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ARTICLE INFO  ABSTRACT 
Article Type 

Analytical Review 

 The present study aims to investigate the relationship between religious 

coping styles, psychological capital and work-family conflict with occupational 

well-being. The research method is descriptive-correlational and the statistical 

population includes all employees of a service organization, among whom 170  

people are selected by convenience sampling and responded to research tools 

including Religious Coping Strategies Scale, Job Well-being Scale, 

Psychological Capital Questionnaire, and Work-Family Conflict Questionnaire. 

Data analysis was performed using Pearson's correlation coefficient and 

stepwise regression analysis. Findings indicated that there was a significant 

relationship between all religious coping styles, family-work conflict, and 

psychological capital with job well-being. Moreover, the results of regression 

analysis also showed that job well-being can be predicted through psychological 

capital, family-work conflict, religious coping styles, interpersonal religious 

support, and bullying (p <0.05). These variables can predict 44.9% of job well-

being variation significantly. Accordingly, managers of organizations are 

suggested to increase the well-being of their employees, providing the necessary 

condition for familiarizing them with the positive and negative methods of 

religious coping. Additionally, they should perform necessary educations in 

order to manage work-family conflict and increase psychological capital in 

organizations. 
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های مقابله کبینی بهزیستی شغلی بر اساس سبپیش
 خانواده -شناختی و تعارض کار مذهبی، سرمایه روان
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 چکیده
های مقابله مذهبی، سرمایه ی سبک پژوهش حاضر با هد  بررسی رابطه

روش   خانواده با بهزیستی شغلی انجام شده است. -شناختی و تعارض کار روان
ی کارکنان  آن شامل کلیه ی آماری  از نوع همبستگی و جامعهپژوهش، توصی ی 

گیری در نمونه یشیوهن ر به  871یک سازمان خدماتی بوده که از میان آنان 
دسترس انتخاب و به ابزارهای پژوهش شامل مقیاس راهکارهای مقابله مذهبی، 

 -ض کارشناختی و پرسشنامه تعار مقیاس بهزیستی شغلی، پرسشنامه سرمایه روان
ها نیز با است اده از ضریب همبستگی اند. تجزیه و تحلیل داده خانواده پاسخ داده

نشان داد که بین ها  یافته پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام انجام شده است.
شناختی با کار و سرمایه روان-های مقابله مذهبی، تعارض خانوادهتمام سبک

ود دارد.  نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نیز معناداری وج بهزیستی شغلی رابطه
سرمایه روانشناختی، تعارض مشخص کرد که بهزیستی شغلی به ترتیب از طریق 

کردن  فردی و البههای مقابله مذهبی، حمایت مذهبی میانکار، سبک-خانواده
درصد از پراکندگی  3/44توانند می(. این متغیرها >15/1p)بینی است قابل پیش

بر این اساس به مدیران .  بینی نمایندصورت معنادار پیش ی شغلی را بهبهزیست
منظور افزایش بهزیستی شغلی کارکنان خود، زمینه  شود بهها پیشنهاد میسازمان

های مثبت و من ی مقابله مذهبی فراهم نمایند. ها با روش الزم را برای آشنایی آن
خانواده و  افزایش  -رض کارمنظور مدیریت تعا های الزم بههمچنین آموزش

 ها به مرحله اجرا درآید.شناختی در سازمانسرمایه روان

های مقابله مذهبی، خانواده، سبک -بهزیستی شغلی، تعارض کارواژگان کلیدی: 
 شناختیسرمایه روان

 82/8/8331 تاریخ دریافت:
 7/88/8331 تاریخ پذیرش:

 Atefeh_0913@yahoo.com  :نویسنده مسئول*

 
 قدمهم

افزون  ها اهمیتی روزشناسی مثبت در محیط سازمانامروزه، روان
 Positive(، رفتار سازمانی مثبت)Luthansیافته است. لوتانز)

Organizational Behavior/POB مطالعه و کاربرد »( را
 های روانشناختی مثبت که های منابع انسانی و ظرفیتتوانایی

 های کار رشد یابند و محیط توانند برای بهبود عملکرد درمی
کند. ، تعریف می(8)«ای کارآمد به کار گرفته شوندگونهبه

روانشناسی مثبت بر کارکرد بهینه و مطلوب انسان متمرکز است و 
. بهزیستی (2)رفتار سازمانی مثبت، کاربرد آن در محیط کار است

های ( از جدیدترین سازهOccupational well-beingشغلی)
گرا ر عرصه روانشناسی سازمانی و رفتار سازمانی مثبتموجود د

-Subjective wellاست. متون علمی مربوط به بهزیستی ذهنی)

being یک وضعیت عاط ی اولیه  عنوان به( معموالً بهزیستی را
کنند. اگرچه، طی پانزده سال گذشته چندین م هوم تعریف می

انگیزش ارائه  تر از بهزیستی، شامل احساسات، رفتار وگسترده
ی از متغیرهای پیامد کلیدی در کار و روانشناسی برخ اند.شده

گیرند )برای مثال؛ هایی از بهزیستی عاط ی را اندازه میشغلی، جنبه
که سایر پیامدها، خشنودی شغلی، تعهد و افسردگی(، درحالی

سنجند. هایی دیگر همچون انگیزش، شایستگی و کارایی را میجنبه
های مختلف ارزیابی مثبت جنبه» عنوان بهتوان شغلی را میبهزیستی 

شغل شخص، شامل ابعاد عاط ی، انگیزشی، رفتاری، شناختی و 
. انتخاب این ابعاد عمدتاً مبتنی بر دو م هوم (3)تعریف کرد« تنیروان

 (4)شده در باال است.شناختی ارائهکلی بهزیستی روان

 شناختی،( بر اساس تعریف ریف، از بهزیستی روانShultzاخیراً شولتز)
 ابعادی را برای بهزیستی شغلی، شامل روابط سازمانی مثبت

