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در طول  ییمقطع ابتدا معلمان زن یشغل تیرضا بر یشغل نقش استرس

 نیخانواده و استرس والد-تعارض کار یانجیبا آزمون م کرونا  یپاندم

 

 1 یهارون  ینیعباس قائدام
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 ده چشمه  یمهرداد صادق

 .رانیواحد اصفهان)خوراسگان( ، اصفهان، ا ی، دانشگاه آزاد اسالم تیر ی،دانشکده مد اریاستاد

 یفارسان  ییبابا ثمیم

 .رانیشهرکرد، شهرکرد، ا  تیدانشگاه نور هدا  ت،یر یدانشکده مد  ،یصنعت  تیر یمد  یآموخته دکتر  دانش 

 یفارسان  یغالم رضا مالک

 .مرکز هرند  یکاربرد  یدانشگاه جامع علم  یو مدرس دانشگاه علم ،یفرهنگ  تیر یمد  یآموخته دکتر  دانش 

 : دهیچک

تعیین میزان نقش استرس شغلی  بر رضایت شغلی معلمان زن  مقطع ابتدایی با با  هدف این از پژوهش

خانواده و استرس والدین بود .روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری  -آزمون میانجی تعارض کار

ها توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه معلمان زن  مقطع ابتدایی    داده

نفر به عنوان نمونه از    155نفرتشکیل دادند که از طریق فرمول کوکران تعداد 270شهرستان فارسان به تعداد  

 رس شغلی  الیوتطریق روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند ابزار پژوهش پرسشنامه است

 خانواده زنگ و یان-تعارض کارپرسشنامه ،    ( 1992)تسوی و همکاران (، پرسش نامه رضایت شغلی 1994)

( بود که روایی پرسشنامه ها بر اساس روایی  2019) ( و پرسش نامه  استرس والدین لیو و همکاران2013)

محتوایی با استفاده از نظر صاحب نظران و سازه  با روش تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفتند و مورد تائید 

برآورد   90/0و  89/0، 88/0،  87/0قرار گرفت و از سوی دیگرپایایی پرسش نامه ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب 

( انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان    SEM) ساختاريتجزیه و تحلیل داده ها باروش مدل سازی معادالت  شد و 

بر رضایت شغلی بود و با توجه به مقدار معنی داری کمتر از  -66/0داد که استرس شغلی  دارای ضریب تاثیر

رضایت شغلی تاثیر دارد و   خانواده بر -این تاثیر معنادار است. و استرس شغلی از طریق تعارض کار 05/0

است و همچنین استرس شغلی از طریق استرس والدین بر رضایت شغلی تاثیر دارد و  -57/0ضریب این تأثیر 

 است.-53/0ضریب این تاثیر
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Abstract 

The aim of this study was to determine the role of job stress on job satisfaction of female primary school 

teachers by mediating the work-family conflict and parental stress test. The research method was applied in 

terms of purpose and descriptive-correlational in terms of data collection. The statistical population of the 

present study consisted of 270 female primary school teachers in Farsan city. 155 people were selected 

through Cochran's formula as a sample through cluster random sampling method. Jobs Tsui et al. (1992), Zang 

and Yan (2013) Work-Family Conflict Questionnaire and Liu et al.'s (2019) Parents' Stress Questionnaire. 

Factors were examined and confirmed. On the other hand, the reliability of the questionnaires was estimated 

by Cronbach's alpha method of 0.87, 0.88, 0.89 and 0.90, respectively, and the data were analyzed by 

modeling equations. Structural (SEM) was performed. The results showed that job stress had an impact factor 

of -0.66 on job satisfaction and due to the significant value less than 0.05 this effect is significant. And job 

stress through work-family conflict has an effect on job satisfaction and the coefficient of this effect is -0.57 

and also job stress through parental stress has an effect on job satisfaction and the coefficient of this effect is 

-0.53. 

 

Keywords: Job Stress, Teacher Job Satisfaction, Work-Family Conflict, Parental Stress. 
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 مقدمه

 آموزش آنالین به سالحی حیاتی برای مبارزه با

محیط در   .در جهان تبدیل شده استپاندمی کرونا  

از معلمان زن   ،آموزش آنالین مستقر در خانه

دبستانی انتظار می رود که نقش دوگانه معلم و  

مادر را به طور همزمان متعادل کنند، که این امر  

اگرچه    .ممکن است باعث تضاد کار و خانواده شود

تعارضات بین  ،مطالعات قبلی عوامل استرس زا

زیه و تحلیل قرار  خانواده و کار و نتایج آن را مورد تج

کمی در مورد کار و   پژوهش هایاما  ،داده است

تجربه والدین معلمان پیش دبستانی در موارد 

اضطراری عمده بهداشت عمومی وجود  

  استرس شغلی تاثیرمطالعه حاضر به بررسی  .دارد

ابتدایی با با   مقطع  رضایت شغلی معلمان زن بر

خانواده و استرس -نقش میان جی تعارض کار

ه پرداختپاندمی کرونا  طول والدین در

 معلمان زن پیش دبستانی گزارش دادند که . است.

و  استرس شغلیباعث افزایش پاندمی کرونا 

استرس   ،عالوه بر این .استرس والدین شده است

از طریق ارتباط مثبت آن با تعارضات کار به  شغلی

خانواده با رضایت شغلی رابطه منفی  

از طریق تعارض خانواده به   استرس والدین .داشت

کار و تعارض کار به خانواده با رضایت شغلی رابطه  

این مطالعه به درک بهتری از ارتباط  .منفی داشت

استرس  ،معلمان زن دبستانی  استرس شغلیبین 

 کمک شغلی رضایت و خانواده -کارتعارض   ،والدین

ظهور ناگهانی آموزش آنالین ممکن است   .کند می

با چالش  پاندمی کرونا  دبستانی را در طولمعلمان  

ویروس کرونا ویروس  .های حرفه ای روبرو کند

بسیار سریع در سرتاسر جهان گسترش یافته و  

 ,Bao, Sun  2020,) نگرانی مردم را برانگیخته است

Meng, Shi & Lu  .) با روبرو شدن با یک فاجعه   ایران

غیر منتظره و تهدیدآمیز  ،طبیعی بی سابقه

 بالفاصله سازوکار پاسخگویی به بحران را آغاز کرد

( Li & Shang,2020 .) وزارت  ،در زمینه آموزش دبستانی

یعنی   ،آموزش و پرورش اقدام ملی را انجام داد

که مدل سنتی   ،منتقل شدکالس از دبستان به خانه  

کالس را می شکند و الزامات باالتری در  در تدریس  

مورد توانایی معلمان در آموزش آنالین در خانه  

برای حمایت از رشد کودکان خردسال در هنگام   .دارد

معلمان دبستانی نه تنها باید به    ،شیوع بیماری

سرعت با استفاده از فناوری اطالعات برای انجام  

بلکه باید   ،ی آموزشی روزانه سازگار شوندفعالیت ها

مطالب آموزشی بی تجربه مانند آمار اطالعات  

سالمت کودکان و آموزش همه گیر را نیز انجام  

این وظایف به معلمان دبستانی نیاز دارد تا از  .دهند

که این امر بار و فشار   ،راه دور و در هر زمان کار کنند

دبستانی ایجاد  روانی زیادی را برای معلمان پیش  

  یهنگام .کرده و ساعات کار آنها را طوالنی کرده است

عالوه بر اضافه   ،که محل کار به خانواده منتقل شد

معلمان پیش دبستانی نیز ممکن   ،بار نقش کاری

به ویژه  ،است با استرس نقش خانوادگی روبرو شوند

 ،(Xu 2016, ) فرزندبرای معلمان پیش دبستانی دارای  

زنان حرفه ای هنوز هم باید وقت و انرژی بیشتری را 

پاندمی   در طول .برای پرورش کودکان صرف کنند

، مادران تماس مکرر و طوالنی تری با فرزندان کرونا

سترس والدین  خود دارند که این امر باعث می شود ا

معلمان دبستانی در قرنطینه در خانه افزایش 

نیاز بی وقفه مدیریت فرزندان خردسال دیگران و   .یابد

فرزندان آنها در یک مکان ممکن است تعارض بین  

کار و خانواده را تشدید کند زیرا این وظیفه طاقت  

 ،در مجموع .فرسا برای هر دو نقش اساسی است

فرزندپروری ممکن است    اضافه بار دوگانه کار و

منجر به نقش تعارض در سطح باالی معلمان پیش  

بررسی کار معلمان  ،به همین ترتیب .دبستانی شود

پیش دبستانی و تجارب والدین می تواند بینش 

بیشتری در مورد شرایط کار و زندگی معلمان پیش  

  آموزش .دبستانی در زمینه کار ویژه فراهم کند

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.691498/full#B7
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.691498/full#B7
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.691498/full#B7
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.691498/full#B82
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.691498/full#B82
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آموزش است و پایه های   دبستانی ابتدایی ترین

