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شغلي مبتني بر نظريه رشدي سوپر بر كاهش تعارض  توانمندسازياثربخشي برنامه 
  دانشجويان خانواده و نشانگان فرسودگي شغلي -متقابل كار

نزابي   1احد آهنگرا
 2آباديمهدي زارع بهرام

  3آباديعبداهللا شفيع
  

  چكيده: 
كاهش تعارض  ه رشدي سوپر برنظري اثربخشي توانمندسازي شغلي مبتني بر بررسيپژوهش هدف 

ي تحصيالت تكميلي هادوره متأهلخانواده و نشانگان فرسودگي شغلي دانشجويان شاغل  -متقابل كار
آزمون با پس -آزمونپيش از نوع آزمايشي نيمه روش پژوهش شبستر بود. اسالمي واحد دانشگاه آزاد
گيري نمونهبودند كه از طريق روش  متأهل كليه دانشجويان شاغل و شامل. جامعه آماري بودگروه گواه 

جايگزين  ي آزمايش و گواهنفر 30 صورت تصادفي در دو گروهه ، سپس بنفر انتخاب 60در دسترس 
مسلش بود. و فرسودگي شغلي كارلسون خانواده -كار پرسشنامه تعارضگيري شامل شدند. ابزار اندازه

هيجاني و افزايش عملكرد فردي  بر كاهش تحليلشغلي  توانمندسازيبرنامه نتايج پژوهش نشان داد كه: 
برنامه توانمندسازي خانواده -معناداري نداشت. در تعارض كار تأثيركاهش مسخ شخصيت بر بود اما  مؤثر
كاهش تعارض مبتني بر رفتار بر بود اما  مؤثر كاهش تعارض مبتني بر زمان و مبتني بر توان فرسائيبر 

كاهش بر به غير از تعارض مبتني بر زمان  كار نيز-در ارتباط با تعارض خانوادهمعناداري نداشت و  تأثير
معناداري مشاهده گرديد. در نهايت در  تأثير تعارض مبتني بر رفتار و تعارض مبتني بر توان فرسايي

ين بر دانشجويان زن و مرد نتايج نشان داد: بتوانمندسازي شغلي برنامه اثربخشي بررسي تفاوت در ميزان 
هيجاني و مسخ شخصيت و افزايش عملكرد  كاهش تحليلبر  شغلي توانمندسازيبرنامه ميزان اثربخشي 

برنامه خانواده نيز در ميزان اثربخشي -فردي تفاوت معناداري وجود نداشت. در تعارض متقابل كار
 توان فرسائي مبتني بر تعارض و كاهش تعارض مبتني بر زمان، تعارض مبتني بر رفتاربر  توانمندسازي
و فرسودگي  هخانواد-كاراينكه تعارضات  جهينتمرد و زن تفاوت معناداري مشاهده نگرديد. دانشجويان 

ي هابرنامه. بنابراين نياز به باشدمي هاسازمانو  هاخانوادهترين مشكالت امروزه شغلي يكي از عمده
  .شودميپيش احساس  زبيش ا ي شغليتوانمندسازي از جمله توانمندساز

  فرسودگي شغلي، خانواده -تعارض متقابل كارنظريه رشدي سوپر،  شغلي، توانمندسازي واژگان كليدي:
                                                      

  تهران، ايران. ،تحقيقات علوم و واحددانشگاه آزاد اسالمي، دانشجوي مقطع دكتراي رشته مشاوره،  - 1

 سئول)(نويسنده مها.دانشيار، مركز تحقيق و توسعه علوم انساني سازمان مطالعه و تدوين كتب دروس علوم انساني دانشگاه - 2

   استاد، گروه مشاوره، دانشگاه عالمه طباطبائي، تهران، ايران. - 3
 "اين مقاله مستخرج از رساله دكترا مي باشد. "

 »پژوهشي آموزش و ارزشيابي-نشريه علمي«
   1395بهار ـ  33م ـ شماره نهسال 

  45-67 ص. ص.

  01/04/1394تاريخ دريافت مقاله: 
 20/09/1394تاريخ پذيرش نهايي مقاله: 
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  مقدمه:
زندگي شغلي و خانوادگي دو جزء الينفك زندگي اكثر افراد جامعه به شمار مي آيد. چنانچه فرد در مسير 

گريبانگير خود فرد شده، بلكه  زندگي شغلي يا خانوادگي خود دچار مشكل شود عوارض آن ها نه تنها
و در سطح كالن جامعه را نيز، در بر مي گيرد. امروزه تحقيقات زيادي در خصوص بررسي  هاسازمان
گذار بر زندگي شغلي و خانوادگي افراد انجام شده است و اين نشان دهنده اهميت اين دو  تأثيرعوامل 

، هاسازمان. در سطح كالن جامعه و مخصوصا در )2008و وايتينگ برمن،  1جزء مهم زندگي است (بيوتل
امروزه محققان به اهميت منابع انساني واقف شده اند و پي برده اند كه نيروي انساني عامل با ارزش و 

و كشورها مي باشند، به طوري كه در يك و نيم  هاسازمانسرمايه اي بي بديل در جهت رشد و توسعه 
يشرفت كشورهاي توسعه يافته، مرهون تحول منابع انساني كارآمد قرن گذشته، بخش قابل توجهي از پ

بوده است. در سطح خرد نيز، خانواده يكي از بنيادي ترين هسته تشكيل دهنده جامعه است، به طوري كه 
، 2قرار دهد (براون تأثيرسالم يا ناسالم بودن اين هسته مركزي، مي تواند تمام سطوح جامعه را تحت 

2002 .(  
و تحوالت جامعه فعلي به افزايش مشاركت زنان در كنار مردان در بازار كار شده است و روند رو به تغيير 

ي دوشغلي شده هاخانوادهبه نام  هاخانوادهرشد زنان شاغل در خارج از منزل باعث رشد نوع جديدي از 
اي نقش شغلي نيز مي زن و مرد عالوه بر نقش سنتي همسر و والديني، دار هاخانوادهاست. در اين نوع 

باشند و اين موضوع براي زنان اهميت بيشتري دارد، زيرا زنان با داشتن نقش همسري و مادري، اكنون 
 نسبي زنان و افزايش تحصيالت سطح رفتن باال چند داراي نفش جديدي نيز شده اند. در نگاه اول هر

 پديده با را آنان مقابل در شده، زنان فسن عزت افزايش و اقتصادي باعث استقالل سهم آنها در بازار كار
خانواده  - تعارض كار). 1388زاده،  فاتحي باغبان، است (ملكيها، كرده خانواده روبرو-تعارض كار نام به اي

كه از فشارهاي  ؛)2006، 3(كينومن دال بر يك رابطه دو سويه بين زندگي كاري و خانوادگي است
 گرينهاوس و بيوتل). 2008، 4ي بوجود مي آيد (يلديريم و آيكنناسازگارانه نقش هاي خانوادگي و شغل

) تعارض مبتني بر توان 2) تعارض مبتني بر زمان، 1: كرده اندبه سه نوع تقسيم خانواده را -تعارض كار
 جمله از خانواده -كار تعارض ).2009 ،5، دولك و اليپي) تعارض مبتني بر رفتار (پيترز3فرسايي و 
 جابجايي افزايش كار، از كه غيبت دارد، دنبال به را زيادي منفي پيامدهاي ت كهاس مهمي تعارضات
است پيامدها  اين جمله از شغلي سازماني و فرسودگي بهره وري و تعهد در عملكرد، كاهش كاهش شغلي،

  ). 2010 ،1المبرت و هوگانو  2006، 6(كوهن و بروور

                                                      
1-Beutell & Wittig-Berman 
2-Beutell 
3-Cinamon  
4-Yildirim &Aycan  
5-Peters, Dulk & Lippe 

6-Cohen & Brower 
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(المبرت و  خانواده را فرسودگي شغلي مطرح كردند -مطالعات پيشين، يكي از پيامدهاي مهم تعارض كار
 به يورو ميليون 20 ساله همه اروپا ). در اتحاديه2009، 2ساندرزو  ون دالن، ويلمسنو  2010هوگان،
 350 به هزينه اين متحده اياالت در و شودمي داده شغلي اختصاص فرسودگي و استرس از ناشي مخارج

از جمله  ،تحقيقات متعددبا توجه به ). 1390اسدي و دلبري راغ، اميري،( رسد سال مي هر در دالر ميليون
(بيگي فرد،  باشدميكاركنان  توانمندسازي ،فرسودگي شغليخانواده و -بر كاهش تعارض كار مؤثر عوامل
توانمندسازي روان در پژوهشي به اين نتيجه رسيدند كه بين  1393). خشوعي و بهرامي در سال 1378

