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Abstract 

Objective: The purpose of this study was to design 

and test a model of job stress and work-family 

conflict on the psychological well-being of 

educators in special learning disability centers. 

Method: The research population included all 

instructors of special learning disability centers 

under the auspices of Iran's Exceptional Education 

Organization, of which 1030 people were selected 

by non-random and voluntary sampling. The 

research instruments included the short form of 

Reef Psychological Welfare Questionnaire (1989), 

Orly and Girdano Job Stress Questionnaire (1980), 

and Carlson Family-Work Conflict Questionnaire 

(2000). Data were analyzed using structural 

equation method and AMOS software. Results: 

The findings confirmed the good fit of the 

hypothetical model with the data. Conclusion: Job 

stress and work-family conflict directly reduce 

psychological well-being. There was a negative 

relationship between job stress and work-family 

conflict. Finally, work-family conflict variable had 

a greater share in psychological well-being. 

 
Key words: Job stress, Psychological well-

being, Work-family conflict, Teachers of 

specific learning disorders. 
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 مقدمه

 وی حیات از مهمي بخش فردی هر زندگي در اشتغال

 تعداد درآمد، كسب از نظرصرف كه آيدمي شمار به

 پیوندهای مانند، آدمي اساسي نیازهای از زيادی

 و نفسبهاعتماد ارزشمندی، احساس اجتماعي،

 اين با د.كنمي برآورده را صالحیت يا كفايت احساس

 نیز رواني فشار عمده منبع است ممكن شغل همه

 (.2016 ،.وينگردن وان و پیترز باكر، )دركز، باشد

 كه محیطي يا كاری شرايط در فرد است ممكن حتي

 امعن آن هب اين ؛كند كار ،نباشد مطلوب هم چندان

 با وسیعي طوربه كار محیط در موجود عوامل كه است

 بنابراين ارتباطند. در شاغل افراد بیماری يا سالمت

 از گيزند عصرهای تمام در رواني هداشتب به توجه

 )كارني، است مهم ریابس افراد كاری زندگي جمله

 در )يا شغل از ناشي فشارهای امروزه، (.2015

 پرهزينه و شايع ایمسئله به (شغلي استرس اصطالح

 توانمي كه است شده تبديل كاری هایمحیط در

 تجربه را آن مداوم صورتبه شاغل افراد بیشتر گفت

 شدنجمع هم روی توانمي را شغلي استرس كنند.مي

 دانست شغل با مرتبط هایوضعیت و زاترساس املعو

 نظر اتفاق آن بودنزااسترس به نسبت افراد بیشتر كه

 هاپژوهش نتايج (.2015 كاواچي، ،)كیويماكي ارندد

 استرس با مرتبط متغیرهای از يكي كهاندداده نشان

 مشاغل میان اين در و است ردف شغل ماهیت شغلي

 در مشكل دچار و بیمار افراد با بیشتر كه خدماتي

 شاغل فرد به را بیشتری شغلي هایتنش د،رتباطنا

 حسي، جسمي، ذهني، هایآسیب وجود كنند.مي وارد

 آموزاندانش برخي بین در يادگیری و ارتباطي

 به نسبت را آنها به آموزش و ارتباط برقراری

 كرده ترتنش پر و ترسخت مراتببه عادی موزانآدانش

 رواني و جسمي رفتگيتحلیل و فرسايش میزان است.

 سال در درصد 8 تا 6 حدود عادی مربیان بین در

 استثنايي مربیان بین در میزان اين كهحاليدر است

 نیز نقش تعارض و ابهام میزان است. درصد 10 حدود

 عادی مربیان از معناداری طوربه استثنايي مربیان در

 شهني افروز،آتش هنرمند، زاده)مهرابي است بیشتر

 از هاپژوهش برخي نتايج (.1392 رضايي، و يیالق

 زمینه در كه داد نشان (2008) رامسي و لیو جمله

 به نسبت نز مربیان ويژه هاینیاز با كودكان موزشآ

 از و كنندمي تجربه را بیشتری استرس مرد مربیان

 توجه روايناز .هستند برخوردار كمتری شغلي رضايت

 از گروه اين شناختيروان بهزيستي بر مؤثر عوامل به

 شناختيروان بهزيستي است. اهمیت حايز معلمان

 به و است فرد ذهني هایتجربه ماهیت از متأثر

 او اجتماعي و رواني جسمي، عملكرد مختلف هایجنبه

 از ركیبيت را شناختيروان بهزيستي است. وابسته

 مثبت عملكرد و هیجاني( بهزيستي( مثبت احساسات

 و كامیابي با كه شناختي(روان و اجتماعي )بهزيستي

 كنندمي تعريف دارد، رابطه ضعف و سستي وجود عدم

 تعريف براساس (.2015 كوپنز، و نورتج واندن )هوبن،

 بهزيستي (2013) جهاني بهداشت سازمان

 .نیست رواني اختالل ننداشت معنای به شناختيروان

 بهزيستي دربرگیرنده شناختيروان بهزيستي مفهوم

 توانايي و استقالل ،خودمختاری خودكارآمدی، ني،ذه

 و وسترهوف )ويز، است ديگران هایهیجان بازشناسي

 از متأثر شناختيروان بهزيستي (.2016 بولمیجر،

 هایجنبه به و بوده فرد ذهني هایربهتج ماهیت

 وابسته او اجتماعي و رواني جسمي، ملكردع مختلف

 بیانگر اخیر هایسال در شدهانجام هایپژوهش است.