از   .محکمی را برای آموزش رسمی ارائه می دهد

معلمان دبستانی انتظار می رود که احساسات لذت 

بخش تر و مهارت حرفه ای با کیفیت باالتر را در  

شایستگی   ،طول کار برای پرورش دلبستگی ایمن

عاطفی و رشد شناختی کودکان نشان  -اجتماعی

اگر   ،با این حال (.Wang, Tsaib, Leec, & Kod,2020) دهند

  ،معلمان دبستانی بیش از حد در کار بیش از حد

و در نتیجه  ،فشار والدین و درگیری خانواده و کار

حفظ شرایط کار   ،رضایت شغلی کم برخوردار باشند

سطح پایین  .به طور کلی مثبت چندان آسان نیست

رضایت شغلی می تواند پیامدهای منفی برای  

 نشناختی و جسمی داشته باشدسالمت روا

(Faragher,2005 .) می تواند پیامدهای    ،به طور خاص

منفی بر کیفیت آموزشی معلمان دبستانی داشته 

و در نهایت رشد موفقیت آمیز کودکان را با   ،باشد

& Klusmann, Richter  2016,) شکل روبرو می کندم

Lüdtke  .)  ممکن است روشنی برای حاضر مطالعه

بهبود رفاه شغلی معلمان دبستانی و حتی نتایج  

همه    یمار یب .کودکان در طی این اپیدمی فراهم کند

پیش از هر چیز یک بحران  پاندمی کرونا گیر

بهداشتی است و پس از آن به سرعت در بخش 

زندگی اجتماعی و آموزش جهان گسترش  ،اقتصادی

در بخش  (.  Thu, Ngoc, Hai & Tuan,2020) یافت

مدارس و دانشگاه    ،پیش دبستانی ها ایران ،آموزش

رش ابتکار ها را تعطیل کرد و وزارت آموزش و پرو

 عمل "تعلیق کالس های بدون تعلیق" را در طول

این ابتکار بدان معناست که  .انجام دادپاندمی کرونا 

کودکان و معلمان مجبور به ماندن در خانه می  

شوند و نحوه یادگیری و آموزش را تغییر می  

  ،وقتی مکان آموزشی به خانه منتقل می شود .دهند

که    ،فرایندهای کار و خانواده در یک فضا قرار دارند

مرز بین حوزه کار و خانواده را از بین می برد و در  

نهایت راحت تر به درگیری کار و خانواده منجر می  

مدت هاست که این مسئله برای زنان در محل   شود.

 ،به ویژه معلمان دارای فرزند ،مانند معلمان زن  ،کار

د زیادی از مطالعات نشان  تعدا .یک چالش است

داده است که معلمان زن با چالش درگیری کار و 

(. در    Erdamar & Demirel, 2014) هستندخانواده روبرو  

استرس  ،استرس شغلی، پاندمی کرونا طول بحران

اختالفات کار و خانواده را  ،خانواده - کار والدین و

معلمان زن دبستانی با فرزندان   .آشکارتر می کند

گروه خاصی هستند که نقش دوگانه معلم و مادر را 

او به عنوان یک معلم پیش   .بر دوش می کشند

دبستانی باید فرزندان خردسال دیگران را )خواسته  

او باید   ،به عنوان یک مادر .های شغلی( آموزش دهد

خود را با فرزندانشان در خانه همراه کند )خواسته  

ز این دو زمینه اگر به طور صحیح ا .های خانواده(

عدم تعادل ایجاد می شود و   ،استفاده نشود

همچنین ممکن است یک سری عواقب منفی به  

که   پژوهش ها نشان می دهد  .همراه داشته باشد

تعارض کار و خانواده عامل خطر رضایت شغلی 

پژوهش  اگرچه  (.  Buonocore & Russo, 2013) است

تعارضات بین  ،استرس شغلیموجود بر   های

 خانواده و کار و رضایت شغلی متمرکز بوده است

( Bakker, ten, Prins & van der,2011 )، پژوهش های  

کمی در مورد تعارض کار و خانواده معلمان  

دبستانی و نتایج آن در هنگام اورژانس عمده 

رضایت شغلی معلمان  .بهداشت عمومی وجود دارد

نشان    پژوهشاین  .است ایرانیک موضوع مهم در 

می دهد که رضایت شغلی معلمان دبستانی کم 

 است و الزم است تدابیری برای بهبود آن اتخاذ شود

(Jiang, Li, Wang & Li,2019 )  که  پاندمی کرونادر زمینه

رضایت شغلی معلمان  ،جهان را فرا گرفته است

چینی ممکن است تحت تأثیر اضافه بار نقش  

باید بررسی   دوگانه و درگیری کار و خانواده باشد که

 .شود

مطالعه حاضر به دنبال رفع این شکاف با بررسی  

  رضایت شغلی معلمان زن بر استرس شغلی تاثیر

-ابتدایی با با نقش میان جی تعارض کار مقطع

پاندمی کرونا  طول خانواده و استرس والدین در

ما در تالش برای درک روابط بین   ،همچنین .است

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.691498/full#B19
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.691498/full#B19
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.691498/full#B43
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.691498/full#B43
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.691498/full#B43


 

95-77، 1400بهار ، 5 شماره  ،  دومسال  ،  رهبری آموزشی کاربردی علمی مجله    

 

AEL. Vol. 2. No.5. Spring 2021, 77-95 

 

81 |   

 