وجود  مثبت اي رابطه منفي و با كفايت فردي اي خستگي هيجاني و مسخ شخصيت رابطهشناختي با 
توانمندسازي روان شناختي با خستگي  ، بين1392داشت. براساس پژوهش دامني و ايماني در سال 

 ه،گخان رسولي،وجود داشت.  يمثبترابطه  منفي و با كفايت فردياي  رابطههيجاني و مسخ شخصيت 
تأثير آموزش مديريت زمان بر تعارض در پژوهشي با هدف  1388و رهگذر نيز در سال  فالحي خشكناب

تفاوت معناداري گروه آزمايش و گروه گواه  زندگي-تعارض كاربه اين نتيجه رسيدند كه بين  زندگي-كار
 2013در سال  3وجود داشت. در ارتباط با پژوهشهاي خارج از كشور، وانگ، كوناويكتيكول و ويچايخوم

در پژوهشي با هدف بررسي رابطه توانمندسازي شغلي با فرسودگي شغلي در پرستاران شاغل در دو 
بيمارستان عمومي در چين به اين نتيجه رسيدند كه بين توانمندسازي شغلي و خستگي عاطفي و مسخ 
شخصيت همبستگي منفي ولي با موفقيت شخصي همبستگي مثبت معناداري وجود داشت. نتايج 

زندگي و بهزيستي رواني كاركنان -بر تعادل كار توانمندسازينشان داد،  2012در سال  4كآكداپژوهش 
در پژوهشي به اين نتيجه رسيدند  2011در سال  5. همچنين كارستن؛ رنه و برتولتبسزائي داشت تأثير

شت. كه توانمندسازي شناختي رابطه قوي منفي با فرسودگي شغلي و رابطه مثبت با رضايت شغلي دا
در پژوهش خود بر روي كارمندان دو تا از زندان هاي آمريكا به اين  2011نيز در سال  6فوربز فارمر

، الچينگر و هيترمعناداري نداشته است.  تأثيرنتيجه رسيدند كه توانمندسازي بر كاهش فرسودگي شغلي 
نيز گزارش كردند،  پژوهشي خوددر  2005در سال در سال  8بن زور و ياقيل و 2009در سال  7اليتر

داشته است. همچنين  تأثيرتوانمندسازي بركاهش خستگي عاطفي و مسخ شخصيت و پرخاشگري 
 فرسودگي شغلي شغلي بر توانمندسازي تأثير با هدف بررسي در پژوهشي 2006سال  هيتر درو الچينگر 

 شغلي بر توانمندسازيمه برناكه  ندانتاريو به اين نتيجه رسيدشهر  پرستار 322خانواده  -و تعارض كار
خانواده  -تعارض كاره است. در نهايت در بررسي بود مؤثرخانواده  -و تعارض كار فرسودگي شغليكاهش 

                                                                                                                                       
1-Lambert & Hogan  
1- Van Daalen, Willemsen & sanders  
2- Wang, Kunaviktikul. & Wichaikhum  
4- Akdağ 
5- Carsten, Rene, & Bertolt. 
6- Forbes Farmer 
6- Heather, Laschinger & Leiter  
7- Ben-zur & Yagil  
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نشان داد  1392در ارتباط با جنسيت، نتايج پژوهش پارسائي محمدي در سال  و نشانگان فرسودگي شغلي
نان نسبت به مردان نمره بيشتري كسب در ابعاد تحليل هيجاني، مسخ شخصيت و عدم كارائي شخصي ز

در تحليل هيجاني، مسخ شخصيت و عدم  1381خليفه در سال  و كرده بودند. اما در پژوهش احمدي
در سال  1نسبت به زنان نمره باالتري كسب كرده بودند. و در پژوهش واالكازي كارائي شخصي مردان

ني و مسخ شخصيت نمره باالتري از خود شخصي و زنان در تحليل هيجا كارايي مردان در عدم 2005
در پژوهشي به اين نتيجه رسيدند زنان  2010در سال  2لسي و نشان دادند. در نهايت سالگرو، گنزالس

  شغلي نمره باالتري نشان دادند.  عدم رضايت و خانواده -كار نسبت به مردان در تعارض
 تحقيقات تاكنونه و فرسودگي شغلي، خانواد-متقابل كار موضوع تعارضچندان  اهميت دو وجودبا 

و  خانواده و كار تعارضبرنامه توانمندسازي باالخص توانمندسازي شغلي بر  تأثير مورد در چنداني
پردازان شغلي  نظريه جزء سوپر فرسودگي شغلي صورت نگرفته است. در بين نظريه پردازان شغلي، دونالد

مطرح كرد  "طرح رنگين كمان زندگي حرفه اي"ده از براي اولين بار با استفا 1996است كه در سال 
افراد در طول زندگي بطور همزمان چندين نقش(شهروند،خانه دار، دانش آموز،كارگر و فرزند) را ايفاء 

). همچنين در اين رويكرد گستره جنسيت 1381متقابل وجود دارد (موسوي،كنش كرده و بين نقش ها 
دد صپژوهشگر در اين پژوهش در ). بنابراين 1388نقل از نظري،  به1927، 3نيز مطرح شده است (زونكر

كاهش شغلي مبتني بر نظريه رشدي سوپر بر  توانمندسازيآيا برنامه  اين سوال است: هپاسخگويي ب
ي تحصيالت هادوره متأهلخانواده و نشانگان فرسودگي شغلي دانشجويان شاغل و  -تعارض متقابل كار

كاهش شغلي مبتني بر نظريه رشدي سوپر بر  توانمندسازيبرنامه  تأثيرين ميزان آيا ب است؟ مؤثرتكميلي 
زن و مرد تفاوت  متأهلو خانواده و نشانگان فرسودگي شغلي دانشجويان شاغل  -كار عارض متقابلت

   وجود دارد؟
 

  روش 
 پژوهشاري جامعه آم .باشدميآزمون با گروه گواه پس-آزمونپيش از نوع پژوهش نيمه آزمايشي روش
- 94ي تحصيالت تكميلي دانشگاه آزاد اسالمي واحد شبستر در سال هادورهكليه دانشجويان  شامل
براي انتخاب شركت كنندگان از روش نمونه گيري در دسترس استفاده شد به نفر).  2013ند (بود1393

روي دانشجويان  بر مسلش و فرسودگي شغليكارلسون خانواده  - كار اين ترتيب كه، پرسشنامه تعارض
از بين دانشجوياني كه نمره باالتري را در نفر).  756شد (اجراء  متأهلتحصيالت تكميلي شاغل و 

ه و حاضر به همكاري كسب كرد مسلش و فرسودگي شغلي كارلسون خانواده – كار پرسشنامه تعارض

                                                      
1- Vilakazi  
2- Salguero, González & Lecea  
3- Zunker  
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 30و  گروه آزمايش ر درنف 30نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب و  60بصورت تصادفي ساده تعداد  بودند
  واه جايگزين شدند.گ نفر در

 محتواي .شد اجرا آزمايش گروه روي بر هفته 4 طي كه بود اي جلسه 8 دوره يك شامل آموزشي برنامه

به نقل از  2009، 1برگرفته از نظريه رشدي دونالد سوپر بوده و از كتاب آمونسون برنامه آموزشي
به نقل از  1927؛ زونكر، 1390ه نقل از بهرام آبادي و شفيع آبادي، ب 1961، 2؛ ليپتك1390فيروزبخت، 

استفاده شده است. اعتبار آن توسط چند نفر از متخصصان مورد تاييد  1391و شفيع آبادي،  1388نظري، 
  قرار گرفت.

  
  گيرياندازه هايابزار

ماده تحليل  9 ماده جداگانه تشكيل شده كه 22، از مسلشفرسودگي شغلي  پرسشنامهالف ) 
تحليل هيجاني و مسخ  مقياس در سنجد.را مي عملكرد فرديماده  8ماده مسخ شخصيت و  5هيجاني، 

 شغلي فرسودگيعدم  بيانگر فردي عملكرد ولي در شغلي فرسودگي نمايانگر نمرات بودن باالشخصيت 
 سال از شافلي گفته به بنا .بود مد نظر فراواني طيف تحقيق جهت بررسي فرسودگي شغلي در اين بود.