(positive organizational relationships)پذیریتن، خویش 
، خودمختاری در (professional self-acceptanceای)حرفه
، (job purpose، هدفمندی در شغل)(job autonomyشغل)

های ( و فرصتenvironmental masteryتسلط بر محیط)
( معرفی کرده است. روابط job growthپیشرفت در شغل)

خص کند که یک شسازمانی مثبت، کی یت روابطی را ارزیابی می
دهند که این ها نشان میدهد. پژوهشدر محل کارش شکل می

مثبتی بر بهزیستی شغل شخص داشته  ریتأثتوانند روابط کاری می
ای به معنی وجود پذیری حرفه، خویشتنشولتزباشند. به اعتقاد 

های خویش  ها و تواناییاحساسات مثبت نسبت به خود، ارزشمندی
گیری کارکنان یانگر توانایی تصمیم. خودمختاری در شغل، ب(5)است

در این خصوص که وظایف چگونه، به چه صورت و کجا انجام 
در شغل زمانی  (  هدفمندیWhiteاز دیدگاه وایت) (6).شوند، است
و  دار ادراک کردهیابد که کارکنان شغل خود را معنیتحقق می

کنند که شغلشان نقش مهمی در تحقق اهدا  مهم احساس می
بر ها نشان دادند که کارکنان با تسلط . پژوهش(7)دارد سازمان

هایی از محیط کاری خود کنترل داشته و بر توانند بر جنبه می شغل
برخی دیگر کنترل کمتری داشته باشند و این عامل، احساس عدم 

های پیشرفت در شغل دهد. فرصتقطعیت در افراد را کاهش می
بهزیستی شغلی است. نیز عامل مهم دیگری در ارتقای سطح 

های رشد و پیشرفتِ کم در محیط کار منجر به احساس فرصت
های ها و نگرشگردد، زیرا تالشناخشنودی و کاهش بهزیستی می

ها در سازمان در ادراک بهزیستی شغلی های آنافراد به پیشرفت
 .(1)ها نقش داردآن

وامل ای چند بعدی است، نباید از عجا که بهزیستی سازهاز آن
برای بسیاری از  .(3)ی گذشتسادگ بهبر آن  مؤثرفردی و سازمانی 

( یک work-family conflictخانواده) -افراد، تعارض کار
رو و از این شان استهای کاریزای مداوم در زندگیمحرک تنش

 خانواده را کاهش داده یا  -تواند تعارض کارهر عاملی که می
بر روی بهزیستی را تقلیل دهد، باید آور آن تواند اثرات زیانمی

خانواده نوعی از تعارض -تعارض کار .(81)مورد بررسی قرار گیرد
های حیطه کار و بین نقشی است که در آن فشار ناشی از نقش

رو ها با یکدیگر ناسازگار هستند، از اینخانواده در برخی از جنبه
انجام دادن انجام یک نقش )شغلی( یا خانوادگی باعث دشواری در 
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شود هنگامی که یک شخص بنابراین، فرض می .(88)شودنقش دیگر می
 نقش خانوادگی( اختصاص )زمان و انرژی اضافی برای نقش کاری 

ها نشان بیند. پژوهشنقش کاری( زیان می)دهد، نقش خانوادگی می
و سالمتی  شناختیخانواده با پیامدهای روان -دهند تعارض کارمی

  یناخشنودمن ی شامل فرسودگی، حاالت ناخوشایند،  ناکارآمد و
و همچنین  از زندگی و کار، کاهش بهزیستی شغلی و خانوادگی

 های جسمانی مرتبط شناختی و شکایتهای روانافزایش هزینه
شان، های شغلیکه افراد در زندگی و نقش. همچنان(82)باشدمی

زندگی و کار، هر های کنند، رضایت از حیطهتعارض را تجربه می
-دهد که با افزایش تعارض کاریابد. شواهد نشان میدو کاهش می

 . (83)یابدخانواده، بهزیستی شغلی کاهش می
تواند در بهزیستی شغلی نقش داشته باشد از دیگر عواملی که می

( است که religious coping stylesهای مقابله مذهبی)سبک
های شود. شیوهن حوزه انجام میهایی گسترده در ایامروزه پژوهش
 های شناختی و رفتاری هستند که فرد مضطرب مقابله، توانایی

منظور کنترل نیازهای خاص درونی و بیرونی که فشارآور و به
 . عوامل متعددی (84)گیردفراتر از منابع فردی هستند بکار می

این باشند. از بین  مؤثری مقابله توانند در انتخاب نوع شیوهمی
عوامل، نوع باور مذهبی افراد حائز اهمیت است. مطالعات نشان 

تواند به آنان در جهت مقابله با اند که باور مذهبی افراد میداده
توان دو نوع رهیافت زا کمک کند. بر این اساس، میشرایط تنیدگی

بله مذهبی، مقا. (85)ای مذهبی و غیرمذهبی را مطرح کردمقابله
منبعی درونی، جهت جستجوی معنا، افزایش صمیمیت با خدا، 

. در مقابله مذهبی، (86)دریافت م هوم زندگی و کسب آرامش است
از منابع مذهبی مثل دعا، نیایش، توکل و توسل به خداوند برای 

، (87)شود. طبق دیدگاه پارگامنت و ماهونیمقابله است اده می
های هایی است برای است اده از آموزهی مذهبی بیانگر تالشمقابله

. (81)زای زندگیدینی، با هد  درک و رویارویی با تجارب تنیدگی
شود. گروهی مقابله مذهبی به دو صورت مثبت و من ی دیده می

پندارند و به ویارویی با حوادث آن را آزمایش الهی میکه هنگام ر
بین هستند از سبک مقابله مذهبی مثبت و خداوند و مذهب خوش