  ،استرس والدین ،معلمان دبستانی  استرس شغلی

نتایج   .بودیم شغلی رضایت و خانوادگی کارتعارض  

  یدبستانممکن است شاخص هایی را برای معلمان  

نشان دهد که ممکن است موجبات عدم رضایت و  

فرسودگی شغلی در حرفه معلمی را فراهم  

این اطالعات ممکن است به ویژه   ،عالوه بر این .کند

و سراسر جهان   ایراندر بهبود وضعیت معلمان در 

به عنوان   .در دوره های خاص بسیار ارزشمند باشد

مدیران آموزش دبستانی می توانند با استفاده   ،مثال

از این اطالعات دوره های آموزشی را به طور  

این شیوه ها و سایر  .هدفمندتری بهبود بخشند

روش ها می توانند معلمان دبستانی را به مهارت  

 خانواده مجهز کنند.هایی برای تعادل کار و 

به کار متفاوت  خانوادهو  خانواده وار تعارض ک

)  است و ناشی از عوامل استرس زای مختلف است

Mesmer, Jessica & Chockalingam,2005 .)   به طور خاص

ض کار به خانواده عمدتاً با استرس مربوط به  تعار  ،تر

در حالی که تعارض خانواده به کار   ،کار مرتبط است

 عمدتا با استرس مربوط به خانواده مرتبط است

( Bakker, ten, Prins & van der,2011 ).در حوزه کار، 

عوامل مرتبط با کار مانند استرس شغلی و ساعات  

 ,Allen) جاد می کندکار تعارض کار به خانواده را ای

French, Soner & Shockley,2020  .)  مطالعات قبلی از

روابط مثبت استرس شغلی و تعارض کار به خانواده  

 & Armstrong, Atkin ؛ ) به شدت حمایت می کرد

Wells,2015 ؛ Lambert, Qureshi, Frank, Keena & Hogan 

مطالعه ای بر روی نمونه ای از  ( Olaniyan,2020 ؛ 2017,

معلم دبستانی چینی همچنین نشان داد که   337

خانواده را  -ار ک  تعارضاتاسترس والدین می تواند 

 تعارضات ی(. برا ,Gu & Wang   2019, ) افزایش دهد

استرس مربوط به خانواده متغیر  ،کار  -خانواده 

در زمینه شغل    ،با این حال .اصلی پیشین است

طالعات بررسی تعارض کار و بیشتر م ،معلمی

خانواده معلمان فقط بر تأثیر عوامل استرس زای  

مربوط به کار متمرکز است و توجه کمی به عوامل 

استرس زا در زندگی خانوادگی )یعنی استرس والدین(  

استرس والدین منبع مهمی در فشارهای  .دارد

خانوادگی به ویژه برای زنان شاغل دارای فرزند 

حدودی از مطالعات رابطه بین تعداد م .است

استرس مربوط به تربیت کودک و تعارض بین 

  ،به عنوان مثال .خانواده و کار را نشان داده است

مطالعه ای بر اساس معلمان نیوزیلند با فرزندان 

وابسته نشان داد که مشکالت رفتاری کودکان 

 ,Palmer) تعارضات خانواده به کار را افزایش می دهد

Rose, Sanders & Randle,2012  پاندمی کرونا (. در طول،  

معلمان دبستانی ممکن است استرس مضاعف در  

کار و فرزندپروری را تجربه کنند و آنها باید در درازمدت  

متعادل   نقش کارکنان و مادران را در خانه

اگرچه   (.   Limbers, McCollum & Greenwood,2020) کنند

 ،خانواده رابطه دو جانبه وجود دارد -بین تعارض کار 

اما مطالعات موجود به طور کلی آن را بررسی می  

 (. Gopalan,2020 & Pattusamy) کند

خانواده با پیامدهای منفی بسیاری   -کار   تعارض

مربوط به   ،از جمله نتایج مربوط به کار ،همراه است

ر زمینه  د (.  Matthews 2014) خانواده و سایر حوزه ها

رضایت شغلی یک متغیر پیامد بسیار مهم در   ،کاری

ایجاد   فرون خانواده است که توسط-مدل تعارض کار

رضایت    (.Amstad, Meier & Fasel 2011,) شده است

شغلی حالت عاطفی خوشایند یا مثبتی است که  

 ,Judge Weiss ) کارکنان برای شغل خود دارند

Kammeyer & Hulin,2017 .)   این احساس رضایت برای

کاهش قصد گردش معلمان دبستانی و بهبود 

  ،(  Liu,2008 & Ramsey) ید استعملکرد کاری آنها مف

  تعارض .که در نهایت برای رشد کودکان مفید است

کار تا حدودی با   -خانواده و تعارض خانواده  -کار 

  ،بر اساس بررسی ادبیات .رضایت شغلی همراه است

دو دیدگاه در مورد این ارتباطات وجود دارد: روابط 

فرون و  .بین دامنه در مقابل روابط دامنه منطبق

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.691498/full#B56
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.691498/full#B56
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.691498/full#B56
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.691498/full#B45
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.691498/full#B45
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.691498/full#B29
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.691498/full#B29
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.691498/full#B48
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.691498/full#B48
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.691498/full#B48
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.691498/full#B48
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.691498/full#B48
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.691498/full#B54
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.691498/full#B54
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.691498/full#B3
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.691498/full#B3
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.691498/full#B22
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.691498/full#B22
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یک رابطه بین حوزه ای را در مدل  (1992) همکاران

و این  ،تعارض بین کار و خانواده خود فرض کردند

بدان معنی است که تعارض خانواده به کار عمدتا بر  

دلیل اصلی این فرضیه این  .حوزه کار تأثیر می گذارد

 ،اگرچه از یک دامنه نشات می گیرد ،است که تعارض

 ،در نتیجه .اما دامنه دیگری را دچار مشکل می کند

به  .رفاه مربوط به این حوزه زندگی دیگر رنج می برد

کار را تجربه    -افرادی که درگیری خانواده  ،عنوان مثال

می کنند به دلیل مسئولیت های خانوادگی نمی 

توانند به اندازه دلخواه خود وقت را برای کار خود 

عملکرد شغلی رنج می برد و  ،در نتیجه .بگذرانند

باعث می شود نتایج مربوط به کار )به عنوان مثال 

متفاوت از   .رضایت شغلی( کاهش یابد

یک "فرضیه   (2011 ) همکارانآمستاد و   ، فرون دگاهدی

تطبیق" را بر اساس متاآنالیز ادبیات موجود ارائه  

که فرض می کند تأثیر اصلی تعارض کار خانواده   ،داد

و خانواده در حوزه ای است که منازعه از آن ناشی می  

 تعارض کار به خانواده باید ،طبق این فرضیه .شود

تأثیرات شدیدتری بر نتایج مربوط به کار داشته 

به ویژه  ،منطق این فرض به فرآیندهای ارزیابی .باشد

علت   ،بر اساس تئوری اسناد .اشاره دارد ،اسنادی

 درگیری کار به خانواده در کار شخص دیده می شود

(Martinko,2019 & Mackey)   افراد احتماالً در مورد علل

 ،پیامدهای آنها ،ویژگی های آنها ،خانواده -درگیری کار 

روش های برخورد با آنها و موارد دیگر صحبت 

افکار افراد  ،در حدی که این اتفاق بیفتد .خواهند کرد

احتماالً حول اوضاع کار متمرکز شده و کار را مقصر  

که به نوبه خود احساسات منفی را نسبت   ،می دانند

کاهش   بنابراین منجر به ،به شغل تحریک می کند

واکنشهای  ،در مجموع .رضایت شغلی می شود

عاطفی منفی به احتمال زیاد در اطراف دامنه ای قرار  

دارند که به عنوان عامل ایجاد مشکل شناخته می  

و این بدان معنی است که واکنشهای فشار  ،شوند

اینجاست   جالب .باید در مورد این دامنه غالب باشند

یعنی  .ض نیستندکه دو دیدگاه فوق الذکر متناق

تعارض کار به خانواده ممکن است با رضایت شغلی 

به کار نیز ممکن است   خانواده تعارضهمراه باشد و 

  ،با این حال .به رضایت شغلی آسیب برساند

  .مطالعات محدود دو دیدگاه نظری را ترکیب می کند

ارتباط مستقیم و غیرمستقیم را در   پژوهشگران

 - کارتعارض   ،استرس والدین ،استرس شغلیبین 

درباره  .اند گرفته نظر در شغلی رضایت و خانواده

عوامل استرس زای مربوط به کار و  ،روابط مستقیم

غیر کار )مانند استرس والدین( با رضایت شغلی  

همانطور که   (. Scanlan & Still ,2019 ) مرتبط هستند

مطالعات تجربی نشان داد که   ،قبالً اشاره کردیم

درک   .زیاد با رضایت شغلی ارتباط دارد استرس شغلی

ممکن است در ارزیابی رضایت    استرس شغلیکم از 

استرس   .شغلی افراد تأثیر مثبت داشته باشد

 رفه ای بودمربوط به خانواده عامل خطر تجربه ح

(  Cao,2020 &et al.),.   استرس والدین ممکن است

ناشی از ارزیابی والدین از مطالبات متنی مرتبط با  

مانند منابع شخصی ناکافی برای   ،نقش والدین باشد

در حدی که  .های مراقبت از فرزندانتأمین خواسته  

استرس والدین با افسردگی و پریشانی فرد در ارتباط 

احتماالً با کاهش رضایت   ،( Rollè & et al.,2017 ) باشد

اگر فشار در نقش والدین به  .شغلی نیز مرتبط است

والدین ممکن است نتوانند به  ،والدین آسیب برساند

از نقش کار لذت  ،اندازه آنچه که انرژی و وقت دارند

 .ببرند

Rahmati (2020در پژوهشی با عنوان نقش )   تعدیل

 و شغلی استرس بین شناختی روان سرسختی گری

شغلی که با روش توصیفی از نوع همبستگی  رضایت

نیا نفر از کارگران کارخانه اسکا  210و نمونه آماری 

 روان انجام دادند به این نتیجه رسیدند که سرسختی

شناختی رابطه مثبت معناداری با رضایت شغلی  

رابطه منفی و معناداری با ،داشت و استرس شغلی

رابطه منفی  ،شناختی روان رضایت داشت سرسختی

 Golparvar et al. و معناداری با رضایت شغلی داشت

 توسط موفقیت ( در پژوهشی با عنوان تقویت2019)

 استرس تضعیف طریق روانشناختی از سرمایه

زن، که با روش توصیفی از نوع   معلمان شغلی در

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.691498/full#B22
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.691498/full#B3
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.691498/full#B3
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.691498/full#B3
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.691498/full#B72
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.691498/full#B11
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.691498/full#B11
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زن   نفر از معلمان  221همبستگی و نمونه آماری 

مقطع ابتدایی شهر اصفهان انجام دادند به این  

 با روانشناختی سرمایه نیبنتیجه رسیدند که 

 نیبو  معنادار، و منقی رابطة شغلی استرس

 مثبت رابطة شغلی تیموفق  و روانشناختی سرمایه

 استرس نیب نیهمچنداشت و   وجود معنادار و

 به معنادار و منفی رابطه شغلی تیموفقبا   شغلی

 آمده بود. دست

Eisa Morad et al (2017 در پژوهشی با عنوان )

 با شغلی استرس و خانواده کار تعارض رابطه بررسی

روانشناختی که با روش  سرمایه نقش تعدیل گر

از   نفر  504توصیفی از نوع همبستگی و نمونه آماری 

صنعت نفت انجام دادند به این    شرکت  کارکنان

 بر خانواده کار تعارض مستقیم نتیجه رسیدند که اثر

 و همچنین شد معنادار کارکنان شغلی استرس

 تعدیل گر نقش رابطه این در روانشناختی سرمایه

 درکارکنان خانواده کار تعارض دوجو. می کرد ایفا

 به عنایت با لذا شد، شغلی استرس های ایجاد باعث

 این رابطه، در روانشناختی سرمایه تعدیل گر نقش

 کاهش به سازمان در سرمایه این ارتقاء با می توان

 & Arizi .یافت دست سالمت ارتقاء و شغلی استرس

Coleini (2017  در پژوهشی با عنوان سبک های )