سلش، ). م1390آراسته نظر و معمار، ، (قهرماني شودمي استفاده فراواني نمره از بعد تنها به 1986
 براي كرونباخ روش آلفاي از استفاده با را شغلي فرسودگي مقياس پايايي ضريب )1996( 3جكسون و اليتر

 71/0و احساس موفقيت فردي  79/0، مسخ شخصيت 90/0تحليل هيجاني  خرده مقياسهاي از يك هر
  ).1393(به نقل از باسامي؛ چيذري و عباسي،  كرده اند گزارش

  
سؤال،  9 ماده جداگانه تشكيل شده كه 18از ، كارلسون خانواده – كار تعارض پرسشنامهب ) 

هر سه  سوال نيز به ترتيب 9. در هر سنجد مي را كار با خانواده سؤال، تعارض 9 و خانواده با تعارض كار
نمره باالتر را مي سنجد.  تعارض مبتني بر توان فرسائي سوال تعارض مبتني بر زمان، مبتني بر رفتار و

براي اين آزمون ضريب  )2000(4، ويليامز و كاكماركارلسون.بود خانواده-كار متقابل نشان دهنده تعارض
) روايي هريك از خرده 1389ي (متشرع. را گزارش كردند 87/0تا  78/0پايايي با آلفاي كرانباخ بين 

   كرد.برآورد  80/0تا  20/0بين  رامقياس ها 
  شغلي مبتني بر نظريه رشدي سوپر توانمندسازيجلسات آموزش گروهي خالصه 

  . گروه رهبرايجاد رابطه حسنه بين اعضاء و و  ييآشناجلسه اول: 
  . خص كار و خانوادهبررسي ساختار زندگي و كنش هاي متقابل بين نقش ها باالجلسه دوم: 

                                                      
1- Amundson  
2- Liptak  
3- Maslach, Jackson & Leiter  
4- Carlson, Williams & kacmar  
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  . هويت شغليدر مورد گفتگوي گروهي و ارزيابيجلسه سوم: 
  . خودپنداره شغلي و موضوعات زندگي در موردگفتگوي گروهي و  ارزيابيجلسه چهارم: 
  . بلوغ شغلي اعضاء در موردگروهي  گفتگويو  ارزيابيجلسه پنجم: 
  . ادغام، تصميم گيري و برنامه ريزي عمليجلسه ششم: 
  . ي عمليهابرنامه اجرايجلسه هفتم: 
  .طراحي و ساختار بندي مجدد زندگي خويشجلسه هشتم: 

  
  :هايافته

  
   فرسودگي شغلينشانگان  ةپرسشنام در نمونه آماري نمرات استاندارد انحراف و ميانگين : )1( جدول

  
نشانگان 

  فرسودگي شغلي

 پس آزمون آزمونپيش 

 هاتفاوت ميانگين انحراف استاندارد ميانگين استانداردانحراف  ميانگين تعداد گروه

  
  هيجاني تحليل

98/4 76/45 30 آزمايش  36/44 75/5  40/1 

05/5 93/45 30 گواه  83/46 85/4  90/0- 

 
63/24 30 آزمايش  شخصيت مسخ  07/3  60/24  62/0  03/0 

21/3 24 30 گواه  83/24  17/3  83/0- 

 
  فردي عملكرد

68/4 12 30 آزمايش  90/17 28/6  90/5- 

50/4 30/12 30 گواه  36/12 86/5  06/0 

  
 مسخ ،هيجاني ي تحليلهامؤلفه آزمايش و گواه در گروه شودمي ) مشاهده1در جدول ( همانطوركه
نشان مي دهد  هاميانگينداشتند. بررسي  مشابهي نتايج نسبتا آزمون پيش فردي در و عملكرد شخصيت

در گروه آزمايش كاهش داشته است. با ذكر اين مسئله كه نمره  آزمونپيشنمرات پس آزمون نسبت به 
  . باشدميدهي عملكردي فردي بصورت معكوس 
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  51  ...اثربخشي برنامه توانمندسازي شغلي مبتني بر نظريه رشدي سوپر بر 

  
  
  
  
  
  
  

  
  با توجه به جنسيت فرسودگي شغلينشانگان  ةپرسشنام در نمونه آماري نمرات استاندارد انحراف و ميانگين :) 2( جدول
  

نشانگان 
  فرسودگي شغلي

 آزمون پس آزمونپيش 

 هاتفاوت ميانگين انحراف استاندارد ميانگين انحراف استاندارد ميانگين تعداد جنسيت

  
  هيجاني تحليل

81/44 11 مرد  13/5  27/41  13/5  54/3 

26/45 19 زن  47/4  05/43  03/6  21/2 

 
  شخصيت مسخ

18/24 11 مرد  87/0  24 79/3  18/0 

89/24 19 زن  18/2  88/24  08/2  01/0 

 
  فردي ردعملك

45/12 11 مرد  80/1  18 06/6  55/5- 

42/12 19 زن  30/5  73/17  33/6  31/5- 

  
 و شخصيت مسخ ،هيجاني ي تحليلهامؤلفه هر دو گروه در شودمي ) مشاهده2در جدول ( همانطوركه

دهد آزمون نشان ميي پسهاميانگينداشتند. بررسي  مشابهي نتايج نسبتاً آزمون پيش فردي در عملكرد
آزمون كاهش داشته و اين كاهش در دانشجويان مرد بيشتر بود. با ذكر آزمون نسبت به پيشنمرات پس

  .باشدمياين مسئله كه نمره دهي عملكردي فردي بصورت معكوس 
  

   خانواده -كار  تعارض متقابل ةپرسشنام در نمونه آماري استاندارد انحراف و ميانگين :) 3( جدول
  

  خانواده - تعارض متقابل كار 
 پس آزمون آزمونپيش

 هاميانگينتفاوت  انحراف استاندارد ميانگين انحراف استاندارد ميانگين تعداد گروه

مان
ر ز

ي ب
مبتن

  

  خانواده-كار
65/1 53/12 40/1 63/13 30 آزمايش  10/1 

39/1 90/13 42/1 13/14 30 گواه  23/0 

  كار- خانواده
39/1 16/14 30 آزمايش  06/12 46/2  10/2 

75/1 63/13 30 گواه  20/12 45/2  43/1 

 بر 
تني

مب
فتار

  خانواده-كارر
28/1 16/14 30 آزمايش  46/13 23/2  70/0 

69/1 6/13 30 گواه  20/13 23/2  43/0 

02/1 43/14 30 آزمايش  كار- خانواده  16/12 08/2  27/2 
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01/1 40/14 30 گواه  33/14 29/1  07/0 

ائي
فرس

ان 
ر تو

ي ب
مبتن

  

  خانواده-كار
81/0 46/14 30 آزمايش  56/12 28/2  90/1 

18/1 33/14 30 گواه  93/13 13/2  40/0 

  كار- خانواده
20/2 50/12 30 آزمايش  60/11  37/2  90/0 

18/2 70/12 30 گواه  60/12  41/2  10/0 

  
مبتني بر  مان،ي مبتني بر زهامؤلفه آزمايش و گواه در گروه شودمي ) مشاهده3در جدول ( همانطوركه

 مشابهي نتايج نسبتاً آزمون پيش كار در-خانواده و خانواده -رفتار و مبتني بر توان فرسائي تعارض كار
خانواده  -تعارض متقابل كار مؤلفهدر هر سه  آزمونپيشآزمون با  ي پسهاميانگينداشتند. اما مقايسه 

  ي پس آزمون كاهش بيشتري داشتند.هاگينميانآزمايش و گواه نشان داد كه گروه آزمايش در  در گروه
  

  با توجه به جنسيت خانواده - تعارض متقابل كار  ةپرسشنام در نمونه آماري نمرات استاندارد انحراف و ميانگين :) 4( جدول
  

  خانواده - تعارض متقابل كار 
 پس آزمون آزمونپيش

 هاتفاوت ميانگين داردانحراف استان ميانگين انحراف استاندارد ميانگين تعداد جنسيت

مان
ر ز

ي ب
مبتن

  

  خانواده-كار
45/13 11 مرد  69/1  13 67/1 45/0 

63/13 19 زن  64/1  94/11  43/2 69/1 

  كار- خانواده
 36/1 02/2 09/11 06/2 45/12 11 مرد

 84/2 74/2 10/11 58/1 94/13 19 زن

فتار
ر ر

ي ب
مبتن

  
  خانواده-كار

63/13 11 مرد  74/1  63/12 07/3 1 

05/13 19 زن  74/1  94/11 43/2 11/1 

  كار- خانواده
 46/0 11/2 63/12 57/1 09/13 11 مرد

 37/1 42/2 26/12 64/1 63/13 19 زن

ائي
فرس

ان 
ر تو

ي ب
مبتن

  

