضاایت خاانوادگی و هام باا

 ،1/13شاخص برازش افرایشی (IFI) 5برر تر از
2

رضایت از زندگی ،رابطاة مثبات و معنااداری دارد

 ،1/1ریشة میانگین مجذورات باقیمانده )(RMR

( .)p=1/113در نهایت بین رضاایت از زنادگی باا

کوچااکتاار از  1/13و تقریااب ریشااة میااانگین

رضایت خانوادگی ،رابطة مثبت و معناداری وجاود

مجذورات خطا (RMSEA) 3کوچاکتار از 1/18

دارد .در ادامة تحلیلها ،الگوی پیشانهادی ابتادایی

(میاارز و همکاااران .)2119 ،9در جاادول  2نتااایج

(شکل  1را نگاه کنیاد) باا اساتفاده از الگاوساازی

الگوسازی معادلة ساختاری برای الگاوی نهاایی و

معادلة ساختاری ،بررسی شد .یک الگوی مناسب

بازنگریشدة پژوهش آمده است.

جدول .2نتایج حاصل از الگوسازی معادلة ساختاری برای الگوی پیشنهادی پژوهش
رابطة متغیرها در الگوی نهایی
غنای کار و خانواده← رضایت
خانوادگی

b

SE

β

2

R2

)(df

**5/19 1/129 1/22** 1/189 1/21

رضایت خانوادگی← رضایت از زندگی **1/121 1/52** 1/122 1/22

()2

2
df

RMSEA RMR IFI CFI GFI

1/111 1/11 1/11 1/11 1/38
**p<1/11

1/151
*p<1/13

1

)Goodness of Fit Index (GFI
)Comparative Fit Index (CFI
3
)Incremental Fit Index (IFI
4
)Root Mean Square of Residual (RMSR
5
)Root Mean Square of Error Approximation (RMSEA
6
Meyers & etal
2

تأثیر واسطهای رضایت خانوادگی در رابطه بین غنای کار -خانواده با رضایت از زندگی در مردان 13/

چنانکه در جدول  2مشاهده می شود ،غنای کار و

 2نشان می دهد ،خی دوی الگوی نهایی برابر باا 5/19

خانواده با ضریب بتای استاندارد  2/9 ،1/22درصد از

و غیرمعنادار ،نسبت خیدو به درجاة آزادی برابار باا

واریانس رضایت خانوادگی را تبیین کارده اسات .در

 GFI ،1/38براباار بااا  CFI ،1/11براباار بااا IFI ،1/11

مرحلة بعدی ،رضاایت خاانوادگی باا ضاریب بتاای

برابر با  RMR ،1/11برابر با  1/111و  RMSEAبرابر

استاندارد  12/1 ،1/52درصد از واریاانس رضاایت از

با  1/151است .در شکل  2الگوی نهاایی ارائاه شاده

زندگی را تبیین نموده است .همچنین چنانکه جدول

است.

()1/12

رضایت از زندگی

**1/52

()1/129

رضایت خانوادگی

1/39
**1/22

خانواده-کار

غنای کار -خانواده
1/1

کار-خانواده

شكل .2الگوی ساختاری اصالحشدة نهایی پژوهش

چنانکه در شکل  2دیاده مایشاود ،غناای کاار-

رضایت خانوادگی رابطه برقرار میکند .در جادول 5

خانواده با رضایت خاانوادگی ،رابطاة مساتقیم دارد و

اثرات غیرمستقیم غنای کاار-خاانواده بار رضاایت از

با رضایت از زندگی باه طاور غیارمساتقیم از طریاق

زندگی از طریق رضایت خانوادگی ارائه شده است.

جدول  :1اثرات غیرمستقیم و مستقیم الگوی نهایی پژوهش در حالت استاندارد و غیراستاندارد
رضایت از زندگی

اثرات غیرمستقیم
اثر غیرمستقیم غنای کار و خانواده بر رضایت از زندگی از طریق رضایت
خانوادگی

غیراستاندارد

استاندارد

**1/118

**1/111
** p<1/13

چنانکه در جدول  5آمده اسات ،اثار غیرمساتقیم

خانوادگی اسات .باا توجاه باه نتاایج ارائاه شاده در

غنای کار و خانواده بر رضاایت از زنادگی از طریاق

جدول های  2و  5سه فرضیة پژوهش تأیید مایشاود

رضایت خانوادگی به صورت غیراساتاندارد برابار باا

که از این قرار هساتند )1 :غناای کاار -خاانواده باا

 1/118و به صورت استاندارد برابر باا  1/111اسات.