ی شیطان و گروه دیگر که این حوادث را تنبیه الهی یا مداخله
گیرند از سبک مقابله مذهبی من ی می در نظرعوامل من ی دیگر 

تقویت بهزیستی بر نقش فرایندهای مذهبی که . در (83)کننداست اده می
رفته، مقابله گردد. روی هممی دیتأکشود منجر به عملکرد بهینه می

های مذهبی است و از این راه در مذهبی، متکی بر باورها و فعالیت
 های جسمی به افراد کمکهای هیجانی و ناراحتیکنترل استرس

 .(21)کندمی 
نتایج مطالعات مربوط به مقابله مذهبی با برخی تنشگرهای ویژه 

ی، خشونت خانگی، سقط جنین، بیوگی و بالیای دگید داغمانند 
ی و همچنین نتایج مطالعات مربوط به پسایندهای چندگانه طبیعی

ای، بهزیستی ضربهزا، مانند تعالی پسرویارویی با تجارب تنیدگی
ومیر انی،کی یت زندگی و نرخ مرگمعنوی، افسردگی، سالمت رو

ی یک به مثابه -ی مذهبیکند که راهبردهای مقابلهمی دیتأک
ناپذیر فرایند مقابله با تنیدگی ای، وجه جداییمنبع عظیم مقابله

 .(81) شودقلمداد می
رهای مقابله مذهبی را بر اساس دیدگاه در پژوهش حاضر راهکا

دهیم. در این دیدگاه پارگامنت و همکارانش مورد توجه قرار می

است که شامل مقابله  مؤل هراهکارهای مقابله مذهبی دارای شش 
 good(، اعمال خوب)spirituality based copingمعنوی)
deeds(نارضایتی ،)discontent حمایت مذهبی میان ،)
( plead(، البه کردن)interpersonal religious supportفردی)

باشند. مقابله می (religious avoidanceو اجتناب مذهبی)
های مبتنی بر معنویت، اعتماد و دلگرمی یک معنوی و فعالیت

دهد. نمرات آمیز با خدا را نشان میشخص به یک رابطه محبت
تار مطابق با باال در اعمال خوب، تالش برای مقابله از طریق رف

دهد. خرده مقیاس نارضایتی یک تعهدات مذهبی را نشان می
کند، از قبیل این واکنش خشمناک و واگذارنده به خدا را ثبت می

برد. حمایت می سؤالکه فرد ایمان و عقاید مذهبی خویش را زیر 
به تکیه بر حمایت روحانیون را  ها شیگرامذهبی میان فردی، 

به  ها شیگراخرده مقیاس البه کردن،  کند.گیری میاندازه
حل درخواست و معامله با خدا به امید دستیابی به یک راه

دهد. اجتناب مذهبی آسا برای مشکالت شخصی را نشان میمعجزه
ی برای منحر  کردن توجه از دار نیدیک کوشش مبتنی بر 

که  کند یمسنجد. برای مثال شخص مطرح زا را میشرایط استرس
سپارم یا برای دور نگه ل مشکالت، خودم را به خدا میبرای ح

 .(28)خوانمداشتن ذهنم از مشکالت، نماز می
 religiousشناختی)دهند که سرمایه روانها نشان میپژوهش

avoidance )تواند عملکرد و خشنودی یک متغیر فردی می عنوان به
بینی کند. به اعتقاد شغلی را بهتر از هر ویژگی فردی دیگری پیش

مثبت  شناختیلوتانز و همکارانش این م هوم شامل چهار منبع روان
 بینی، خوش(Self-efficacyمدی)خودکارآ (،hopeامیدواری)

(optimismو تاب )(آوریresilienceمی ) باشد. طبق تعریف
شناختی شناختی یک حالت قابل توسعه و مثبت روانسرمایه روان
های زیر است: داشتن اعتماد به ن س )خودکارآمدی( با مشخصه

شدن و انجام تالش الزم برای موفقیت در کارها و متعهد  منظور به
های ی موفقیتانگیز؛ داشتن یک اسناد مثبت دربارهظایف چالشو

بینی(؛ پایداری در راه اهدا  و در صورت حال و آینده )خوش
لزوم تغییر مسیر رسیدن به هد  برای دستیابی به موفقیت 

ها و مشکالت برای )امیدواری(؛ و پایداری هنگام مواجهه با سختی
گونه . این چهار قابلیت حالت(22)آوری(دستیابی به موفقیت )تاب
شوند، همبستگی مثبت نیرومندی را با وقتی با هم ترکیب می

عملکرد شغلی کارکنان، شادکامی، تعهد سازمانی، خشنودی شغلی و 
(2)دهندبهزیستی سازمانی نشان می

. 
 دهد که سرمایه ( توضیح میHobfollهاب ال) COR یتئور 

، (23)شناختی چگونه به بهزیستی کارکنان مربوط استروان
شناختی  صورت بهزا را های استرساشخاص موقعیت که یطور به

وفق  ها آنمثبت خود را با  صورت بهارزیابی کرده و با ح ظ منابع، 
. مطابق با این نظریه، توانایی یک فرد برای کسب و ح ظ (24)دهندمی

ای برای دستیابی وسیله -منابع هم یک وسیله و هم یک هد  است
و بهزیستی، بسته به  به موفقیت و هدفی که شامل انطباق، مقابله

شناختی باال در باشد. افراد دارای سرمایه روانارزیابی شناختی او می
شان را ح ظ، انند سالمت جسمانی و روانیتومواجهه با استرس، می
 های استرس کمتری را گزارش نشانه ها آن بهبود یا بازیابی کنند.