خانواده در  -مقابله با استرس شغلی و تعارض کار

نفر   137شرکت پاالیشگاه نفت امام خمینی با نمونه 

و با روش توصیفی از نوع همبستگی انجام گرفت به 

این نتیجه رسیدند که سبک مقابله ای کارکنان با 

تجربه  زانیم ،استرس ها و تنش های شغلی شان

. اثیر قرار دادخانواده در آنان را تحت ت-تعارض کار

Bariheh (2016در پژوهشی با عنوان اثر ) کار تعارض-

 ای واسطه نقش: اعتیاد به آمادگی بر خانواده

شغلی که با روش توصیفی از نوع   استرس

 شرکت  نفر از کارکنان  292همبستگی و نمونه آماری 

دادند به این نتیجه رسیدند    انجام نفت و گاز آغاجاری

 استرس و کار-خانواده عارضمستقیم ت مثبت که اثر

 و خانواده-کار و تعارض اعتیاد به آمادگی بر شغلی

 تأیید مورد استرس شغلی بر کار-خانواده تعارض

 خانواده -کار تعارض مستقیم مثبت اثر. گرفت قرار

اثر . نگرفت قرار تأیید مورد اعتیاد به آمادگی بر

-خانواده تعارض و خانواده-کار تعارض غیرمستقیم

 تأیید شغلی استرس طریق از اعتیاد به بر آمادگی کار

 ( در پژوهشی با عنوان ارتباط2015) Riani et al . شد

 در زناشویی رضایت و خانواده -کار تعارض بین

 علوم بیمارستانهاي دانشگاه یماماها و پرستاران

زابل با روش توصیفی از نوع همبستگی و با   پزشکی

نفر انجام شد به این نتیجه   289 یآمار جامعه 

کارکنان  زناشویی رضایت نمره رسیدند که میانگین

نمره    نیانگی. م)رضایت نسبی( محاسبه شد 52/168

)تعارض متوسط(  26/3کارکنان خانواده  -تعارض کار

 -کار تعارض و زناشویی رضایت یافت شد. بین

 وجود معنی داري منفی ارتباط کارکنان خانواده

 این افزایش (؛ به طوری که با-=03/0p=، 11/0rداشت )

 Khademi .می یافت کاهش زناشویی رضایت تعارض،

et al (2012در پژوهشی با عنوان رابط )صفات ۀ 

با  شغل روانی فشار و سرپرست، حمایت شخصیت،

 با نمونه خانواده که کار تعارض و شغلی خشنودي

 شهرستان در گاز شرکت نفر کارکنان 384 آماري

شد و با روش توصیفی از نوع   انتخاب اهواز

 همبستگی انجام گرفت به این نتیجه رسیدند که که

 و صفات شخصیت میان ۀرابط شغلی، روانی فشار

 و خانواده کار تعارض با را سرپرست حمایت

Wang et al  (2019  )بود.  گري میانجی شغلی، خشنودي

خانواده بر  -عنوان تاثیر تعارض کار با در پژوهشی

دگی عاطفی و عملکرد شغلی در بین کارکنان فرسو

تعدیل کننده متقابل سطح پاداش و  : اثراتخدمات

روش توصیفی از نوع   با حمایت سازمانی که

انجام دادند به این   نفر  384همبستگی در میان 

خانواده اثر مثبت  -نتیجه رسیدند که تعارض کار

معناداری بر فرسودگی عاطفی داشت و حمایت  
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خانواده را بر -ثیر منفی تعارض کارسازمانی تا

 . کوراخستگی عاطفی و عملکرد شغلی را کاهش داد

(  در پژوهشی  با عنوان  2017و همکاران )3

 ،اختالفات شخصی و خانواده کار و مشخصات

 دولت کارکنان خانواده تعارض در جنسیتی و شغلی

 –ژاپن با روش تحقیق آنها بصورت توصیفی 

نفر از کارکنان دولت   3053پیمایشی بود در میان 

 کار های انجام دادند به این نتیجه رسیدند که ویژگی

 همچنین و شغلی های تفاوت در اساسی نقش

 میان در تنش زا کار های داشت و ویژگی جنسیتی

 همه در زنان میان در و فنی و ای حرفه کارکنان

 های تفاوت کاهش برای می بایست کاری های نقش

گرفته   قرار توجه مورد ژاپن در جنسیتی و شغلی

 ( در پژوهشی با عنوان تأثیر2016) Colavegla شود.

 استقالل ی رابطه بر تعارض کار خانواده ۀمداخل

شغلی با روش توصیفی از نوع   رضایت و شغلی

نفر انجام دادند به این    270همبستگی در میان 

 شغلی رضایت بر شغلی استقالل نتیجه رسیدند که

تعارض کار و خانواده  که حالی در داشت، مثبتی تأثیر

 رضایت و شغلی استقالل بین رابطه بر منفی اثر

( در پژوهشی با   2016و همکاران )4داشت.الیو شغلی

 خانوادگی و خانوادگی تعارضات تاثیر عنوان بررسی

که با روش  سازمانی تعهد و شغلی مشارکت بر

 کارمند 558 توصیفی از نوع همبستگی در بین 

هانگ   و شنیانگ پکن، متوسط و کوچک شرکت

 حمايت كه به این نتیجه رسیدند. انجام دادند  شونگ 

 و خانواده تعارضات تاثير شده، درك سرپرست

. بود داده قرار نظر مد را شغلي رضايت بر خانواده

 درگیری بود، کم شده درک حاکم حمایت که هنگامی

 را شغلی رضایت منفی خانوادگی و کارگری های

 حمایت که زمانی حال، این با کرد؛ می بینی پیش

 خانواده و کار های درگیری بود ، باال شده درک حاکم

و همکاران 5گذاشت.هلن نمی تاثیر شغلی رضایت بر

 تعارض نقش (در پژوهشی با عنوان بررسی2014)

                                                                 
3 - Koura 
4 - Liu 

5 - Helen 

دانشگاه،که با روش   کارکنان در خانواده و خانواده

 نفر 3326 از نمونه توصیفی از نوع پیمایشی در یک

 انجام دادند به این نتیجه رسیدند استرالیا دانشگاه

 های سیاست آن طریق از که داشت وجود راه دو که

 وری بهره و کارایی بهبود در توانست می مدیریتی

 عمده طور به کار استقالل بهبود: باشد موثر کارکنان

 کاهش که حالی در داشت، مستقیمی اثرات

 کار های درگیری نتیجه در کاهش با کاری تقاضاهای

( در پژوهشی با 2012) OZhon بود. موثر خانوادگی

عنوان تعارض بین کار و خانواده و اثر تعدیل کننده 

آن بر رضایت شغلی در زندگی افراد که در هتل چین 

و با روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شده بود 

خانواده به این نتیجه رسید که تعارض بین گار و 

تاثیر تعدیل کننده بر رابطه بین رضایت شغلی افراد 

در پژوهشی تحت   Gang (2009) و زندگی آن ها داشت.

خانواده بر رضايت  -بررسي تاثير تعارض كار»عنوان 

انجام داده  در کره جنوبی،« شغلي وعملكرد شغلي

بوده  یشیمایپ یفیروش پژوهش بصورت توص اند.

وتهاي جنسيتي در تاثير اين فرضيه كه تفا و است 

خانواده بر رضايت شغلي نقشي دارد يا   -تعارض كار

. نتايج نشان داد كه تعارض ه استنه هم بررسي شد

تاثير منفي بر روي رضايت شغلي و  خانواده -كار

جنسيتي   و همچنين تفاوت داشتهعملكرد شغلي  

خانواده بر رضايت  -هيچ نقشي در تاثير تعارض كار

وه بر این ، تحقیقات قبلی تعارض  عال نداشت.شغلي  

خانواده را به عنوان واسطه ای بین عوامل  -کار 

استرس زا و نتایج ، مانند رضایت شغلی ، مستند  

با توجه به اینکه بین تعارض کار و . کرده است

خانواده و رضایت شغلی دو رابطه وجود دارد )یعنی 

روابط بین حوزه ای و روابط حوزه منطبق( ،  

از یک   .موجود عمدتا شامل دو جنبه است  مطالعات

قبلی تأثیر حوزه تطابق تعارض    پژوهش های سو ، 

به عنوان مثال  .خانواده را تأیید کرده است -کار 

، Robel et al (2018)  گزارش داد که تعارض کار به

  استرس شغلیخانواده نقشی غیر مستقیم بین 

دیگر ، به  از طرف   .مرتبط با کار و نتایج شغلی دارد
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دنبال نظرات فرضیه میان دامنه ای ، تعارض 