رضایت خانوادگی ،رابطاة مساتقیم دارد؛  )2رضاایت

بررسی اثرات واسطهای بیاانگر آن باود کاه رضاایت

خانوادگی با رضایت از زندگی ،رابطة مساتقیم دارد و

خانوادگی متغیر واسطهای کامل 1در رابطة غنای کار-

 )5رضایت خانوادگی ،متغیر واساطه در رابطاة غناای

خااانواده بااا رضااایت از زناادگی از طری اق رضااایت

کار -خانواده با رضایت از زندگی است.

complete mediator

1
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بحث و نتیجهگیری

نقش مثبت و سازنده خانوادة خویش را با رضایت از

این پژوهش با هدف بررسی نقش واسطهای رضاایت

خانواده با تر پاسخ میدهد) و در مقابل غناای کاار-

خانوادگی در رابطة غنای کار -خانواده با رضاایت از

خانواده اغلب پیامدهای کاری را بیشتر متأثر میکناد.

زندگی اجرا شد .نتایج بهدست آمده نشان داد که طای

بااینحال این پیامدهای ویژة حیطه در هار شارایط و

یک سلسله روابط زنجیرهای ،ابتدا غنای کار -خانواده

موقعیتی ممکن است مصداق نداشته باشد (شااکلی و

موجب تقویت رضایت از خانواده مایشاود و ساپس

سینگال .)2111 ،شواهد حاصل از پژوهش حاضار تاا

رضایت از خانواده زمیناه را بارای افارایش احسااس

اندازهای نشان میدهد که در مردان ممکن است غنای

رضایت از زندگی فراهم میکند .در مقایسة نتایج این

کار -خانواده برخالف پایشبینای دیادگاه پیامادهای

پااژوهش بااا مطالعااات دیگاار بیااان ماایشااود کااه در

ویژة حیطه با رضایت خاانوادگی رابطاة نیرومنادتری

تحقیقات رشید و همکاران ( ،)2111شاکلی و سینگال

داشته باشد .به لحاظ نظری این موضوع به ایان دلیال

( )2111و نیکلااین و مااکنااال ( )2115نیاار ماننااد

است که ماردان بارخالف زناان کاه تمرکار اولای و

پااژوهش حاضاار از رابطااة مثباات باین غنااای کااار -

اصلیشان بار خاانواده قارار دارد (شااکلی و ساینگال،

خانواده با رضایت خاانوادگی ساخن باه میاان آماده

 ،)2111تمرکر اصلیشان بار کاار اسات .ایان تمرکار

است .البته در پژوهش حاضر در سطح رواباط سااده

اصلی بیشتر احتمال دارد به این دلیل باشد که در میان

بین غنای خانواده-کار باا رضاایت خاانوادگی رابطاة

خانوادههای ایرانی هم چنان مردان مسئولیت شرعی و

ضعیفتری نسبت به رابطة غناای کاار -خاانواده باا

قانونی تأمین نیازهای زنادگی را بار عهاده دارناد .از

رضایت خانوادگی به دست آماد ،ولای در فراتحلیال

طرف دیگر ،نگااهی باه میاانگینهاای ارائاهشاده در

شاکلی و سینگال ( )2111رابطة غنای خانواده-کار باا

جدول  1مشاخص مایکناد کاه ساطح غناای کاار-

رضایت خانوادگی برعکس پژوهش حاضر با رضایت

خانواده نسبت به غنای خانواده-کار در گاروه نموناة

خانوادگی نیرومندتر از رابطة بین غنای کار -خاانواده

پژوهش حاضر با تر بوده اسات .باه ایان سابب نیار

با رضایت خاانوادگی باوده اسات .هماانطورکاه در

احتمال دارد که نیرومندتربودن غناای کاار -خاانواده

مقدمه و پیشینة نظری و پژوهشی اشاره شد ،باه نظار

موجب برجستگی شناختی این متغیر در فضای ذهنی

برخی اندیشامندان پیامادهای هار یاک از دو حاوزة

اعضای نمونه و به ایان ترتیاب موجاب تأثیرگاذاری

غنای کار -خانواده و خانواده -کاار باه ناوعی ویاژة

بیشتر این متغیر شده باشد .باههارحاال رابطاة غناای

حیطه هستند؛ به این معنای کاه غناای خاانواده-کاار

کار -خانواده در قالب کلی با رضاایت خاانوادگی از

بیشتر پیامدهای خانوادگی را به دنباال دارد (باه ایان

چند بعد قابل تبیین است.