شناختی، در باال ذکر شد سرمایه روان که یطور به. (25)کنندمی
  هایمنابع شخصی تعریف شده است، این ظرفیت صورت به
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و  بینیآوری، خوششناختی مثبت شامل خودکارآمدی، تابروان
توانند و می وستهیپ هم بهتوانند امیدواری، مرتبط با هم هستند، می

های حاصل . بر اساس دادهرگذارندیتأثبر بهزیستی کاری یک شخص 
ای بزرگ از افراد کارگر در ایاالت متحده، آوی، لوتانز و از نمونه
ند کلیدی تواشناختی می( اشاره کردند که سرمایه روانJansenجانسن)

. اخیراً، (26)شده باشدهای استرس ادراکبرای فهم بهتر تغییر در نشانه
، رابطه بین میزان سرمایه CORمبتنی بر نظریه  (26)آوی و همکاران

شناختی کارکنان را در طی شناختی و دو مقیاس بهزیستی روانروان
 شناختینشان داد که سرمایه روان ها آنزمان تحلیل کردند. نتایج 

 نییتبواریانس اضافی در این دو مقیاس بهزیستی را در طی زمان 
 (27).کرد

در نتیجه، با توجه به آنچه گ ته شد، هد  اساسی پژوهش حاضر 
های مقابله مذهبی و تعارض شناختی، سبکنقش سرمایه روان تعیین
این اساس، در  بر باشد.بینی بهزیستی شغلی میخانواده در پیش -کار

 شود:های زیر مطرح میراستای دستیابی به هد  تحقیق، فرضیه
 شناختی با بهزیستی شغلی ارتباط معناداری دارد؛سرمایه روان -8
با بهزیستی شغلی ارتباط معناداری  های مقابله مذهبیسبک -2

خانواده با بهزیستی شغلی ارتباط معناداری دارد؛  -تعارض کار -3دارد؛ 
-های مقابله مذهبی و تعارض کارنشناختی، سبکسرمایه روا -4و 

 خانواده با بهزیستی شغلی ارتباط چندگانه معناداری دارد.
 

 روش بررسی
ر اساس نحوه گردآوری این پژوهش از لحاظ هد ، کاربردی و ب

های مقابله همبستگی است که طی آن سبک -ها، توصی یداده
 عنوان بهخانواده  شناختی و تعارض کارمذهبی، سرمایه روان

متغیر مالک در نظر  عنوان بهبین و بهزیستی شغلی متغیرهای پیش
ی  ی آماری پژوهش حاضر شامل کلیه است. جامعه گرفته شده

 به ن ر 211 تعداد انیمکه از این  اه بودندفرودگ کارکنان یک
گیری در دسترس انتخاب و در پژوهش شرکت کردند. شیوه نمونه

کامل و بدون نقص وارد  صورت به  پرسشنامه 871 تعداد تینهادر 
 تحلیل آماری شد.

پرسشنامه به شرح  4ابزارهای مورد است اده در این پژوهش، شامل 
 باشد:ذیل می

ی توسط سؤال 23مقیاس  نیا :رهای مقابله مذهبیمقیاس راهکا -8
 خرده مقیاس 6تدوین گردیده و دارای  (28)پارگامنت و همکاران

ماده(،  3ماده(، نارضایتی ) 6ماده(، اعمال خوب ) 82مقابله معنوی )
ماده( و اجتناب  3ماده(، البه کردن ) 2) یفردحمایت مذهبی میان 

ای باشد. هر ماده دارای یک پاسخ چهار درجهماده( می 3) یمذهب
باشد. بر مالً موافقم میشامل کامالً مخال م، مخال م، موافقم و کا

اساس گزارش پارگامنت و همکارانش پایایی این مقیاس برای 
، حمایت 61/1، نارضایتی 68/1، البه کردن 68/1 یمذهباجتناب 

و برای مقابله معنوی  12/1، اعمال خوب 71/1مذهبی میان فردی 
 باشد.می 32/1
 ازشغلی سنجش بهزیستی  منظور بهی: شغل یستیبهزمقیاس  -2

 . هینکین (21)است اده گردید (Hinkinی هینکین)شغل یستیبهزمقیاس 
( 8313شناختی ریف )رواناین مقیاس را بر اساس مقیاس بهزیستی 

به  (23)شده توسط ریفبعد مطرح 6ارائه کرده است که در آن 
 کارگیری در محیط شغلی اصالح به منظور بهشکل اختصاصی 

 عنوان به «روابط مثبت با دیگران»مثال، بعد  عنوان بهاند. شده
  قرار گرفتمورد تجدید نظر  «روابط سازمانی مثبت»
باشد. به  داشتهی سازمان ای که همخوانی بیشتری با زمینهگونهبه

روابط مقیاس خرده 6اده و م 54این ترتیب، این مقیاس دارای 
ماده(،  3ای )حرفهپذیری ماده(، خویشتن 3مثبت ) یسازمان

ماده(، تسلط بر  3ماده(، هدفمندی شغل ) 3خودمختاری در شغل )
های این  پاسخباشد. ماده( می 3ماده( و پیشرفت در شغل ) 3محیط )

 5)کامالً مخال م( تا  8ای از درجه 5مقیاس در یک طیف لیکرت 
با انجام تحلیل عاملی  (5)گیرند. شولتز )کامالً موافقم( قرار می

بُعد  6روایی کل این مقیاس و هر  AMOS-7 افزار نرمتأییدی با 
ای از آن را در حد بسیار مطلوب و پایایی ابعاد آن را در دامنه

های شاخص (31)گزارش نمود. در پژوهش پیریایی 12/1تا  78/1
( RMSEA ،16/1 =CFI ،15/1=GFI=18/1) آمده دست به

ی از روایی مطلوب این مقیاس است. در این پژوهش اعتبار این حاک
برای کل مقیاس و  15/1مقیاس به روش آل ای کرونباخ معادل 