خانواده به کار می تواند استرس والدین و رضایت  

این فرض در چندین  .شغلی را واسطه قرار دهد

تحقیق از پشتیبانی تجربی برخوردار شده 

نشان داد که   Ford et al (2007) فراتحلیل توسط .است

أثیر مستقیم کار ، علیرغم عدم ت  -تعارض خانواده 

استرس خانواده بر رضایت شغلی ، بین فشار روانی 

همچنین   .و رضایت شغلی نقش غیر مستقیم دارد

قابل توجه است که مطالعات فوق در زمینه  

مدیریت متمرکز هستند و تحقیقات تجربی برای 

حمایت از کاربردی بودن آنها در مورد معلمان ، به 

گیری ، مورد    ویژه معلمان دبستانی در زمینه همه

همچنین ، مطالعات قبلی در نظر گرفتن  .نیاز است

روابط دامنه متقابل و تطبیق دامنه به طور جداگانه  

متمرکز شده است ، در حالی که مطالعات محدود 

با توجه به این که   .این دو دیدگاه را ادغام کرده است

خانواده و رضایت شغلی دو رابطه  -بین تعارض کار 

یعنی روابط بین حوزه ای و روابط تطبیق  وجود دارد )

دامنه( ، این مطالعه براساس معلمان دبستانی 

، دو دیدگاه ذکر شده در باال را با   پاندمی کرونا تحت

 -به طور دقیق تر ، تعارض کار  . .هم ترکیب می کند

خانواده ناشی از اضافه کار با رضایت شغلی مرتبط 

ز استرس والدین  کار ناشی ا  -است و تعارض خانواده 

همانطور که در  .نیز با رضایت شغلی مرتبط است

باال ذکر شد ، تعارض کار به خانواده و تعارض 

کار متقابل است ، بنابراین ما فرض می    -خانواده 

کنیم که این دو متغیر در مدل ما به یکدیگر مربوط  

 Fron برای انطباق مدل توصیف شده توسط .هستند

et al (1992) ، و .مراجعه کنید 1شکل  به Amestad et 

al (2011)   و همکاران آنها ، روابط بین دامنه و روابط

 .منطبق با دامنه را ادغام می کنند

 

 
 : مدل مفهومی پژوهش1شکل 

 فرضیه اصلی

  استرس شغلی در رضایت شغلی معلمان زن

-ابتدایی با با آزمون میانجی تعارض کار مقطع

 خانواده و استرس والدین نقش دارد

 فرضیه ها فرعی

 .شغلی در رضایت شغلی نقش دارد  استرس -1

خانواده  -شغلی از طریق تعارض کار  استرس -2

 .در رضایت شغلی نقش دارد

خانواده نقش  -شغلی در تعارض کار  استرس -3

 .دارد

 .والدین نقش دارد استرس شغلی در  استرس -4

شغلی در طریق استرس والدین بر   استرس -5

 .رضایت شغلی نقش دارد

رضایت شغلی نقش   در  خانواده-تعارض کار -6

 دارد.

استرس والدین ب در رضایت شغلی نقش   -7

 دارد

خانواده در استرس والدین نقش  -تعارض کار -8

 دارد.

 

 روش تحقیق

، از  پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است

 یآور  گرد نحوه نظر از مذکور  پژوهش گرید یسو

ی  جامعه .است یهمبستگ نوع از یفیتوص اطالعات

ابتدایی   مقطع  کلیه معلمان زنآماری اين پژوهش  

دادند که   لینفرتشک  270 شهرستان فارسان به تعداد

نمونه گیری کوکران تعداد   محاسبه  از طریق فرمول

از طریق روش  نفر به عنوان نمونه از طریق   155

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.691498/full#B22
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.691498/full#B22
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.691498/full#B22
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.691498/full#F1
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.691498/full#B3
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.691498/full#B3
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.691498/full#B3
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نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. شایان 

ذکر است که تمامی شرکت کنندگان در پژوهش  

معلمان زن مقطع ابتدایی بودند که متاهل و دارای  

در این پژوهش برای  ساله بودند    12تا  5فرزند بین 

گردآوری داده های مورد نیاز تحقیق از ابزار 

سواالت تخصصي در    .پرسشنامه استفاده شده است

طیف لیکرت بوده که نحوه امتیاز دهی به صورت زیر  

سواالت پرسشنامه به ترتیب زیر    بی: ترکمی باشد

 می باشد:

 : تركيب سئواالت پرسشنامه ها1جدول 

 نگارنده پرسشنامه جمع سواالت متغيرهاي مورد بررسي

 (1994الیوت ) سوال  20 استرس شغلی

 ( 1992تسوی و همکاران ) سوال  36 رضایت شغلی

 (2013زنگ و یان ) سوال  24 خانواده-تعارض کار

 (2019لیو و همکاران ) سوال  15 استرس والدین

 

 : بدينروایی محتوا: الف:روایی پرسش نامه ها

 را آن پرسشنامه ساخت از پس پژوهشگران منظور

 حوزه اساتيد و صاحبنظران از نفر 10 اختيار در

و مورد تایید قرار گرفت و  داد قرار وسازمان مدیریت

گیری روایی در اصل به صحت و درستی اندازه

گردد. برای افزایش روایی پژوهشگران برمی

پرسشنامه بین تعدادی از   30پرسشنامه، ابتدا 

ی ابهامات ن در جامعه آماری توزیع و کلیهمخاطبا

افراد جامعه آماری در رابطه با سئواالت مشخص  

شد. بدین ترتیب تعدادی از سئواالت، حذف و تعداد  

دیگری جایگزین آن شد و در نهایت پس از شفاف  

شدن نقاط ضعف و قوت سئواالت، پرسشنامه نهایی 

اعتبار عاملي  روایی سازه. ب:و توزیع گردید

پرسشنامه برای بررسی اعتبار عاملی پرسشنامه  

های بکار رفته از روش تحلیل عاملی تائیدی در 

 پژوهش حاضر استفاده گردید. 

نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان داد تمامی  

هستند و   9/0های باالی های برازش، سوالشاخص

ها است این نشان دهنده مورد قبول بودن گویه

شماره نتایج تحلیل عاملی تاییدی در جدول    خالصه

 ( نشان داده شده است.3)

 
 

 تحلیل عاملی تاییدی ابزارهای پژوهش جی. نتا3جدول شماره 

 پرسش نامه سواالت

 

 نتایج تحلیل عاملی تاییدی

 

 

 نتیجه گیری

 سواالت

1-20 

استرس  

 شغلی  

/df = 11/0 , GFI= 00/1 , 

AGFI = 00/1 , RMSEA= 

001/0  

مدل   برازش

مناسب 

 است

 سواالت

21-56 
 رضایت شغلی

/df = 930/0 , 

GFI= 98/0 , 

AGFI = 99/0 , RMSEA= 

001/0  

برازش مدل  

مناسب 

 است

سواالت 

56-80 
 خانواده-تعارض کار

/df 

= 02/1 ,GFI= 99/0/0 , 

AGFI= 97/0 , 

RMSEA= 005/0  

برازش مدل  

مناسب 

 است

سواالت 

81-95 
 استرس والدین

/df = 970/0 , GFI= 

99/0 , 

AGFI = 99/0 , RMSEA= 

005/0  

برازش مدل  

مناسب 

 است

 

منظور يک نمونه   : بدينپایایی پرسش نامه ها

پرسشنامه پيش آزمون گرديد و   30اوليه شامل 

هاي به دست آمده از اين  سپس با استفاده از داده

ميزان   SPSS 22افزار  ها و به کمک نرم پرسشنامه

ضريب اعتماد با روش آلفاي کرونباخ محاسبه شد  

که عدد بدست آمده برای هر ابزار بدین شرح می 

 باشد. 