دلیل که خاانواده منشاأ ارتقاای عملکارد ،تواناایی و

تبیین اول به ماهیت غنای کاار -خاانواده مرباو

عواطف در محیط کار بوده است ،بناابراین فارد ایان

است .غنای کار -خانواده از نظر علمی موجب تحول

تأثیر واسطهای رضایت خانوادگی در رابطه بین غنای کار -خانواده با رضایت از زندگی در مردان 11/

ظرفیتهاا و سارمایة (روانای و اجتمااعی) رفتااری،

شغلی و کاری او نیست ،احسااس رضاایت بیشاتر از

عملکردی و عاطفی انسان و در نهایت بهبود و تعاالی

خانواده دارد.

ظرفیتهای انسان میشود .در معنای عملی نیر غناای

یافتة بعدی که در این پژوهش به دست آمد ،ایان

کار -خانواده تعالی ظرفیاتهاای فاردی را در قالاب

بود که رضاایت خاانوادگی پاس از تقویاتشادن از

گسترش توانایی مقابلاه و مواجهاه باا موقعیاتهاا و

طریق غنای کار -خانواده ،باعث تقویت احساس کلی

شرایط مختلف در هر دو محایط کاار و خاانواده باه

رضایت از زنادگی مای شاود .ایان یافتاه کاه نموناة

همراه دارد .این افرایش توان و ظرفیت هام از لحااظ

پژوهش دیگری برای آن در دسترس قرار نگرفت ،باا

نظری و هم از لحاظ عملی ،بخشی در تعامل انسان با

وقوع سرریرشدگی حا ت عاطفی بین نظامها کاه در

همکاران و افراد دیگر در محیط کار و بخش دیگر در

نظریة نظامها و نظریة بومشناسای باه صاورت اشااره

تعامل بین انسان و اعضای خانوادهاش نمود ماییاباد.

مطرح شده است (بارونفانبرنار2113 ،؛ تامپساون و

از این نظر ،زمانیکه فرد قادر باشاد تاا در اثار وقاوع

همکاران2112 ،؛ روتاندو و کینیکید2118 ،؛ گریری-

فرایند غنای کار -خانواده به فرد مؤثر و مطلوبی برای

واچ و بوتلر )2113 ،هامساویی نشاان مایدهاد .از

خانوادهاش تبدیل شود ،بادون تردیاد ساطح رواباط،

لحاظ نظری ،اجرای یک سیستم کلی کاه خاود باه -

فرایندها و تعامالت در خانواده بهباود ماییاباد .ایان

عناوان سیسااتمهاای جریاای در درون سیساتم جااامع

بهبود ،زمانی که فرد رضاایت و خرساندی خاود را از

مطرح هستند ،عاملی برای بقای سیستم کلی محسو

خانوادة خود ارزیابی میکند ،باه رضاایت خاانوادگی

میشوند .به معنای عملیاتیتر از یک دیدگاه تکامال-

با تر منتهی میشود.

گرایانه ،نظام جامعی به نام زندگی که از خاردهنظاام-

از طاارف دیگاار ،غنااای کااار -خااانواده بااه جااای

های متعددی تشکیل یافته اسات ،درصاورتیکاه هار

تعارض بین نقشی بین خانواده و کاار باه هامساازی

یک از نظامهای درونی آن دچار اختالل جدی شوند،

بیشتر بین خانواده و کار منتهی میشود .به بااور بیتال

با اختالل در کارکرد و عملکرد مواجاه خواهاد شاد؛

و اشنیر ( )2112نظام خانواده و نظام کار ،تاوان هام-

بنابراین در استنباطی ساده و روشن مشخص است که

افرایی برای یکدیگر دارند؛ به این مفهوم که ارتقاای

بقا و کارکرد یک نظام جامع به ناام زنادگی ،مساتلرم

توانمندیها در یک حوزه به شکل غیر قابل اجتناابی،

آن است که خرده نظامهای درون ایان نظاام کلای در

ارتقای توانمندیها را در حوزة دیگر به دنباال دارد و

ارتبا متقابلی با یکدیگر و در تبادل دایمای باا هام،

از این نظر یک چرخة همافرای دایمی بین خاانواده و

کارکرد نظام مادر خود را تضمین کنند .بادین ترتیاب

کار برقرار میشود .از این دیدگاه ،وقتی فرد احسااس

تبیین نظری پیوند میان رضایت خانوادگی و رضاایت

وجود همااهنگی و هامساازی و باهدنباال آن غناای

از زندگی به عنوان آخرین حلقة ارتبااطی در الگاوی

خانواده -کار را تجربه میکند ،به دلیل اینکه احساس

معرفی شده در این پژوهش (شکل  ) 2به این صورت

میکند خانواده مانعی در برابار رشاد ،ارتقاا و تعاالی

بیان میشود که سازوکارهای فعال متعددی زم است
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تا به طور پیوسته انرژی و نیرو در اجرای نظاام کلای