محاسبه  13/1تا  77/1ای بین های آن در دامنهمقیاس برای خرده
 باشد.می 7/1در پژوهش حاضر شده است. ضریب آل ای کرونباخ 

برای سنجش سرمایه  (:PCQشناختی )پرسشنامه سرمایه روان -3
 Psychologicalشناختی)شناختی از پرسشنامه سرمایه روانروان

Capital Questionnaire) است اده شد. این پرسشنامه  لوتانز
بینی و آوری، خوشمقیاس امیدواری، تابخرده 4و  سؤال 24شامل 
گویه است  6مقیاس شامل کارآمدی است که در آن، هر خردهخود

ی لیکرت )از کامالً ا درجه ششو آزمودنی به هر گویه در مقیاس 
مربوط به  6تا  8ی ها سؤالدهد. موافقم تا کامالً مخال م( پاسخ می

 مقیاسمربوط به خرده 82تا  7ی ها سؤالمقیاس خودکارآمدی، خرده
آوری و مقیاس تابمربوط به خرده 81ا ت 83ی ها سؤالامیدواری، 

 بینی است. برای مقیاس خوشمربوط به خرده 24تا  83ی ها سؤال
 مقیاسشناختی، ابتدا نمره هر خردهدست آوردن نمره سرمایه روانبه
نمره  عنوان به ها آندست آمد و سپس مجموع جداگانه به صورت به

ور کای این شناختی محسوب شد. نسبت مجذکل سرمایه روان
در این  RMSEAو  CFIهای است و آماره 6/24آزمون برابر با 

ضریب آل ای کرونباخ . (22)هستند  11/1و  37/1به ترتیب  مدل
 باشد.می 17/1پژوهش حاضر  در
ای تعارض ماده 81خانواده: پرسشنامه  -پرسشنامه تعارض کار -4

( و همکاران برای سنجش میزان Carlsonخانواده، کارلسون) -کار
. این مقیاس ابعاد (38)خانواده است اده شد -شدت تعارض کار

دهد. خانواده را مورد ارزیابی قرار می -ی تعارض کار گانه شش
ها از گزینه یک )کامالً مخال م( تا پنج )کامالً ی پاسخدامنه

ی باالتر موافقم( با است اده از مقیاس لیکرتی ترتیب یافته است. نمره
واهد ی بیشتر خخانواده -ی تعارض کاردهندهدر این آزمون، نشان

ای ماده 3ی مقوله 6ای، به ماده 81های این پرسشنامه بود. ماده
خانواده مبتنی بر زمان، تعارض  -شوند: تعارض کارتقسیم می

 خانواده بر مبنای  -کار مبتنی بر زمان، تعارض کار-خانواده
فرسایی، تعارض کار مبتنی بر توان-فرسایی، تعارض خانوادهتوان
کار مبتنی بر رفتار. -بر رفتار و تعارض خانوادهخانواده مبتنی  -کار

کارلسون و همکارانش برای این آزمون میزان ضریب پایایی با 
را گزارش کردند. همچنین در  17/1تا  71/1آل ای کرونباخ بین 

 & Watai, Nishikidoمطالعه واتای، نیشیکیدو و موراشیما)
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 8331، تابستان 3، شماره 3دوره   پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت  -نامه علمیفصل

Murashima مقیاس بین  خرده 6(، روایی و پایایی ابزار فوق در
، (33)لی . در مطالعه رسو(32)شده استگزارش 32/1تا  77/1

 13/1تا  66/1های پرسشنامه بین مقیاسضریب همبستگی خرده
کلی با است اده از ضریب  طور بهمحاسبه شد. انسجام درونی ابزار 

 .آمد به دست 14/1آل ای کرونباخ 
 

 هایافته
نمونه مورد مطالعه نشان داد که  شده از حجمآوریهای جمعداده

درصد مرد بودند. از  77دهندگان زن و درصد از پاسخ 23حدود 
درصد  78دهندگان مجرد و درصد از پاسخ 23سوی دیگر حدود 

کنندگان در بودند. همچنین میانگین سنی شرکت متأهل ها آناز 
 سال بود. 6/32پژوهش 

 
ده در پژوهش حاضر شگیریهای توصی ی متغیرهای اندازهشاخص

 ارائه شده است. 8در جدول 
 های توصی ی مربوط به متغیرهای پژوهش. یافته8جدول 

 میانگین 
انحرا  
 معیار

کمترین 
 نمره

بیشترین 
 نمره

 283 825 51/84 34/867 بهزیستی شغلی
 837 43 47/84 7/813 سرمایه 

 میانگین 
انحرا  
 معیار

کمترین 
 نمره

بیشترین 
 نمره

 شناختیروان
-تعارض کار
 خانواده

38/26 47/6 88 45 

 -خانوادهتعارض 
 کار

31/23 31/5 3 42 

 41 21 35/5 67/37 مقابله معنوی
 24 82 38/2 35/81 اعمال خوب
 82 4 6/8 63/7 نارضایتی

حمایت مذهبی 
 میان فردی

18/4 17/2 2 35 

 82 4 82/2 43/1 البه کردن
 82 3 13/8 7/1 اجتناب مذهبی

 
یب نشان دادن ارتباط بین متغیرهای پژوهش از ضر منظور به

، ماتریس 2همبستگی پیرسون است اده شد. مندرجات جدول 
شناختی، های مقابله مذهبی، سرمایه روانهمبستگی بین سبک

های آن مقیاسخانواده را با بهزیستی شغلی و خرده-تعارض کار
 دهد.نشان می

 
 ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش :2جدول 

 
*P< 15/1 ** 

P< 18/  

 

های مقابله بین تمام سبک 2شده در جدول رائههای ابر اساس یافته
کار و سرمایه -خانواده، تعارض خانواده-مذهبی، تعارض کار

شناختی با بهزیستی شغلی رابطه معنادار مثبت وجود دارد روان
(18/1P<.) 