  خانواده-كار
36/13 11 مرد  62/1 09/13  02/2  27/0 

36/13 19 زن  57/1 73/11  28/2  63/1 

  كار- خانواده
 73/1 85/1 63/10 96/1 36/12 11 مرد

 84/2 74/2 10/11 58/1 94/13 19 زن

 
خانواده و  -ي تعارض كارهامؤلفه دانشجويان مرد و زن در شودمي ) مشاهده4در جدول ( همانطوركه

 مشابهي نتايج نسبتا آزمون پيش مبتني بر توان فرسائي) در مبتني بر رفتار و كار (مبتني بر زمان،-خانواده

كاهش  آزمونپيشي پس آزمون نشان مي دهد نمرات پس آزمون نسبت به هاميانگينسي داشتند. برر
  داشته و اين كاهش در دانشجويان زن بيشتر بوده است.
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  53  ...اثربخشي برنامه توانمندسازي شغلي مبتني بر نظريه رشدي سوپر بر 

  
  
  
  
  

شغلي مبتني بر نظريه رشدي سوپر بر كاهش نشانگان فرسودگي شغلي  توانمندسازيبرنامه فرضيه اول: 
  است. مؤثر الت تكميلي دانشگاه آزاد اسالمي واحد شبستري تحصيهادوره متأهلو دانشجويان شاغل 

  
  فرسودگي شغلي آزمون پيش كنترل با آزمون پس هاينمره روي كوواريانس تحليل نتايج :) 5( جدول

مجموع  منابع واريانسشغلينشانگان فرسودگي
 مجذورات

درجه
 آزادي

 سطحمقدار واريانسميانگين مجذورات
 ضريب اتا  داريامعن

  
 هيجاني ليلتح

915/488 آزمونپيش  1 915/488  187/24  001/0  298/0  

248/84 هاگروه  1 248/84  168/4  046/0  068/0  

218/1152 خطا  57 214/20     

  
 مسخ شخصيت

777/3 آزمونپيش  1777/30  719/0  401/0  012/0  

203/1 هاگروه  1 203/10  229/0  634/0  014/0  

590/299 خطا  57 256/50     

  
 عملكرد فردي

716/47 آزمونپيش  1 716/47  298/1  259/0  022/0  

634/468 هاگروه  1 634/468  745/12  001/0  038/0  

951/2065 خطا  57 771/36     

  
هيجاني و عملكرد  سطح معناداري محاسبه شده براي تحليل شودمي ) مشاهده5در جدول ( همانطوركه

). همچنين براي مسخ >05/0pبود ( 05/0) كوچكتر از آلفاي 001/0و  046/0فردي به ترتيب برابر با (
). بنابراين نتيجه <05/0pبود( 05/0) بزرگتر از آلفاي 634/0شخصيت سطح معناداري محاسبه شده (

هيجاني و افزايش  كاهش تحليلشغلي مبتني بر نظريه رشدي سوپر بر  توانمندسازيبرنامه گيريم مي
كاهش مسخ بر بود اما  مؤثري تحصيالت تكميلي هادوره متأهلو  دانشجويان شاغلعملكرد فردي 

و  014/0، مسخ شخصيت 068/0هيجاني  معناداري نداشته است. مجذور اتا براي تحليل تأثيرشخصيت 
درصد از واريانس نشانگان  8/3و  4/1، 8/6محاسبه گرديد، يعني به ترتيب  038/0عملكرد فردي 

برنامه مسخ شخصيت و عملكرد فردي) به وسيله متغير مستقل يعني  هيجاني، فرسودگي شغلي (تحليل
 .شودميتبيين  نظريه رشدي سوپرشغلي مبتني بر  توانمندسازي
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خانواده -شغلي مبتني بر نظريه رشدي سوپر بر كاهش تعارض كار توانمندسازيبرنامه فرضيه دوم: 
  .است مؤثر شگاه آزاد اسالمي واحد شبستري تحصيالت تكميلي دانهادوره متأهلدانشجويان شاغل و 

  
  خانواده – كار تعارض آزمون پيش كنترل با آزمون پس هاي نمره روي كوواريانس تحليل ): نتايج6جدول (

مجموع منابع واريانس  
 مجذورات

 ضريب اتا داريمعني سطحمقدار واريانس ميانگين مجذوراتدرجه آزادي

مان
ر ز

ي ب
مبتن

 

906/17 آزمونپيش  1 906/17  631/8  005/0  132/0  

844/19 هاگروه  1 844/19  565/9  003/0  058/0  

260/118 خطا  57 075/2     

فتار
ر ر

ي ب
مبتن

 

956/9 آزمونپيش  1 956/9  025/2  160/0  034/0  

485/2 هاگروه  1 485/2  505/0  480/0  019/0  

310/280 خطا  57 918/4     

ائي
فرس

ان 
ر تو

ي ب
مبتن

 
927/2 آزمونپيش  1 927/2  595/0  444/0  010/0  

705/26 هاگروه  1 705/26  430/5  023/0  087/0  

306/280 خطا  57 918/4     

  
سطح معناداري محاسبه شده براي تعارض مبتني بر زمان و  شودمي ) مشاهده6در جدول ( همانطوركه

بود  05/0تر از آلفاي ) كوچك023/0و  003/0تعارض مبتني بر توان فرسائي به ترتيب برابر با (
)05/0p<) بزرگتر از آلفاي 480/0). همچنين براي تعارض مبتني بر رفتار سطح معناداري محاسبه شده (

شغلي مبتني بر نظريه رشدي سوپر بر  توانمندسازيبرنامه ). بنابراين نتيجه مي گيريم <05/0pبود ( 05/0
ي هادوره متأهلدانشجويان شاغل و رسائي كاهش تعارض مبتني بر زمان و تعارض زمبتني بر توان ف

معناداري نداشته است. مجذور اتا  تأثيركاهش تعارض مبتني بر رفتار بر بود اما  مؤثرتحصيالت تكميلي 
و تعارض مبتني بر توان فرسائي  019/0، تعارض مبتني بر رفتار 058/0براي تعارض مبتني بر زمان 

خانواده -ي تعارض كارهامؤلفهدرصد از واريانس  7/8و  9/1، 8/5به ترتيب  محاسبه گرديد، يعني 087/0
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  55  ...اثربخشي برنامه توانمندسازي شغلي مبتني بر نظريه رشدي سوپر بر 

(تعارض مبتني بر زمان، تعارض مبتني بر رفتار و تعارض مبتني بر توان فرسائي) به وسيله متغير مستقل 
  .شودميتبيين  نظريه رشدي سوپرشغلي مبتني بر  توانمندسازيبرنامه يعني 

  
  

 كار-مبتني بر نظريه رشدي سوپر بر كاهش تعارض خانوادهشغلي  توانمندسازيبرنامه فرضيه سوم: 
  است. مؤثر ي تحصيالت تكميلي دانشگاه آزاد اسالمي واحد شبسترهادوره متأهلدانشجويان شاغل و 

  
  كار- خانواده تعارض آزمون پيش كنترل با آزمون پس هاي نمره روي كوواريانس تحليل ) : نتايج7جدول (

تعارض 
خانواده

  كار-
  بع واريانسمنا
  

 مجموع
  مجذورات

 
درجه آزادي

 
  ميانگين مجذورات

 
 مقدار واريانس

 

 سطح معني داري
  

  
  ضريب اتا

 

مان
ر ز

ي ب
مبتن

 

318/17 آزمونپيش  1 318/17  961/2  091/0  049/0  

126/13 هاگروه  1 126/13  244/2  140/0  038/0  

349/333 خطا  57 848/5     

فتار
ر ر

ي ب
مبتن

 

435/1 آزمونپيش  1 435/1  472/0  495/0  008/0  

258/70 هاگروه  1 058/70  030/23  001/0  088/0  

399/173 خطا  57 042/3     
ائي

فرس
ان 

ر تو
ي ب

مبتن
 

549/139 آزمونپيش  1 549/139  246/41  001/0  420/0  

495/19 هاگروه  1 495/19  762/5  020/0  092/0  

851/192 خطا  57 383/3     

  
و  سطح معناداري محاسبه شده براي تعارض مبتني بر رفتار شودمي ) مشاهده7ل (در جدو همانطوركه

بود  05/0) كوچكتر از آلفاي 020/0و  001/0تعارض مبتني بر توان فرسائي به ترتيب برابر با (
)05/0p<) بزرگتر از آلفاي 140/0). همچنين براي تعارض مبتني بر زمان سطح معناداري محاسبه شده (

برنامه توانمندسازي شغلي مبتني بر نظريه رشدي سوپر بر ). بنابراين نتيجه مي گيريم <05/0p( بود 05/0
ي هادوره متأهلدانشجويان شاغل و و تعارض مبتني بر توان فرسائي  كاهش تعارض مبتني بر رفتار