 

 : ضرایب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه های پژوهش2جدول 

 کرونباخ  ضریب آلفاي شماره سواالت در پرسشنامه متغيرهاي مورد بررسي

 87/0 20-1 استرس شغلی

 88/0 56-21 رضایت شغلی

 89/0 80-57 خانواده-تعارض کار

 90/0 95-81 استرس والدین

 

 های تحقیق یافته

 آمار از پژوهش، هاي داده تحليل منظور به

 شناختي جمعيت متغيرهاي تحليل براي توصيفي

 جمعيت متغيرهاي 3 جدول در .استفاده شد

 .است شده درج پژوهش شناختي

 

 شناختی  های جمعیت گویان برحسب ویژگی توزیع پاسخ .3جدول 

وضعیت  سن 

 استخدام

 وضعیت تأهل

 20-

29 

30-

39 

40-49 50

-

59 

60-

69 

قراردا

 دی

رس

 می

متا مجرد

 هل

فراو

 انی

20 20 55 50 10 55 100 20 135 

 87 13 65 35 37 35 13 13در 

2

2

2

2

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.691498/full#B78
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 2 صد

 رشته تحصیلی تحصیالت 

دی 

 پلم

کاردا

 نی

کارشنا

 سی

ار 

ش

 د

دک

 تری

مدیر 

 یت

علو 

م 

ترب

 یتی

علوم 

اجتما 

 عی

علو 

م 

 پایه

فراو

 انی

20 20 55 55 5 20 100 30 5 

در 

 صد

13 13 35 3

5 

4 13 65 18 4 

 

همان طور که پیش از این مطرح شد فرضیه این 

 پژوهش به شرح زیر بود:

فرضیه اصلی: استرس شغلی در رضایت شغلی  

ابتدایی با با آزمون میانجی تعارض   مقطع  معلمان زن

 خانواده و استرس والدین نقش دارد-کار

 

 
 : مدل اصلی پژوهش2شکل 

 

 برازش مدل :4جدول 

 نتیجه گیری مقدارمدل مقداراستاندارد شاخص های مورد بررسی

AVIF در   3/3کمتر از  ا.وی.آی.اف

 حالت ایده آل

برازش مدل  88/2

 مناسب است

GOF مقدار مناسب  جی.او. اف

  25/0بیشتر از 

برازش مدل  55/0

 مناسب است

SPR برازش مدل  1 1حالت ایده آل  اس.پی.آر

 مناسب است

RSCR برازش مدل  1 1حالت ایده آل  آر.اس.سی.آر

 مناسب است

SSR برازش مدل  1 7/0بیش از  اس.اس.آر

 مناسب است

NLBCDR  .آن

ال.بی.سی.دی. 

 آر

برازش مدل  1 7/0بیش از 

 مناسب است

مدل وضعیت مناسب و ایده   3با توجه به جدول 

 آلی دارد لذا برازش مدل معنادار است.  

با توجه به جدول و مدل ارائه شده درباال، ضرایب  

تأثیر استرس شغلی از طریق استرس والدین و 

خانوادهبر رضایت شغلی به طور کلی به   -تعارض کار

 .شرح زیر است
 -تأثیر استرس شغلی از طریق استرس والدین و تعارض کار بی: ضرا5جدول 

 خانوادهبر رضایت شغلی

استرس   

 شغلی

 -تعارض کار

 خانواده

استرس 

 والدین

 رضایت شغلی

 

     استرس شغلی

 -تعارض کار

 خانواده

55/0    

    50/0 استرس والدین

رضایت  

 شغلی

66/0- 52/0- 47/0-  

 

 مدلی معنی داری ضرایب : بررس6جدول 

استرس   

 شغلی

 -تعارض کار

 خانواده

استرس 

 والدین

رضایت  

 شغلی

     استرس شغلی

 -تعارض کار

 خانواده
001/0> 

   

    <001/0 استرس والدین

رضایت  

 شغلی

001/0> 001/0> 
001/0> 

 

 

 مدلی معنی داری روابط : بررس7جدول 
 معناداری میزان اثر رابطه

 <001/0 -66/0 رضایت شغلی -استرس شغلی 

 <001/0 -57/0 رضایت شغلی -خانواده -تعارض کار –استرس شغلی 

 <001/0 -53/0 رضایت شغلی -استرس والدین  –استرس شغلی 

 

استرس شغلی از طریق  6با توجه به جدول 

خانوادهبر رضایت شغلی تاثیر مثبت و   -تعارض کار

می باشد و از    44/0معناداری دارد که ضریب این تاثیر 

طریق استرس والدین بر رضایت شغلی تاثیر  

می باشد    55/0معناداری دارد که ضریب این تاثیر 

همچنین تاثیر مستقیم بر رضایت شغلی نیز  

 می باشد   77/0ادار می باشد که ضریب این تاثیر معن
 

 : همبستگی بین متغیرهای مکنون و خطا8جدول 

استرس   

 شغلی

 -تعارض کار

 خانواده

استرس 

 والدین

رضایت  

 شغلی

 40/0 66/0 53/0 (79/0) استرس شغلی

 -تعارض کار

 خانواده

51/0 (75/0) 65/0 37/0 

 45/0 (77/0) 64/0 88/0 استرس والدین

 (78/0) 45/0 38/0 40/0 رضایت شغلی
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 فرضیات فرعی:

 آزمون فرضیه های فرعی مدل پژوهش:9جدول 

 میزان فرضیه ها 

 اثر

مقدار 

 معناداری

خطای 

 معیار

نتیجه  

 فرضیه

فرضیه 

 اول

استرس شغلی بر 

رضایت شغلی تاثیر  

 دارد.

 تأیید 035/0 <001/0 -66/0

فرضیه  

 دوم

استرس شغلی از  

 -کارطریق تعارض  

خانواده بر رضایت  

 شغلی تاثیر دارد

 تأیید 035/0 <001/0 -57/0

فرضیه  

 سوم

استرس شغلی بر 

خانواده   -تعارض کار

 تاثیر دارد.

 تأیید 038/0 <001/0 55/0

فرضیه  

 چهارم

استرس شغلی بر 

استرس والدین تاثیر  

 دارد.

 تأیید 038/0 <001/0 50/0

فرضیه  

 پنجم

استرس شغلی از  

والدین  طریق استرس 

بر رضایت شغلی تاثیر  

 دارد.

 تأیید 035/0 <001/0 -53/0

فرضیه  

 ششم

خانواده بر  -تعارض کار

رضایت شغلی تاثیر  

 دارد.

52/0- 

 

 تأیید 034/0 <001/0

فرضیه 

 هفتم

استرس والدین بر 

رضایت شغلی تاثیر  

 دارد.

 تأیید /034 <001/0 -47/0

فرضیه 

 هشتم

خانواده بر  -تعارض کار

والدین تاثیر  استرس 

 دارد.

 تأیید 035/0 <001/0 44/0

 

-دست(، سطح معناداری به8با توجه به جدول )

  بوده و کلیه روابط معنادار است و 05/0آمده کمتر از 

شغلی بر رضایت    استرس باال نشان داد که جینتا

شغلی تاثیر معناداری منفی دارد ضریب این تأثیر 

استرس شغلی   توان گفت با افزایشاست، می -66/0

  استرس یابد ومیزان رضایت شغلی کاهش می

خانواده بر رضایت   -شغلی از طریق تعارض کار

است. با -57/0شغلی تاثیر دارد و ضریب این تأثیر 

توجه به منفی بودن ضریب تاثیر می توان گفت با 

شغلی و با میانجی گری تعارض    استرس افزایش

 و می یابد.خانواده میزان رضایت شغلی کاهش   -کار

خانواده تاثیر دارد و   -استرس شغلی بر تعارض کار

است. با توجه به مثبت بودن   55/0ضریب این تاثیر 

ضریب تاثیر می توان گفت با افزایش استرس  

خانواده افزایش می یابد. و  -شغلی میزان تعارض کار

استرس شغلی بر استرس والدین تاثیر دارد و ضریب 

ا توجه به مثبت بودن ضریب است. ب 50/0این تاثیر 

شغلی میزان   استرس تاثیر می توان گفت با افزایش

استرس والدین افزایش می یابد و استرس شغلی از  

طریق استرس والدین بر رضایت شغلی تاثیر دارد و  

است. با توجه به منفی بودن  -53/0 ریتاثضریب این 

  استرس ضریب تاثیر می توان گفت با افزایش

انجی گری استرس والدین میزان شغلی و با می

 -رضایت شغلی کاهش می یابد. و تعارض کار

خانواده بر رضایت شغلی تاثیر دارد و ضریب این 

است. با توجه به منفی بودن ضریب تاثیر  -52/0تاثیر 

خانواده میزان  -می توان گفت با افزایش تعارض کار

رضایت شغلی کاهش می یابد. و استرس والدین بر 

 -47/0لی تاثیر دارد و ضریب این تاثیر رضایت شغ

است. با توجه به منفی بودن ضریب تاثیر می توان  

گفت با افزایش استرس والدین میزان رضایت  

 -شغلی کاهش می یابد. و همچنین تعارض کار

خانواده بر استرس والدین تاثیر دارد و ضریب این 

است. با توجه به مثبت بودن ضریب تاثیر   44/0تاثیر 

خانواده میزان  -توان گفت با افزایش تعارض کار می

 استرس والدین افزایش می یابد.