-های مقابله مذهبی، تعارض کاربرای تعیین سهم هر یک از سبک
بینی  شناختی در پیشروانکار و سرمایه  -خانواده، تعارض خانواده

بهزیستی شغلی از آزمون آماری ضریب رگرسیون چندگانه روش 
 گام به گام و ضرایب بتا است اده شد.
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 بین با بهزیستی شغلینتایج تحلیل رگرسیون گام به گام مربوط به رابطه متغیرهای پیش :3جدول 
 rمجذور  rمجذور  r مدل

 شدهتعدیل
خطای استاندارد 

 برآورد
F B Beta t P 

بین: )ثابت(، سرمایه گام اول، متغیر پیش
 شناختیروان

452/1 215/1 2/1 14/83 83/43 456/1 452/1 572/6 111/1 

بین: )ثابت(، سرمایه گام دوم، متغیر پیش
 کار -شناختی، تعارض خانوادهروان

574/1 33/1 322/1 82 11/48 534/1 
113/1 

53/1 
362/1 

873/1 
516/5 

111/1 
111/1 

بین: )ثابت(، سرمایه گام سوم، متغیر پیش
کار،  -شناختی، تعارض خانوادهروان

 نارضایتی

621/1 334/1 313/1 44/88 36 5/1 
116/1 
345/2 

436/1 
338/1 
257/1 

344/7 
388/5 
212/4 

111/1 
111/1 
111/1 

بین: )ثابت(، گام چهارم، متغیر پیش
 -شناختی، تعارض خانوادهسرمایه روان

کار، نارضایتی، حمایت مذهبی میان 
 فردی

657/1 432/1 481/1 82/88 33/38 432/1 
763/1 
353/8 
183/8 

411/1 
383/1 
284/1 
218/1 

145/1 
853/5 
528/3 
32/3 

111/1 
111/1 
111/1 
111/1 

بین: )ثابت(، سرمایه گام پنجم، متغیر پیش
کار،  -شناختی، تعارض خانوادهروان

ی میان فردی، نارضایتی، حمایت مذهب
 البه کردن

67/1 443/1 432/1 31/81 74/26 441/1 
636/1 
613/8 
154/8 
333/1 

445/1 
216/1 
876/1 
211/1 
845/1 

17/7 
663/4 
121/2 
478/3 
258/2 

111/1 
111/1 
115/1 
118/1 
126/1 

          
شناختی، تعارض سرمایه روان قابل مشاهده است که 3در جدول 

فردی و البه کردن ضایتی، حمایت مذهبی میانکار، نار -خانواده
های بهزیستی شغلی را درصد از پراکندگی 3/44توانند می
برای تعیین سهم  (.>18/1Pبینی نمایند )معنادار پیش صورت به

شناختی، بین )سرمایه روانت کیکی هر یک از متغیرهای پیش
اعمال کار، مقابله معنوی، -خانواده، تعارض خانواده-تعارض کار

فردی، البه کردن و اجتناب خوب، نارضایتی، حمایت مذهبی میان
بینی پراکندگی متغیر مالک )بهزیستی شغلی( از مذهبی( در پیش

 ضریب بتا است اده شد. نتایج حاکی از آن است که سرمایه 
کار با  -، تعارض خانواده445/1شناختی با ضریب بتای روان

، حمایت 876/1ضریب بتای ، نارضایتی با 216/1ضریب بتای 
و البه کردن با ضریب  211/1 یبتافردی با ضریب مذهبی میان

 tقادر هستند بهزیستی شغلی را تبیین نمایند. مقادیر  845/1بتای 
و  478/3، 121/2، 663/4، 17/7ی هر کدام به ترتیب برابر با برا

 (.>15/1Pگر معناداری ضرایب بتا است )است که نشان 258/2
 

 گیریو نتیجه بحث
 هایشناختی، سبکهد  اصلی این پژوهش تعیین نقش سرمایه روان

بینی بهزیستی شغلی خانواده در پیش -مقابله مذهبی و تعارض کار
شناختی با بهزیستی شغلی و بود. نتایج نشان داد بین سرمایه روان

تمام ابعادش به غیر از پیشرفت در شغل، رابطه مثبت معناداری 
شده توسط لوتانز و های انجامد. این یافته با پژوهشوجود دار
( و Culbertson) ، کالبرتسان(24)، آوی و همکاران(22)همکاران
 (36)پرور و جع ری، گل(27)یو سی، (35)، آوی و همکاران(34)همکاران

ی ح ظ هماهنگ است. مطابق با نظریه (2)و عربان و همکاران
( Conservation of resource (COR) theoryمنابع )
، افراد در تالش برای کسب و ح ظ منابع هستند. (23)هاب ال

شوند، نتیجه، افزایش در بهزیستی هنگامی که این منابع کسب می

 ی هاب ال، چهار نوع از منابع وجود دارد که باشد. به عقیدهمی
از اهدا   اند عبارت. این منابع توانند منجر به بهزیستی بیشتر شوندمی

های شخصی )همچون ی شخص(، ویژگیفیزیکی )همچون خانه
ها )همچون (، یا انرژیتأهلن س(، شرایط )همچون وضعیت عزت

 عنوان بهشناختی کنیم که سرمایه روانزمان و دانش(. ما فرض می
کند که منجر به افزایش بهزیستی یک منبع ویژگی شخصی عمل می

باشد: می شناختی شامل چهار عنصر اصلید. سرمایه روانشومی
آوری. این چهار عنصر با ی، امیدواری و تابنیب خوشخودکارآمدی، 

کنند که یک ویژگی شخصی فراگیر عمل می عنوان بههمدیگر 
گذارند. برای مثال، خودکارآمدی می ریتأثمثبت بر بهزیستی  طور به