مردان نیر که گفته میشود بارخالف زناان بیشاتر بار

زندگی با یکدیگر مبادلاه و باه عباارتی از یکای باه

امور و وظایف کاری خود متمرکر هستند تاا اماور و

دیگری سرریر شود .یک شاکل از انارژی مثبات کاه

وظایف خانوادگیشان ،غنای کار -خانواده عامل بالقوة

به خوبی قادر است تا بین نظاامهاای کاار و خاانواده

مؤثری برای رضایت از خانواده و زندگی است.

مبادله و سرریر شود ،احساس رضایت است .از چنین

از نظر کاربردی مهمترین پیشنهاد مبتنی بر یافتهها

منظری ،باور بار ایان اسات کاه وقتای غناای کاار-

در این پژوهش این است که سازمانها در صورتی که

خانواده باعث تقویت رضاایت از خاانواده مایشاود،

خواهان بهرهمندی بیشتر از کارکنان مرد خاود باشاند،

پیوند غیرقابل پیشگیری نظام خانواده باا نظاام کلای

زم اسات تااا بار برنامااههااای غناای کااار -خااانواده

زندگی ،حا ت عاطفی و شاناختی مثبات حاصال از

سرمایهگذاریهای تخصصی بلندمادتی انجاام دهناد.

رضایت از خانواده را به رضاایت از زنادگی سارریر

تردیدی وجود نخواهد داشت که آینادة فعالیاتهاای

و مثباتشادن

بسیاری از سازمانها در ایران و جهان باه همااهنگی،

میکند و از این طریق موجب مطلو

احساس فرد از کلیت زندگیش میشود.

همافرایی و غنای فرایندهای کاری و خانوادگی بارای

در مجمااوع یافتااههااای حاصاال از ای ان پااژوهش

یکدیگر گاره خاورده اسات .از ایان نظار هارگوناه

اشارات و تمایرات نظری و کااربردی متعاددی را در

سرمایه گذاری بر استفاده از ظرفیاتهاای خاانوادگی

خصوص پیامدهای غنای کار -خانواده مطرح میکند.

برای امور کاری و بارعکس باه تعاالی ظرفیاتهاا و

در درجة نخست نتاایج حاصال از ایان پاژوهش باا

تواناییهای کارکنان سازمانها و بهدنباال آن افارایش

نشان دادن اینکه رابطه باین غناای کاار -خاانواده باا

توان رقابت و بهاروهوری در ساطح نهادهاای کااری

رضااایت از زناادگی از طریااق رضااایت از خااانواده

منجر میشود .از نظر پژوهشی نیار در پاژوهشهاای

واسطهگری می شود ،زمینة بسط دانش موجود درباارة

بعدی پژوهشاگران مایتوانناد باه جاای رضاایت از

کارکردهای باواسطه و بیواسطة غنای کاار -خاانواده

خانواده به عنوان متغیر واساطهای ،رضاایت از کاار و

را فراهم میکناد .هامچناین از لحااظ نظاری ،نتاایج

شغل و به جای رضایت از زنادگی ،کیفیات زنادگی

حاصل از این پژوهش به طاور جادی نشاان داد کاه

کاااری و خااانوادگی را قاارار دهنااد و از ای ان طری اق

همسو با نظریات بومشناسای و نظریاة نظاامهاا ،ایان

کارکردهای دیگر غنای کار -خانواده را در محیطهای

موضوع شایان طرح است کاه رضاایت از یاک نظاام

کاری ایاران بررسای کنناد .در پایاان زم اسات باه

خرد مانند رضاایت از خاانواده باه نظاام جاامعتاری

محدودیتهاای پاژوهش حاضار نظیار محادودبودن

سرریر و آن را تقویت مینماید (رضایت از زنادگی).

گروه نموناة پاژوهش باه کارکناان مارد یاک باناک

تلویح و تمایر نظری دیگری که در این پاژوهش زم

خصوصی و تفسیرنشدن علت معلولی واقعی از نتایج

است به آن توجه جدی شود ،این است کاه حتای در

پژوهش با توجه به اینکه روش پژوهش هامبساتگی
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