داري نداشته معنا تأثيركاهش تعارض مبتني بر زمان بر معناداري داشته است اما  تأثيرتحصيالت تكميلي 
و تعارض مبتني بر  088/0 ، تعارض مبتني بر رفتار038/0است. مجذور اتا براي تعارض مبتني بر زمان 

ي هامؤلفهدرصد از واريانس  2/9و  8/8، 8/3به ترتيب  محاسبه گرديد، يعني 092/0توان فرسائي 
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رض مبتني بر توان فرسائي) به كار (تعارض مبتني بر زمان، تعارض مبتني بر رفتار و تعا-تعارض خانواده
  .شودميتبيين  نظريه رشدي سوپرشغلي مبتني بر  توانمندسازيبرنامه وسيله متغير مستقل يعني 

كاهش شغلي مبتني بر نظريه رشدي سوپر بر  توانمندسازيبرنامه در ارتباط با بررسي ميزان اثريخشي 
زن و مرد، با توجه به  متأهلشجويان شاغل و خانواده و نشانگان فرسودگي شغلي دان -كار عارض متقابلت

  افتراقي استفاده شد. tنشد از تحليل  تأييدهاي كوواريانس اينكه پيش فرض
كاهش شغلي مبتني بر نظريه رشدي سوپر بر  توانمندسازيبرنامه  تأثيرفرضيه چهارم: بين ميزان 

ي تحصيالت تكميلي دانشگاه آزاد هادورهزن و مرد  متأهلنشانگان فرسودگي شغلي دانشجويان شاغل و 
  تفاوت وجود دارد. اسالمي واحد شبستر

 
 نشانگان فرسودگي شغلي ربراي مقايسه ميانگين دو گروه در متغيافتراقي  t: نتايج آزمون ) 8( جدول

 
هيجاني، مسخ  سبه شده براي تحليلسطح معناداري محا شودمي ) مشاهده8در جدول ( همانطوركه

بود  05/0از آلفاي بزرگتر  914/0و  874/0، 620/0شخصيت و عملكرد فردي به ترتيب برابر با 
)05/0p< شغلي مبتني بر نظريه  توانمندسازيبرنامه ). بنابراين نتيجه مي گيريم بين ميزان اثربخشي

مرد و زن دانشجويان ش عملكرد فردي هيجاني و مسخ شخصيت و افزاي كاهش تحليلرشدي سوپر بر 
تفاوت معناداري وجود نداشت. اما ميانگين نمرات افتراقي در ي تحصيالت تكميلي هادوره متأهلشاغل و 

گروه مرد نسبت به گروه زن بيشتر بود و مي توان گفت كه كاهش در نمرات پس آزمون در دانشجويان 
  مرد بيشتر از دانشجويان زن بود.

  
  
  
  
  
  

 تعداد گروه  نشانگان فرسودگي شغلي
ميانگين 
 افتراقي

انحراف 
 استاندارد

t 
درجه 
 آزادي

 سطح
 داريمعني

54/3 11 مرد تحليل هيجاني  71/8  501/0  28 620/0 21/2 19 زن   89/5  

18/0 11 مرد مسخ شخصيت  09/3  159/0  28 874/0 01/0 19 زن   96/2  

-54/5 11 مرد عملكرد فردي  71/6  108/0-  28 914/0 -31/5 19 زن   85/4  



www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  57  ...اثربخشي برنامه توانمندسازي شغلي مبتني بر نظريه رشدي سوپر بر 

  
عارض كاهش تشغلي مبتني بر نظريه رشدي سوپر بر  توانمندسازيبرنامه  تأثيره پنجم: بين ميزان فرضي
ي تحصيالت تكميلي دانشگاه آزاد اسالمي هادورهزن و مرد  متأهلخانواده دانشجويان شاغل و  -كار

 تفاوت وجود دارد. واحد شبستر
  خانواده-تعارض متقابل كار ردو گروه در متغي براي مقايسه ميانگينافتراقي  t: نتايج آزمون  )9(جدول 

 
- ي تعارض كارهامؤلفهسطح معناداري محاسبه شده براي  شودمي ) مشاهده9در جدول ( همانطوركه

به ترتيب برابر  مبتني بر توان فرسائي ( تعارض و خانواده (تعارض مبتني بر زمان، تعارض مبتني بر رفتار
). بنابراين نتيجه مي گيريم بين ميزان <05/0pبود ( 05/0بزرگتر از آلفاي  195/0و  928/0، 236/0با 

كاهش تعارض مبتني بر زمان، شغلي مبتني بر نظريه رشدي سوپر بر  توانمندسازيبرنامه اثربخشي 
ي هادوره متأهلشاغل و مرد و زن دانشجويان  وان فرسائيمبتني بر ت تعارض و تعارض مبتني بر رفتار

 تفاوت معناداري وجود نداشت. اما كاهش در نمرات پس آزمون در دانشجويان زنتحصيالت تكميلي 
كار -ي تعارض خانوادههامؤلفهبيشتر از دانشجويان مرد بود. همچنين سطح معناداري محاسبه شده براي 

به ترتيب برابر با  مبتني بر توان فرسائي) تعارض و مبتني بر رفتار (تعارض مبتني بر زمان، تعارض
). بنابراين نتيجه مي گيريم بين ميزان <05/0pبود ( 05/0بزرگتر از آلفاي  324/0و  389/0، 215/0

كاهش تعارض مبتني بر زمان، شغلي مبتني بر نظريه رشدي سوپر بر  توانمندسازيبرنامه اثربخشي 
ي هادوره متأهلشاغل و مرد و زن دانشجويان  مبتني بر توان فرسائي تعارض و فتارتعارض مبتني بر ر
تفاوت معناداري وجود نداشت. هرچند كاهش در نمرات پس آزمون در دانشجويان زن تحصيالت تكميلي 

  بيشتر از دانشجويان مرد بود.

 تعارض متقابل
  خانواده- كار

ميانگين تعداد گروه
 افتراقي

انحراف
 استاندارد

T   درجه
 آزادي

 سطح
 داريمعني

ض
تعار

-كار 
واده

خان
 

45/0 11 مرد مبتني بر زمان  63/1  212/1-  28 236/0 68/1 19 زن   11/3  

ارمبتني بر رفت  
دمر  11 1 19/3  092/0-  28 928/0 10/1 19 زن   94/2  

مبتني بر توان
 فرسائي

27/0 11 مرد  05/2  320/1-  28 195/0 63/1 19 زن   01/3  

ض
تعار

 
واده

خان
 كار-

36/1 11 مرد مبتني بر زمان  26/3  268/1-  28 215/0 84/2 19 زن   96/2  

ارمبتني بر رفت  
45/0 11 مرد  11/2  087/0-  28 389/0 36/1 19 زن   25/3  

مبتني بر توان
 فرسائي

72/1 11 مرد  86/2  004/1-  28 324/0 84/2 19 زن   96/2  
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  گيري نتيجه و بحث
خانواده و -بركاهش تعارض متقابل كارشغلي توانمندسازي  تأثيرميزان  بررسيبا هدف  مطالعه اين

ي تحصيالت تكميلي دانشگاه آزاد اسالمي هادوره متأهلنشانگان فرسودگي شغلي دانشجويان شاغل و 
شغلي مبتني بر نظريه رشدي سوپر بر  توانمندسازيبرنامه  تأثيرقرار گرفت. همچنين ميزان  واحد شبستر

زن و مرد  متأهلنگان فرسودگي شغلي دانشجويان شاغل و خانواده و نشا -كار عارض متقابلكاهش ت
  مورد بررسي قرار گرفت.