راجع به  (Bandura) باندورا شناختی مبتنی بر کارسرمایه روان
آمیز یک هایش برای انجام موفقیتاعتقاد شخص در مورد توانایی

. مثالً، افراد با خودکارآمدی باال، کمتر (37)ی معین استوظی ه
رفت قرار بازخورد من ی، انتقاد، شک و تردید و پس ریتأثتحت 

. از این دیدگاه، افراد دارای سطوح باالیی از (31)گیرندمی
خودکارآمدی به احتمال بیشتری سطوح باالتری از شادی و عملکرد 

 کنند.گزارش می مثبت را
ی است که مبتنی بر کار نیب خوششناختی، دومین بعد سرمایه روان

( و شامل سبک اسنادی مثبت اشخاص راجع Seligmanسلیگمن)
تمایل دارند تا  ها نیب خوش. به اعتقاد وی، (33)به موفقیت است

که هایشان را به خود نسبت داده حال آنپیشامدهای مثبت زندگی
های موقتی، بیرونی و خاص موقعیت برای پیشامدهای من ی، تبیین

 فراهم کنند.
شناختی ی در سرمایه رواننیب خوش، COR (23)با توجه به تئوری 

مثبت بر شادی و عملکرد  صورت بهکند که ل میمنبعی عم عنوان به
مثال، از نظر شادی، پژوهش بر روی  عنوان بهگذارد. می ریتأثمثبت 
رضایت از  و (41)ی مثبت با بهزیستی ذهنی ی یک رابطهنیب خوش

ی با نیب خوشزندگی را نشان داده است. راجع به عملکرد مثبت، 
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دهد مرتبط است. پژوهش نشان می (48)رفتارهایی همچون مقابله 
ی برتر و ممتاز، بهتر قادر هستند های مقابلهکه افراد دارای سبک

و  مند شدهه فالکت و بدبختی برآمده، از چالش بهرهاز عهد
رو، افراد دارای سطوح باالیی از . ازاین(42)کنند پیشرفت می

شناختی به احتمال بیشتری شادی و عملکرد ی سرمایه رواننیب خوش
 کنند.مثبت بیشتری را گزارش می

شناختی امیدواری است. بر اساس کار سومین بعد سرمایه روان
(، امیدواری شامل ح ظ و هدایت مجدد مسیرها Synderسیندر)

ی، امیدواری احتماالً نیب خوش. همچون (43)باشدبه سمت اهدا  می
ها بین امیدواری و پژوهش گذاردمی ریتأثمنبعی است که بر شادی 

بر این، امیدواری . عالوه (44)دهندو بهزیستی ذهنی یک ارتباط نشان می
باشد و به این می مرتبط (45)با رفتارهای عملکرد بهینه همچون مقابله

 ترتیب، به احتمال زیاد با عملکرد مثبت مرتبط است.
 آوری است. شواهد نشان شناختی تابروان آخرین بعد سرمایه

با اثرات مثبت بر بهزیستی در کار مرتبط  آوریکه تاب دهدمی
آوری و ( ارتباط مثبت بین تابMaddiاست. برای مثال، مادی)

شادی در میان کارکنانی را گزارش کرد که متحمل تعدیل نیرو 
آوری سرمایه این، پژوهشگران بین تاب بر عالوه. (46)شده بودند

ارتباط نشان  (41)و نیز شادی (47)شناختی و خشنودی شغلیروان
آوری رود که سطوح باالیی از تابرو، انتظار میاند. از اینداده

شناختی با افزایش شادی و نیز عملکرد مثبت باالتر سرمایه روان
 شود.بنابراین فرضیه اول پژوهش تأیید می ؛(34)مرتبط باشد

های نتایج پژوهش همچنین حاکی از رابطه مثبت معنادار بین سبک
باشد. نتایج این پژوهش در مقابله مذهبی و بهزیستی شغلی می

، (81)شده توسط رانتانن و همکارانراستای نتایج مطالعات انجام
منش و و نیک (51)، صادقی و همکاران(43)واحدی و احمدیان

های خود نشان باشد. این پژوهشگران در پژوهشمی (21)کالنتری
های مقابله مذهبی باعث سازگاری، دادند که است اده از شیوه

احساس شادی و نشاط، امید به زندگی، رضایت کامل از زندگی، 
شود. نتایج دوستی و در نتیجه بهزیستی روانی فرد میطول عمر، نوع

که درباره مقابله مذهبی  (86)های پارگامنتاین پژوهش با پژوهش
 شناختی انجام گرفته نیز همسو و سازگاری و بهزیستی روان

ای برای باشد. مقابله مذهبی هم منبع حمایت عاط ی و هم وسیلهمی
های تواند مقابلهت سیر مثبت حوادث زندگی هستند و همچنین، می

کارگیری آنها موجب تقویت بعدی را تسهیل نمایند؛ بنابراین به
 شود.سالمت روانی و بهزیستی می

ای های مقابلهتوان چنین گ ت که سبکدر تبیین این فرضیه می
است بلکه  مؤثرها و مشکالت مذهبی نه تنها در کاهش بیماری

ی ریکارگ بهتواند زمینه را برای شناسایی نقاط قوت انسان و می
 توان گ ت کهبرای رشد و تکامل بیشتر فراهم آورد. می ها آن

های مختلف قابل است اده احکام مذهبی نه تنها برای درمان بیماری
 از است ادهی و ریکارگ بهی اولی در هستند بلکه شاید به طریقه

های انسان نقش ها برای رشد و تکامل استعدادها و قابلیتتوانمندی
با دیدگاه پارگامنت نقش مذهب  مطابق کند.قابل توجهی ای اء می

شاید ناشی از پیامد مقابله مذهبی در افزایش  بر سالمت روانی
 ؛(58)عزت ن س، امید، صمیمیت، غلبه بر تنهایی و پوچی باشد