 

 بحث و نتیجه گیری

 دبستانی زن معلمان برای ،حال این با در جامعه

 بوده برانگیز چالش تجربه یک دوره این ،فرزند با

آنها باید فرزندان دیگران را از راه دور آموزش   .است

این   .خانه مراقبت كنند دهند و از فرزندان خود در

مطالعه بر روی معلمان زن دبستانی متمرکز است  

که هنگام شیوع بیماری کار می کنند و فرزندان خود 

معلمان پیش دبستانی در   .را در خانه بزرگ می کنند

باعث ی کرونا ندمپا مطالعه حاضر گزارش کردند که

و استرس والدین شده  استرس شغلیافزایش 

استرس  غیرمستقیم قابل توجه در  دو ارتباط .است

 و خانواده و کار بین تعارض ،استرس والدین ،شغلی

استرس   به طور خاص، .شد مشاهده شغلی رضایت

 به کار تعارض با آن مثبت ارتباط طریق از شغلی

و  .داشت منفی ارتباط شغلی رضایت با خانواده
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کار با   -استرس والدین از طریق تعارض خانواده 

با انتقال محل   .رضایت شغلی رابطه منفی داشت

نحوه کار معلمان پیش دبستانی نیز به    ،کار به خانه

آموزش آنالین   ،در گذشته .کار آنالین تغییر کرده است

فقط یک روش کمکی برای آموزش حضوری بود که  

در    ،با این حال .در مقیاس وسیعی انجام نمی شد

ن دبستانی بیشتر کار معلما  ،پااندمی کرونا طول

که برای    ،خود را به صورت آنالین انجام می دهند

مطالعات در فرهنگ   .نبودمعلمان دبستانی آشنا  

های دیگر نیز نشان داده است که معلمان در 

استفاده از فن آوری های آموزش آنالین با مشکل 

که تا حدی از یافته    ،(King et al، 2020 ) روبرو هستند

عالوه بر بستر   .های مطالعه ما پشتیبانی می کند

عدم آشنایی و افزایش محتوای کار نیز برای  ،کاری

همانطور که این   .حرفه معلمی چالش برانگیز است

معلمان دبستانی در این اپیدمی   ،مطالعه نشان داد

وظایف جدید و ویژه زیادی مانند آمار بهداشتی روزانه 

ها   اگرچه این .داشتند کرونا و آموزش مربوط به

پااندمی کرونا   محتوای معمول کار قبل از شیوع

معلمان دبستانی مجبورند این موارد را انجام    ،نبودند

در  دهند تا وضعیت سالمت دانش آموزان خود را  

مورد معلمان    در .بررسی کنند پااندمی کرونا طول

دبستانی نیز که از افزایش استرس والدین خبر می  

یکی از   .در اینجا دو توضیح ممکن وجود دارد  ،دهند

دالیل احتمالی این است که ساعات طوالنی در خانه 

به معلمان دبستانی اجازه می دهد تا وقت بیشتری 

دهند که این امر وظایف را با فرزندان خود اختصاص  

  ،ندمی کروناپا تحت .والدین را افزایش می دهد

کودکان معلمان پیش دبستانی نیز مجبور می  

شوند در خانه بمانند و آنها به مراقبت و شرکت 

معلمان    ،به همین ترتیب .روزانه والدین نیاز دارند

دبستانی احتماالً ساعات بیشتری از روز را به صورت  

ل نسبت به قبل در کنار بچه ها می  فعال یا منفع

فرزندپروری طوالنی مدت می تواند معلمان   .گذرانند

دبستانی را با انرژی کم و فرسودگی شغلی زیاد  

پااندمی  دلیل احتمالی دیگر این است که  .مواجه کند

ممکن است اضطراب و افسردگی را در کودکان  کرونا

و این ممکن است چالش   ،و مادران افزایش دهد

کودکان و بزرگساالن از   .های والدین را افزایش دهد

 دارندقرار   کرونا نظر روانی تحت تأثیر همه گیری

  ،به عنوان بزرگساالن (. 2020 ،عمران و همکاران)

  ،به ویژه معلمان زن دبستانی ،معلمان دبستانی

یک   .ممکن است چالش های روانی را نیز تجربه کنند

معلم نشان داد که    88611مطالعه چینی بر روی 

شیوع اضطراب برای معلمان زن بیشتر از معلمان  

وقتی معلمان زن   (. 2020 ،لی و همکاران ) مرد است

نقش مادر را بر عهده می گیرند   ،دبستانی مضطرب

ممکن   ،مراقبت می کنند  ،و از کودکانی که ترس دارند

 جینتا .است استرس والدین آنها حتی بیشتر شود

تجربیات معلمان پیش دبستانی تصویری واضح از 

می برای  وضعیت زندگی حرفه معلمی در شرایط اپید 

نتایج نشان داد که   ،به طور کلی .ما فراهم می کند

معلمان دبستانی و استرس والدین   استرس شغلی

 .بیشتر بودکرونا  نسبت به قبل از شیوع

را تأیید میی   اصلییافته های این مطالعه فرضیه 

 -تعارضیات کیار  ،کرونیا کند. یعنی در طی همیه گییری

میییرتبط  خیییانواده معلمیییان دبسیییتانی بیییا یکیییدیگر  

فییییرون و   اییییین فرضیییییه پیشیییینهادی بییییا .هسییییتند

 میییا یافتیییه دییییدگاه (1997) اسیییت سیییازگار همکیییاران

 پشتیبانی موجود تجربی مطالعات نتایج از همچنین

 در طیول  ،به عبارت دیگیر (Howang et al، 2004) کند می

اگر کار معلم پیش دبستانی در خانواده تداخل  ،کرونا

درگیری به نوبیه خیود بیر منیابع موجیود در   ،ایجاد کند

حییوزه خییانواده تییأثیر مییی گییذارد و در نتیجییه درگیییری 

این مسیر نیز  ،برعکس .خانواده به کار ایجاد می شود

متوجییه    ،ه فییرض شییدکیی  همییانطور .جییواب مییی دهیید

بیا رضیایت شیغلی رابطیه   اسیترس شیغلیشدیم کیه 

اییین یافتییه هییا از نتییایج مطالعییات قبلییی  .منفییی دارد

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.691498/full#B44
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.691498/full#B44
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.691498/full#B35
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.691498/full#B47
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.691498/full#B47
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.691498/full#B23
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.691498/full#B23
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.691498/full#B23
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.691498/full#B23
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.691498/full#B23
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.691498/full#B34
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پشتیبانی می کند که بین اضافه کار و رضایت شغلی 

 ،Wan  ؛ Cheng & Ren ، 2010) رابطیه منفیی وجیود دارد

شایان ذکر است که این مطالعه بیا مطالعیات   (.2011

نمونیه هیای ایین    ،بیه خصیوص .قبلی متفیاوت اسیت

مطالعه حاضیر معلمیان زن پییش دبسیتانی در طیی  

کیه از ییک زمینیه اجتمیاعی   ،هسیتند کرونا یریهمه گ

آمیوزش از  ،تحت تأثیر اپیدمی .خاص شرکت می کنند

راه دور بییه جریییان اصییلی فییرم آمییوزش تبییدیل شییده 

که معلمان دبستانی را مجبیور بیه مواجهیه بیا   ،است

بییش از  .استرس بی سابقه آمیوزش آنالیین میی کنید

تأثیر  حد کار بر نگرش شغلی معلمان پیش دبستانی 

منفییی گذاشییت و در نتیجییه باعییث کییاهش رضییایت  

 ،شییراز و همکییاران ؛ 2010 ،کالسیین و چیییو) شییغلی شیید

نتیایج همچنیین نشیان داد کیه   ،همین حیال  در. ( 2014

استرس والدین رابطیه مسیتقیمی منفیی بیا رضیایت  

اگرچه مطالعات موجود بیشیتر بیر تیأثیر  .شغلی دارد

استرس مربوط به کار بر رضایت شغلی متمرکز بوده 

اما برخی دیگیر اظهیار داشیته انید کیه اسیترس  ،است

تیأثیر منفیی بیر رضیایت شیغلی   والدین ممکن اسیت

معتقدنیید کییه  (1991) کالییین و همکییاران .داشییته باشیید

وظییایف مربییوط بییه خییانواده و اسییترس از یییک حییوزه 

کیه از نتیایج    ،خانوادگی به حوزه کار سیرازیر میی شیود

مکیان والیدین و   .طالعه حاضیر پشیتیبانی میی کنیدم

 محل کار معلم در حین کار در خانه همپوشانی دارند

 ،اسییییپینلی و همکییییاران ؛ 2020 ،ریگلییییر و همکییییاران )