هيجاني و افزايش  رفتگي تحليلشغلي مبتني بر نظريه رشدي سوپر بر كاهش  توانمندسازيبرنامه 
معناداري نداشت. اين يافته با نتايج گزارش  تأثيرمسخ شخصيت  كاهشبود ولي بر  مؤثرعملكرد فردي 
)، كارستن و 2013)، وانگ و همكارانش (1392)، دامني و ايماني (1393و بهرامي ( شده خشوعي
) همسو 2005) و بن زور و ياقيل (2006)، الچينگر و هدر (2009)، هيتر و همكارانش (2011همكارانش (

 ض) مغاير بود. در تبيين اين نتيجه مي توان گفت، تعار2011بود و با نتايج گزارش شده فوربز فارمر (
 يك به مربوط وظايف انجام از ناشي فشار آن در كه است نقشي درون تعارض از شكلي خانواده-كار

 پيامدهايي با خانواده-كار تعارض .ميگردد ديگر نقشي در صورت اثربخش به وظايف انجام از مانع نقش،
 خطر به را آنها تيو بهزيس مي نمايد استرس ايجاد افراد در مثال براي است؛ همراه سازمان و فرد براي
 اردگذمي والدين شايستگي و خلق بر زيادي منفي تأثير ) و2000، 1سوتن و براك هرست، اندازد (آلن،مي
 ديدگاه از خانواده-كار تعارض .دهد كاهش را خانوادگي زندگي زناشويي و رابطه كيفيت تواندمي كه

فرسودگي  افزايش و شغلي رضايت كاهش ان،سازم در فرد بازده كاهش مانند پيامدهايي با نيز سازماني
 محوري، دانش جو در كه امروزي يهاسازمان). 2009، 2همراه است (ماگيني شغل ترك و شغلي، غيبت

 ميكنند، فعاليت و تحولگرايي آفريني كار مشاركتي، گرايي، كيفيت پاسخگويي، مشتري گرايي، رقابتي،

 اين .باشند مي رقابتي ابزار عنوان به متعهد و خشنود توانمند، نيروي انساني به سريع دستيابي مستلزم

 با توجه به تعريف گيبسون و كاهش استرس هاي كاركنان ميسر است. توانمندسازي طريق امر از
 مسخ تحليل هيجاني، بصورت را است كه خود شناختي روان فرايند يك شغلي فرسودگي) 1994(

كم شدن و ارزيابي منفي از خود دهد كه ناشي از مي شاننفقدان احساس موفقيت فردي شخصيت و 
). نظريه سوپر 1385(خواجه الدين، حكيم شوشتري و حاجبي،  باشدمياحساس شايستگي در رابطه با كار 

عاليق، ، هاپذيرش مسئوليتكه بر عوامل فردي چون خودپنداره،  باشدميجزء الگوهاي رشدي شغلي 
برنامه  تأثير). در ارتباط با عدم 1391فرد تاكيد دارد (شفيع آبادي، يارزشها، توانايي و استعدادها

مسخ شخصيت مي توان گفت، همانطوريكه در فرضيه فوق اشاره شد،  كاهشبر شغلي  توانمندسازي

                                                      
Allen, Herst, Bruck, & Sutton -1  
Magnini -2  
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 نسبت مفرط بي اعتنايي با توأم بدبينانه و عاطفه بي هاي منفي، نگرش شخصيت به معني ايجاد مسخ
 عنوان به بايد كه شودميمربوط  به كاركناني رفتگي تحليل از بعد مي باشد. اين مراجعين و همكاران به

به نقل از  1996باشند (مسلش و همكاران،  داشته شخصي ارتباط افراد با ديگر خود شغل از بخشي
: تغيير در نگرش و شودميشخصيت به دو شكل ظاهر  مسخبنابراين  ).1393باسامي؛ چيذري و عباسي، 

آن تغيير در روابط بين فردي است. از ديد نظريه پردازان متعدد شخصيت نگرشها الگوهاي نسبتاً بدنبال 
به  2002ثابت و پايداري هستند كه در طول زمان شكل مي گيرند (فيست جس و گريگوري جي فيست، 

حدود يك  )، بنابراين تغيير چشمگير و معنادار در ابعاد شخصيتي افراد در طول1384نقل از سيد محمدي،
  . باشدميماه دوره آموزشي امكانپذير ن

خانواده بر كاهش تعارض مبتني -در تعارض كاربرنامه توانمندسازي شغلي مبتني بر نظريه رشدي سوپر 
معناداري  تأثيركاهش تعارض مبتني بر رفتار بر بود اما  مؤثر بر زمان و تعارض مبتني بر توان فرسائي

) و الچينگر و هيتر 2012)، آكداك (1388گزارش شده رسولي و همكارانش (نداشت. اين يافته با نتايج 
تعارض مبتني بر رفتار و مبتني بر توان فرسائي  كاهشكار بر -) همسو بود. و در تعارض خانواده2006(

 همسو با تحقيق اين معناداري نداشت. نتايج تأثيرتعارض مبتني بر زمان  كاهشبود. ولي بر  مؤثر
بود. در تبيين اين نتيجه مي توان گفت،  2012در سال  كآكدا) و 2006( چينگر اسپنسالهاي يافته

زماني رخ مي دهد كه انتظارات مربوط به يك نقش با توانمنديهاي كار -و خانواده خانواده -تعارض كار
ل در اين تداخشخص براي اينكه ساير نقشهايش را نيز بتواند به طور كامل انجام دهد، تداخل مي كند. 

و مبتني بر زمان، مبتني بر توان فرسايي و مبتني بر رفتار (كارلسون، ويليامز  اتفاق مي افتد: سه بعد
) بيان مي كند كه تعارض بين نقش نتيجه و پيامد چاره ناپذير براي فرد در 1960گوود ( ).2000كاكمار، 

يي كه در اين هامؤلفه). 1391، ، به نقل از بذرافكن2011، 3(شاين و چن انجام نقش هاي چندگانه است
 1996) جزء نقش هاي چندگانه اي هست كه سوپر در سال متأهلپژوهش آمده است (كارمند، دانشجو، 

). سوپر معتقد 1381ارائه داد (موسوي،  "طرح رنگين كمان زندگي حرفه اي"براي اولين بار با استفاده از 
ير هستند شكست در يك نقش، شكست در نقش است افراد بطور همزمان در نقش هاي چندگانه درگ

). لذا به تبعيت از مفاهيم 1388به نقل از نظري،  1927هاي ديگر را تسهيل مي كند و بالعكس (زونكر، 
و زندگي متعدد نقش هاي ي بررسي شغل توانمندسازينظريه رشدي سوپر يكي از اهداف در برنامه 

بود. در ارتباط با علت عدم و ساختاربندي مجدد زندگي طراحي واكنشهاي متقابل بين آنها و در نهايت 
تعارض مبتني بر رفتار هنگامي خانواده قابل ذكر است -در تعارض كارتعارض مبتني بر رفتار كاهش در 

رخ مي دهد كه شيوه رفتاري كه فرد در محل كار نشان مي دهد(بي عاطفه بودن، منطقي بودن، قدرت 
قه افراد خانواده نباشد و در واقع اين رفتارها در خانه ناكارآمد ارزيابي نمايي و استبدادگري) مورد عال

 مردم درصد 50 حدود 2004 در سال تورنتو دانشگاه پژوهش براساس .)1391(بذرافكن،  شوندمي
                                                      

3-shayean & chean  
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). با توجه به اينكه 1391مي كنند (شعباني بهار،  شخص يشان زندگي را وارد يشان شغل مسائل معموالً
الگوهاي نسبتاً ثابت و پايداري هستند كه در طول زمان شكل مي گيرد (فيست جس تاري شيوه هاي رف

به  شيوه هاي رفتاري). بنابراين تغيير در 1384به نقل از سيد محمدي،  2002و گريگوري جي فيست، 
 حدود يك ماه دوره آموزشي امكانپذير نيست. همچنين در تبيين مدت زمان زيادي نياز داشته و در مدت

كار مي توان -برنامه توانمندسازي شغلي در كاهش تعارض مبتني بر زمان تعارض خانواده تأثيرعدم 
عارض مبتني بر زمان به دو شكل نمود پيدا مي كند: الف) هنگامي كه فرد به دليل حضور فيزيكي ت گفت،

. ب)حتي هنگامي كه در محيط خانواده نتواند به وظايف و انتظارات برخواسته از نقش ديگر خود بپردازد
فرد  شودميفرد در محيط خانواده حضور فيزيكي ندارد، به دليل ايجاد اشتغال ذهني و فكري، باعث 

تداخل خانواده در كار ). بنابراين 1391(بذرافكن،  را بخوبي انجام دهددر كار نتواند وظايف نقش خود 
ي مربوط به زندگي خانوادگي مانع نياز بازتاب دهنده حالتي است كه در آن خواسته ها مبتني بر زمان

. اين حالت هنگامي اتفاق مي افتد كه مثالً، بردن شودميكاركنان به صرف وقت در امور كاري شان 
براي انجام كار هاي منزل،  دير به محل كار برسد. يعني وقت گذاشتن شودميها به مدرسه باعث بچه

امروزه  ).2008 ،4، آلن و پولمن(اسپكتور اريد را مي كاهدزماني كه بايد براي حضور در محل كارتان بگذ
ي غير سنتي را تشكيل مي هاخانوادهي دوشغلي و دو درآمدي بزرگترين گروه هاخانوادهدر كشور امريكا 
درصد نيروي كار در جوامع صنعتي را تشكيل مي دهند (كارلسون،  75تا  65ها حدود دهند و اين زوج
) كه يكي از پيامدهاي آن تعارض مبتني بر زمان 1388به نقل از نوابي نژاد،  2000، 5اسپري و جوديت

. باالخص وقتي كه زوجين غير از نقش كارمندي، نقشهاي ديگري چون دانشجو بودن را هم باشدمي
   داشته باشند اين مشكل بيشتر نمود پيدا مي كند.