های ی مذهبی تحت تأثیر آموزهها شیگرابنابراین سودمندی 
ارزشمندی که در مذهب وجود دارد هم امکان فراهم شدن 

کند و هم تحت تأثیر سالمت روانی و جسمانی فرد را تسهیل می
 مسائل جانبی رفتارهای مذهبی مانند حضور در مساجد و 

 را روشن  های عاط ی دیگران این واقعیتمندی از حمایتبهره
سازد که مذهب از پتانسیل فراوانی برای ایجاد یک زندگی می

 مؤثر و موفق برخوردار است.
عالقه و اعتماد کارکن به خداوند، در کنار این حس که خداوند از 

که خداوند هر لحظه در شود و اینتالش وی در کارش خشنود می
برد، میکنارش هست و با همراهی خدا تکالیف شغلی خود را پیش 

کند. های مثبت و شوق خاصی را نسبت به شغل ایجاد میاحساس
ی ایمن انسانی، بستگ دلی ایمن به خداوند همانند بستگ دلاز طرفی 

 .(52)بخشدشناختی را بهبود میبهزیستی روان
خانواده -حاکی از آن است که بین تعارض کار یافته دیگر پژوهش
ی معنادار یمن کار با بهزیستی شغلی ارتباط -و تعارض خانواده

شده توسط های انجاموجود دارد. این یافته همسو با یافته پژوهش
، (81) ، رانتانن و همکاران(54)( Hill، هیل)(53)(Frone)فرون ،(82)نور

  (56)(Chang Yangو چانگ یانگ) (55)کاظمی و همکاران
موضوعی عمده که  عنوان بهباشد. تعارض میان کار و خانواده می

سازد، می متأثرا هم کارکنان و کارفرمایان و هم خانواده آنان ر
های شغلی و شناخته شده است. این تعارض از تداخل نقش

شود. عدم سازگاری و ناهماهنگی میان الزامات خانوادگی ناشی می
های مربوط به خانواده، مشکالت های مربوط به کار و نقشنقش

و رفع نیازها  نیتأمبسیاری برای کارکنان و خانواده آنان به منظور 
کند. مطالعات ی زندگی، ایجاد میای هر دو حیطههو درخواست

دهند که تعارض میان کار و خانواده با پیامدهای بسیاری نشان می
شغلی بسیاری همچون خشنودی شغلی، میل به ماندن در شغل، تعهد 
کارراهه، قصد ترک شغل، تعهد شغلی و همچنین عملکرد شغلی 

. مطالعات (57)داردکه از پیامدهای مهم سازمانی هستند، ارتباط 
خانواده و هم تعارض  -دهند که هم تعارض کارهمچنین نشان می

من ی با بهزیستی مرتبط هستند. برای مثال،  صورت بهر کا-خانواده
 کار با پریشانی -خانواده و تعارض خانواده -تعارض کار

شناختی و مشکالت مرتبط با سالمتی مربوط هستند. تعارض روان
خانواده با نارضایتی والدینی و زناشویی همراه است، در  -کار

 .(81)ی همراه است خانواده با ناخشنودی شغل -که تعارض کارحالی
خانواده با پیامدهای -نتایج همچنین بیانگر رابطه بین تعارض کار

، حاالت (51)شناختی متعدد، شامل فرسودگیناکارآمد روان
، افزایش (61)، کاهش بهزیستی خانوادگی و شغلی(53)ناخوشایند

ناخشنودی  و (68)های جسمانیشناختی و شکایتهای روانهزینه
شده انجام لیفرا تحلباشد. یک می (62)شغلی و نارضایتی از زندگی

خانواده و خشنودی  -به منظور بررسی رابطه بین تعارض کار
اط من ی مداوم در میان تمام انواع تعارض زندگی یک ارتب -شغلی
که . همچنان(63)زندگی یافت -خانواده و خشنودی شغلی -کار

 شان تجربه های خانوادگی و شغلیرا در نقش اشخاص تعارضی
شان هر دو کاهش های شغلی و زندگیکنند، خشنودی در حیطهمی
-دهند که با افزایش تعارض کاریابد. شواهد همچنین نشان میمی

 .(83)یابدخانواده، بهزیستی شغلی کاهش می
در نهایت نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که بهزیستی شغلی به ترتیب 

مقابله  هایکار، سبک-شناختی، تعارض خانوادهریق سرمایه رواناز ط
فردی و البه کردن قابل مذهبی نارضایتی، حمایت مذهبی میان
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درصد از  3/44توانند (. این متغیرها می>15/1pبینی است )پیش
 بینی نمایند.معنادار پیش صورت بههای بهزیستی شغلی را پراکندگی

آمده در این پژوهش به لحاظ کاربردی  دست بهبا توجه به نتایج 
ها برای افزایش بهزیستی شغلی کارکنان، شود که سازمانپیشنهاد می

ای مذهبی فراهم آورند. های مقابلهزمینه را برای آموزش سبک
به کاربرد دانش مذهبی  مند عالقهی مهمی که برای محققان  توصیه

ن اسالمی در محیط کار مطرح است این است که بر اساس متو
 ها آنهای مقابله اسالمی اقدام نمایند و از نسبت به استخراج سبک

ی سازمانی است اده کنند. ها سازهبرای افزایش بهزیستی شغلی و سایر 
شناختی در حوزه سرمایه روان اکنون همکه همچنین با توجه به این

های آموزشی های آموزشی وجود دارد، الزم است برنامهپروتکل
های آموزشی مدیریت تعارض شناختی و نیز دورهه روانسرمای
ها به مرحله اجرا درآید تا از این طریق خانواده در سازمان-کار

تر ی ارتقاء بهزیستی شغلی و به دنبال آن عملکرد مطلوبزمینه
 کارکنان فراهم گردد.
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