اسییترس والییدین معلمییان  ،بییه همییین ترتیییب (2020

بیشتر در حوزه کار غوطه ور می شود و باعث کاهش 

بیه عبیارت   .احساس فعالیت فعال معلمان می شود

مادری که با مبارزات والدین دسیت و پنجیه نیرم    ،دیگر

االنییه بییا کودکییان و همکییاران بییه  تعامییل فع ،مییی کنیید

در نهایت می توانید منجیر  .صورت آنالین دشوار است

به نارضایتی معلمیان پییش دبسیتانی از شیغل خیود  

 .شود

نتایج نشان داد که اضافه بار کار با   ،همچنین

رضایت شغلی رابطه منفی دارد که با تعارض کار از 

این یافته با تحقیقات   .خانواده رابطه مثبت دارد

مطابقت دارد که   کرونا گسترده قبلی قبل از شیوع

نشان داد درگیری کار و خانواده نقش واسطه ای بین 

فورد و   ) استرس شغلی و رضایت شغلی دارد

بیش از حد کار بی   ،به طور خاص (. 2007 ،همکاران

تعدیل تدریس آنالین و   ءمانند سو   کرونا، سابقه تحت

می تواند معلمان دبستانی را برای    ،مشکالت فنی

نقش های شغلی بی کفایت کند و منابع دیگری را در 

زمینه های دیگر مانند فرزندپروری به خود اختصاص  

ر مرز ضعیفی  کار و خانواده د  کرونا، در طول .دهد

با نفوذ پذیری و انعطاف پذیری باال بین دو  ،قرار دارند

استرس کاری به راحتی   ن،یبنابرا( 2000 ،کالرک ) زمینه

 در خانواده نفوذ می کند و در نتیجه درگیری کار به

خانواده تحت تأثیر فرهنگ   .خانواده است

سنگ بنای جامعه چین است و چینی    ،کنفوسیوس

 ها بیشتر به منافع خانواده اهمیت می دهند

چینی معلمان دبستانی  ( 2006 ،میچایلووا و هاچینگز )

خانواده خود را در اولویت قرار می دهند و برای تحقق  

با پایبندی به  .منافع خانواده خود تالش می کنند

معلمان دبستانی ممکن   ،ارزشهای خانواده محوری

است تعارضات کار به خانواده را ناشی از کار نسبت  

وقتی که کار با والدین  ،به خانواده نسبت دهند

علمان دبستانی ممکن است م  ،سرانجام .تداخل کند

نشان داد که   جینتا .از کار خود ابراز نارضایتی کنند

استرس والدین از طریق ارتباط مثبت با تعارض 

کار با رضایت شغلی رابطه منفی    -خانواده 

 میان  کی به عنوانکار   -خانواده تعارضیعنی  .دارد

جیگری بین استرس والدین و رضایت شغلی  

 به معلمان دبستانی  ،اپیدمیدر شرایط  .هستند

 وظایف انجام در ،محدود انرژی و وقت داشتن دلیل

بی کفایت هستند و استرس والدین بیشتری  والدین

اشفورث و 2002، همکاران و ریتمن ) را تجربه می کنند

استرس والدین منجر به تمایل   ،(2000 ،همکاران

معلمان دبستانی به مصادره منابع اختصاص یافته 

انتقال  .بنابراین دخالت والدین در کار ،به کار می شود

بین دامنه بین کار و خانواده به صورت دو طرفه 

تلقی می شود: افراد می توانند از کار به خانواده و از  

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.691498/full#B13
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.691498/full#B13
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.691498/full#B2
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.691498/full#B2
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.691498/full#B40
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.691498/full#B74
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.691498/full#B74
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.691498/full#B41
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.691498/full#B41
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.691498/full#B69
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.691498/full#B69
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.691498/full#B75
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.691498/full#B75
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.691498/full#B20
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.691498/full#B20
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.691498/full#B20
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.691498/full#B14
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.691498/full#B14
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.691498/full#B57
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.691498/full#B57
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.691498/full#B5
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 ،متیوز و همکاران ) نتقل شوندخانواده به کار دیگر م

درگیری خانواده به کار   ،بر اساس این تصور ( 2013

به عبارت   .بیشتر به درگیری کار به خانواده می رسد

ایف  اگر معلمان پیش دبستانی نتوانند وظ ،دیگر

این  ،شغلی خود را در نتیجه فرزندپروری انجام دهند

وظایف کاری انجام نشده به نوبه خود مانع پیشرفت 

رضایت   ،در این حالت .روان فرزندپروری می شود

شغلی معلمان پیش دبستانی پس از ورود خانواده  

به ذکر است که تعارض   الزم .کاهش می یابد  ،به کار

این فرضیه   ،خانواده با رضایت شغلی همراه بود -کار 

تطبیق را به جای فرضیه دامنه متقابل بین تعارض  

خانواده و متغیرهای نتیجه حوزه کار پشتیبانی   - -کار

یعنی تعارض   (. 2011 ،آمستاد و همکاران ) می کند

خانواده می تواند روابط قوی تری نسبت به   -کار

نتایج حوزه های دیگر از همان دامنه داشته 

این نتیجه در زمینه فرهنگ چین توضیح   .باشد

معلمان چینی ممکن است  .منحصر به فردی دارد

وقتی خانواده ها در کارشان تداخل می کنند هنوز از  

رهنگ های چینی "جمعی ف .شغل خود راضی باشند

به همین   (1988 ،هافستد و باند ) و خانوادگی" است

معتقدند که عالیق خانوادگی    ایرانیمعلمان   ،ترتیب

 باالتر از کار است و کار را راهی برای حمایت از رشد

ممکن   ایرانیمعلمان   ،بنابراین .خانواده می دانند

از   ،است وقتی خانواده ها با آنها دخالت می کنند

تحت تأثیر   ،در همان زمان .شغل خود راضی نباشند

انتظار می رود  ،مفهوم تقسیم جنسیتی کار در چین

زنان مسئولیت های خانواده و فرزندان را بر عهده 

 ،به عنوان مربی و مادر ،معلمان زن دبستانی .بگیرند

خانواده را مسئولیت اصلی خود در زندگی می دانند و  

  ،معلمان نیز وقتی خانواده در کار دخالت می کنند

 .شکایت می کنند و از کار خود راضی نیستند

 پیشنهادات

 از بيش مسئوليت ها و ها وظايف تفويض عدم-1

 به معلمان اندك زمان در و اندازه

 فرزندان از نگهداري مشکل به معلمانی که-2

 ، کمکدارند عهده به را بیماران و سالمندان خردسال،

 گردد. ارائه مناسب های

 با مواجهه معلمان در گردد می پشنهاد -3

،  اجتماعي هاي بحران و خانوادگي حاد مشکالت

 و نوع تناسب به اضطراري استحقاقي مرخصي

 .شود اعطا مشکالت شدت

 نقش هاي تعارض مدیریت زمان منظور به-4

آموزشي   هاي دوره مي گردد پشنهاد گانه چند

 آموزش -خانواده – کار تعادل مانند مناسبي

،  استرس مدیریت زمان، مدیریت مانند مهارتهاي

نحوي   به گردد ریزي برنامه ...و تعارض حل هاي  سبک

وظایف   سازماندهي با تا نماید به معلمان کمک که

 در بهتري خدمات بتوانند تعادل ایجاد و خانواده– کار

 ارائه نمایند خانواده -جهت کار دو هر

پیشنهاد می شود که مدیران مدارس در -6

ی استفاده از معلمان خود مانند  ریزی نحوهبرنامه

بایستی این موضوع مهم را که   ،ساعات کار هفتگی

فعالیت سازمانی افراد باعث اختالل در وظایف 

واده(، مد نظر قرار  خان-تعارض کارنشود )خانوادگی  

 دهند. 

 تقسیم وظایف میان همسران در خانواده-7

تشویق فرد در موفقیت ها ی شغلی و هم  -8

 کاری با فرد در انجام وظایف اش در منزل

حمایت اجتماعى در خانواده به عنوان راهى  -9

براى کاهش تعارض خانواده با کار مطرح شده است. 

ها و برگزاری  انوادهاین امر به ویژه، خود به آموزش خ

 های آموزشی نیازمند است.دوره

مدیریت زمان در محیط کار و خانواده توسط -10

 استادان

 محدودیت های پژوهش

 مقطع  زن معلمان  در بین  حاضر پژوهش -

ابتدایی شهرستان فارسان انجام شده است و از 

آنجایی که ممکن است با انجام این تحقیق در 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.691498/full#B55
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.691498/full#B55
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.691498/full#B55
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.691498/full#B3
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.691498/full#B3
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.691498/full#B31
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.691498/full#B31
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دست آید، لذا  ایج متفاوتی بهجامعه آماری دیگری، نت

تعمیم نتایج به سایر جوامع باید با احتیاط صورت  

 گیرد.

متغیرهای زیادی وجود دارند که خارج از کنترل    -

توان به   پژوهشگران هستند که از آن جمله می

شرایط فرهنگی جامعه و متغیرهای جمعیت  

شناختی اشاره کرد. لذا ممکن است این متغیرها و 

متغیرهای فرهنگی، نتایج این پژوهش را دچار  ویژه  به

 محدودیت نماید

انجام شده است  1399پژوهش حاضر در سال  -

لذا از آنجایی که نتایج این پژوهش ممکن است در  

طول زمان از نظر نگرش نسبت به استرس شغلی، 

بین   و استرس در رضایت شغلی،خانواده-تعارض کار

ارسان تغییر  ابتدایی شهرستان ف مقطع  معلمان زن

کند در تعمیم نتایج به زمان های دیگر باید احتیاط  

 صورت گیرد.
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