 رفتگي تحليليه رشدي سوپر بر كاهش شغلي مبتني بر نظر توانمندسازيبرنامه بين ميزان اثربخشي 
هيجاني، مسخ شخصيت و افزايش عملكرد فردي تفاوت معناداري وجود نداشت. اما بررسي تفاوت 

نشان داد زنان قبل از برنامه توانمندسازي در فرسودگي شغلي نمره باالتري كسب كرده بودند  هاميانگين
شخصيت و افزايش عملكرد فردي در گروه مردها هيجاني، مسخ  رفتگي تحليلكاهش اما بعد از آموزش 

) 2005(6) و واالكازي1392بيشتر از گروه زنان بود. اين يافته با نتايج گزارش شده پارسائي محمدي (
) مغاير بود. در تبيين اين نتيجه مي توان گفت، 1380همسو بود و با نتايج گزارش شده احمدي و خليفه (

 مي دهد، زنان شاغل متحمل گرانباري نشان اند، داده ) انجام1991( همكارانش و 7ورتمن كه تحقيقاتي

 اين دهند انجام بايد را خانوادگي و شغلي مسئوليتهاي لذا .)1382مي شوند (به نقل از محمدي،  نقش

شغلي زنان نسبت به مردان استرس پذيري  .باشد داشته شغلي فرسودگي زيادي در تأثير مي تواند عامل

                                                      
4- Spector, Allen&  Poelmans 
5- Carlson, Sperry & Judith  
6- Vilakazi  
4- Vertman  
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هاي موجود مشكالت رواني بيشتري را براي زنان به در مشاغل، استرس آسيبو با وقوع بيشتري دارند 
تعريفي  1982و جكسون در سال  شمسل). 1394كه فرسودگي شغلي يكي از آنهاست (حقي،  همراه دارد

جامع از فرسودگي شغلي ارايه نمودند؛ اين دو پژوهشگر فرسودگي شغلي را سندرمي روان شناختي مي 
. بنابراين پايين بودن آستانه تحمل زنان در مقابل مشكالت روحي از يك طرف و گرانباري نقش از دانند

طرف ديگر باعث شده است كه زنان نسبت به مردان بيشتر و زودتر در معرض فرسودگي شغلي قرار 
  بگيرند.

عارض ي تهاؤلفهمكاهش شغلي مبتني بر نظريه رشدي سوپر بر  توانمندسازيبرنامه بين ميزان اثربخشي 
 مبتني بر توان فرسائي) تعارض و (تعارض مبتني بر زمان، تعارض مبتني بر رفتارخانواده  -كارمتقابل 

تفاوت معناداري وجود نداشت. اما ي تحصيالت تكميلي هادوره متأهلشاغل و مرد و زن دانشجويان 
بود. در تبيين اين نتيجه مي  بيشتر از دانشجويان مرد كاهش در نمرات پس آزمون در دانشجويان زن

 مؤثرخانواده -خانواده نشان مي دهد كه جنسيت بر تعارض كار-بررسي مدلهاي تعارض كار توان گفت،
) مطرح مي كند كه رفتارهاي اشخاص در دو حوزه 1989( 8). بايلباي و بايلباي1383است (رستگار خالد، 

مي گيرد و ارزشهاي تخصيص داده شده به اين كار و خانواده بر حسب تقسيم بندي جنسيتي كار، شكل 
. اين هنجارها چنين تجويز مي كنند كه مسئوليت شودميرفتارها توسط هنجارهاي جنسيتي نقش تجويز 

. بنابراين آن ها مي بايد شودمياصلي و اوليه زنان شاغل همچنيان از نقش هاي خانوادگي آن ها ناشي 
دوگانه خود بين آنها توازن ايجاد كنند اما در مورد انتظارات  با معامله كردن بر سر هويت هاي نقشي

هنجاري و سنتي اين است كه هنوز نقش هاي شوهر و پدر ايجاب نمي كند كه مردها به طور كامل در 
خانه داري و بچه داري مسئوليت داشته باشند. از سوي ديگر به طور سنتي از زنان انتظار مي رود كه 

انه فراهم كنند و نه تامين مالي و اين موقعيت باثبات، غالبا در برگيرنده مراقبت از باثباتي در خ موقعيت
، اشتغال زنان در خارج از خانه صرفا كمك مالي به شودميهمسر، فرزندان و رسيدگي به كارهاي خانه 

، 9ي لينو نمي تواند جانشين وظيفه اصلي او در خانه شود ( گوتك، سابرينا و ال شودميخانواده تلقي 
سطوح باالتري  ). گرين هاوس و بيوتل بر اين اساس، نتيجه مي گيرند كه زنان در مقايسه با مردان1991

). در ارتباط 1381از تعارض بين نقش هاي خانوادگي و شغلي را تجربه مي كنند (به نقل از رستگار خالد، 
ان نسبت به مردان گفتني است، با علت باال بودن ميزان تفاوت بين ميانگيهاي پيش و پس آزمون زن

براي اشتغال زن در خارج از خانه قائل است، بيش از آنكه رضايت زن  و فرهنگ حاكم شرايطي كه جامعه
ماندن امور مربوط به خانه و نخلل در آنها لحاظ شود، به منافع خانواده توجه دارد. رضايت شوهر و بي

هايي مشروط  زن ايراني نيز پذيرش اشتغال را به شرط .شودقلمداد ميزنان خانواده شرط اصلي اشتغال 
در مشكالت خانوادگي لذا،  سازد كه حل مسائل مربوط به خانه و نگهداري فرزندان از جمله آنهاست.مي

                                                      
1- Bielby  
9- Gutek, Sabrina & Lilian  
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و همچنين همسر خوب  و انتظارات جامعه را از حيث مادر خوبخود را بيشتر مقصر ديده و سعي مي كند 
زنان نسبت به مردان بيشتر  رسدبه نظر مي). بنابراين 1386سازد (زماني،  دبرآوررا بودن كارمند خوب 

احساس مسئوليت جهت بهبود شرايط كاري و خانوادگي دارند. لذا زنان به داليل فوق نسبت به مردان 
ي هابرنامهتالش بيشتري جهت برطرف كردن مشكالت خانوادگي و كاري داشته و در فعاليتها و تكاليف 

ميزان دانشجويان و فارغ التحصيالن زن در رشته شركت پوياتري داشتند. از طرفي امروزه  سازيتوانمند
هاي مختلف دانشگاهي و تخصصي نسبت به سالهاي گذشته از روند بسيار خوبي برخوردار است كه اين 
نشان دهنده خواست آنان براي موفقيت بيشتر و روند رو به رشد اجتماعي شدن، مشاركت و تخصص 

ي غير هاخانوادهزوج هاي هر دو شاغل بزرگترين گروه از در نهايت اينكه  ).1393، فضلعلي(يابي است 
زن و شوهر هر دو شغل خود را دارند  هاخانوادهرا تشكيل مي دهند. در اين نوع  ه كشور ايرانسنتي امروز

اين زوج ها استرس زا و زندگي  ) بيان كرده است1985(10). هافمن1386به نقل از نظري، 1927 زونكر،(
 در پژوهش هاي متعدد پرانرژي است و اين زوج ها فشارهاي كاري و خانوادگي زيادي را تجربه ميكنند.

 دارد منفي تاثير و زندگي خانوادگي كاري زندگي كيفيت بر خانواده-كارض تعار است كه شده بيني پيش
- كه يكي از تبعات مهم تعارض كار )9138به نقل از بيگي، ارشادي و شيرمحمدي،  1992، 11(هيگنز

 موجب كه هاييروش شناخت اين اساس، بر). 12،2010المبرت و هوگانخانواده، فرسودگي شغلي است (
 دانشجويان شاغل و كارمند در هر دو گروه مردان و زنان شغلي فرسودگي خانواده و-كاهش تعارض كار

جهت  مناسبيكي از روشهاي شغلي  مندسازيتوان، كه در اين ميان رسد مي نظر به ضروري گرددمي
كه كنترل آنها از عهده پژوهشگر يي وجود داشت هامحدوديتدر اين تحقيق  .باشدميحل اين مشكالت 

بود كه عبارت بودند از: با وجود اهميت پيگيري در پژوهشهاي مداخله اي، بعلت فارغ التحصيلي خارج 
همچنين جهت جمع آوري اطالعات در مورد تعارض  بعضي دانشجويان امكان پيگيري وجود نداشت.

جمع آوري داده ها  ابزار و وسيله تنها به عنوان پرسشنامه خانواده و فرسودگي شغلي از-متقابل كار
استفاده بعمل آمد، احتماال اگر از ابزار ديگر و همچنين مصاحبه نيز استفاده مي گرديد اطالعات دقيق و 

به داليلي از جمله محدويت زماني بعلت كوتاه بودن زمان تحصيل مقاطع اعتبارش در حد باال بود كه 
  تحصيالت تكميلي امكان استفاده از روشهاي ديگر اندازه گيري وجود نداشت. 

برنامه توانمندسازي شغلي مبتني بر نظريه رشدي سوپر  تأثيربا توجه به نتايج پژوهش كه حاكي از 
خانواده در گروه آزمايش بود. بنابراين -ش تعارض متقابل كاربر كاهش نشانگان فرسودگي شفلي و كاه

ي مداخله اي ديگر كه باالخص بر عوامل بومي و فرهنگي تاكيد دارند بهره هابرنامهاز  شودميپيشنهاد 
برنامه توانمندسازي شغلي بر كاهش نشانگان فرسودگي شفلي و  تأثيرجست. همچنين بررسي ميزان 

اده در گروه مردان و زنان نشان داد كه تفاوت نمرات افتراقي با وجود فاحش خانو-تعارض متقابل كار
                                                      

10 -Hoffman 
11 - Higgins 
12- Lambert & Hogan  
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 شودمينبودن باهم تفاوت داشتند. لذا با توجه به تفاوتهاي مردان با زنان در زمينه هاي متعدد، پيشنهاد 
 اجراء شود و متأهلي توانمندسازي بصورت جداگانه براي دانشجويان زن و مرد شاغل و هابرنامهكه 

هاي فردي و جنسيتي در ارتباط با مشكالت شفلي و تعارضات همچنين در محتواي آموزشي تفاوت
   .خانوادگي لحاظ شود- كاري
  منابع

ترجمه مهرداد فيرزوبخت، تهران:  مشاوره شغلي(فرايند و فنون).). 1390آمونسون، نورمن آي (
  انتشارات ويرايش. 

مقاطع  آموزش مديران شغلي فرسودگي ). بررسي1381( اتسلطاني، افتخارالساد خليفه و احمد احمدي،
 ،1 شماره ،13 دوره ،اصفهان دانشگاه انساني علوم پژوهشي مجلهاصفهان.  شهر گانه سه

  .284-275 صص
 ميان در شغلي وضعيت فرسودگي بررسي ).1390( فاطمه راغ، دلبري و محمدرضا اسدي، مجتبي؛ ،اميري

، 7شماره  ،مديريت بازرگانيفصلنامه . آن وضعيت بهبود راهكارهاي ارائه و بانك كاركنان
   .56-37صص

 رفتگي تحليل و شغل ويژگيهاي بين ارتباط). 1393باسامي، احمد ؛ چيذري، محمد و عباسي، عنايت (
 و ترويج هايپژوهشمجله  .كردستان استان اورزيجهادكش سازمان كارشناسان ميان در شغلي

  .42-27صص ،4شماره ،7 سال ،كشاورزي آموزش
خانواده و سالمت روان، عملكرد شغلي -بررسي رابطه ميان تعارض كار ).1391( حسام، ذرافكنب

قش ميانجي استرس شغلي و نقش تعديلگر سرسختي روانشناختي نو خشنودي شغلي با 
روانشناسي صنعتي و  ارشدكارشناسينامه نپايا .ركت ملي حفاري ايرانش در كاركنان اقماري

 .، دانشگاه شهيد چمران اهوازسازماني

 :بررسي عوامل اثرگذار بر تضاد بين كار و خانواده .)1389( مليكا، شيرمحمديو  شيوا، ارشادي ؛بيگي، مينا
شماره ، 5دوره  ،يريت ايرانفصلنامه علوم مد .هاي منتخب شهر تهراناي در بيمارستانمطالعه

  .25-1صص , 20
بررسي ارتباط ويژگي شخصيتي سخت رويي و حمايت اجتماعي با  .)1378( بيگي فرد، سليمه

نامه پايان .فرسودگي شغلي در بين كارمندان مراكز توانبخشي بهزيستي شيراز
  .هرانتوانبخشي ت ، دانشگاه علوم بهزيستي ورشته روانشناسي عمومي ارشدكارشناسي

 و شغلي فرسودگي ). بررسي1391فراشبندي، فيروزه و علوي، سلمان ( پرستو؛ زارع محمدي، پارسائي
 كتابداري مطالعات مجله. اصفهان دانشگاهي در كتابداران جمعيت شناختي متغيرهاي با آن رابطه

  .88-69، صص 1، شماره 19سال اطالعات،  علم و
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 .كندنان را بيش از مردان دچار مشكالت رواني مياسترس در مشاغل، ز .)1394حقي، علي ( 
 .> <http://www.sinanews.ir ،6/12/1394خبرگزاري سالمت ايرانيان، 

نقش توانمندسازي روان شناختي و تعهد سازماني بر ). 1393خشوعي، مهديه سادات و مريم، بهرامي (
  .54- 37 صص ،1 ، شماره3دوره  ،روانشناسي مدرسه فصلنامه. فرسودگي شغلي معلمان

كنترل و نشانگان  مركز از درك ارتباط). 1385( احمد ،حاجبي و ميترا ،شوشتريحكيمالدين، نيلوفر؛ خواجه
 روانشناسي و روانپزشكي مجله روانپزشكي. بيمارستان يك در شاغل پرستاران در شغلي فرسودگي

  .48-43، صص1،شماره 12دوره  ،ايران باليني
رابطه توانمندسازي با خالقيت و فرسودگي شغلي در بين  بررسي). 1392دامني، حسين و ايماني، جواد (
المللي مديريت،كارآفريني و  دومين كنفرانس بين .شهرستان ايرانشهر معلمان مدارس ابتدائي

   <http://www.civilica.com> ،اقتصادي توسعه
ارات . تهران: انتشمباني نظري و عملي پژوهش در علوم انساني و اجتماعي). 1380دالور، علي (

  ، چاپ اول.رشد
دو . بر آن مؤثرخانوادگي و عوامل اجتماعي  -شغلي هايبررسي تعارض نقش ).1383( امير، رستگارخالد

  .48-35 ، صص4شماره  ،11سال ، ماهنامه دانشور رفتار
آموزش  تأثير ).1388حميد رضا؛ فالحي خشكناب، مسعود و رهگذر، مهدي ( ه،گخانپريسا؛ رسولي، 

مجله حيات دانشكده پرستاري و مامايي . پرستاران زندگي در-ر تعارض كارمديريت زمان ب
  .11-5، صص 3شماره  ،15دوره  ،دانشگاه علوم پزشكي تهران

فروردين  19يكشنبه  ،روزنامه همشهري. تأثير كار زنان بر زندگي خانوادگي). 1386(زماني، فريبا 
  .23، ص4236، شماره 15، سال 1386

مترجمين علي محمد نظري و  مشاوره شغلي(رويكرد كل نگر).). 1388(زونكر، ورنون جي 
  (سمت). هاتدوين كتب علوم انساني در دانشگاه سازمان مطالعه وهمكارانش، تهران: انتشارات 

. ترجمه رقيه موسوي، هاي جديد مشاوره شغلي و كاربردنظريه). 1381سوانسون، جين و فواد، ناديا (
  تهران: انتشارات اصلح.

- كار تعارض بين رابطة ). تعيين1391فاضل، فاطمه ( باقريان فراهاني، ابوالفضل و بهار، غالمرضا؛ شعباني
پژوهشنامه همدان.  استان ورزشي هايرؤساي هيأت نائب و رؤسا كيفيت زندگي و خانواده

  .122-109، صص 15، شماره 8، سال مديريت ورزشي و رفتار
. تهران: انتشارات شغلانتخاب  نظريهو  شغليهنمايي و مشاوره را). 1391آبادي، عبداهللا (شفيع

  تجديد نظر و اضافات). رشد،چاپ بيست و يكم (با
 و شغلي ). فرسودگي1393پور، ندا ( ملك محمدرضا، نوري، حمدرضا و صدر، صالحيان، افشين، متيني

  .29-19، صص 5، شماره 6، سال كار طب تخصصي علمي فصلنامه آن. بين پيش عوامل
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. دانشگاه علوم پزشكي و عامل جنسيت در شغل تأثيرمشكالت شغلي و  ).1393(فاطمه ، فضلعلي
  . <http://pr.kums.ac.ir > .1393/08/11 خدمات درماني كرمانشاه،
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