 مشكالت استثنايي كودكان مربیان كه هستند امر اين

 دارند. شناختيروان بهزيستي حیطه در را متعددی

 نشان پژوهشي در (1397) زادهكاظم و كلوررحیمي

 تسلط ديگران، با مثبت روابط خود، پذيرش كه ندداد

 بهزيستي كل نمره و فردی رشد محیط، بر

 منفي رابطه شغلي فرسودگي با شناختيروان

 مريديان، ديگر، پژوهشي در داشت. وجود معناداری

 رابطه بررسي به (1395) گودرزی و كردستاني

 مراكز معلمان شغلي عملكرد با شناختيروان بهزيستي

 پژوهش نتايج .پرداختند لرستان ستانا استثنايي

 و شناختيروان بهزيستي متغیر دو بین كه داد نشان
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 رابطه استان استثنايي مراكز معلمان شغلي عملكرد

 اخیر هایسال در شدهانجامپژوهش داشت. وجود

 اختالل مراكز مربیان كه هستند امر اين بیانگر

 با كه هاييگروه از يكي عنوانبه ،خاص يادگیری

 در ويژه نیازهای دارای كودكان درمان و آموزش

 بهزيستي حیطه در متعددی مشكالت ارتباطند،

 كوردووا، و پرز -كاسارينو ز،)شولت دارند شناختيروان

2017.) 

 مربیان شناختيروان بهزيستي بر مختلفي عوامل

 نظر به كه است اثرگذار يادگیری اختالل مراكز

 استرس است. شغلي استرس عوامل، از يكي رسدمي

 احتمال و انگیزشي سطح در مهمي عامل شغلي

 شغلي، مسائل است. معلمي شغل در افراد ماندنباقي

 حقوق از نارضايتي كار، محیط در مؤثر كنترل نبود

 ،استثنايي آموزاندانش رفتاری الگوهای دريافتي،

 ترينمهم از تخصصي، و فني دانش بر تسلط

 نيروا قوای تحلیل و ساستر هایكنندهبینيپیش

 ،نوری و عريضي )جوانمرد، آيدمي شمار به معلمان

 آن در كه است استرسي شغلي، استرس (.1393

 فشارهای نتیجه در و كار شرايط بین متقابل كنش

 دهعه از بتواند فرد كه است آن از بیشتر آن با مرتبط

 استرس (.2015 ر،بون و دوگالس )هايز، برآيد آنها

 هایمحیط در پرهزينه و شايع ایئلهمس به شغلي

 هستند افراد از كمي تعداد و است شده تبديل كاری

 توانمي را شغلي استرس اند.نشده روهروب آن با كه

 هایوضعیت و زااسترس هایعامل شدنجمع هم روی

 به نسبت افراد بیشتر كه دانست شغلي با مرتبط

 (.2012،ی)كد دارند نظراتفاق آن بودنزااسترس

 بهزيستي بر رسدمي نظر به كه ديگری عامل

 خاص يادگیری اختالل مراكز مربیان شناختيروان

 است.( WFC) خانواده -كار تعارض است، اثرگذار

 و خانوادگي و كاری زندگي بین تعادل به رسیدن

 مطلوب نحو به حوزه دو اين هایمسئولیت مديريت

 از يكي به (،2015 ،يشوكل و دوماني فرنچ، )آلن،

 بدل امروزی هایسازمان در كاركنان بزرگ هایچالش

 .(2016 ،گردن وين ون پیترز، بیكر، دركز،) است شده

 هاینقش شدنكمرنگ و هاخانواده ساختار در تغییر

 هایرقابت افزونروز رشد و سويك از جنسي سنتي

 تا است شده موجب ديگر، سوی از جهاني تجاری

 .ندشو محو خانواده و ارك حوزه دو بین مرزهای

 زندگي بین بتوانند افراد كه رودمي انتظار چندهر

 فعالیت اما كنند، ايجاد تعادل خود خانوادگي و كاری

 بروز به منجر خانواده و كار حیطه دو در آنها همزمان

 و )كاراتپه شودمي فردیروند تعارض از نوعي

 هشد نامیده خانواده -كار تعارض كه (2007 س،كیلی

 خانواده -كار تعارض يندهایاپیش با رابطه در است.

 كه آنچه اما است، شده انجام زيادی هایهمطالع

 هایويژگي نقش ،است شده توجه آن به تازگيبه

 كه شخصیت است. فردی هایتفاوت و شخصیتي

 بازی سازمان در افكار و هافعالیت برای را دربان نقش

 در افراد عمل طرز و ررفتا ادراك، بر تواندمي كند،مي

 )بنت، باشد داشته تأثیر سازمان جمله از هاحیطه همه

 پژوهش نتايج (.2016 كوپر، و ايسكایوانتيا هر،یب

 رابطه بررسي عنوان با (1394) مرعشي و كشتكاران

 در شناختيروان بهزيستي با خانواده - كار تعارض بین

 ادد نشان خمیني )ره( امام بندر پتروشیمي كاركنان

 با آن هایمؤلفه و خانواده -كار تعارض بین كه

 همبستگي آن هایمؤلفه و شناختيروان بهزيستي

 نشان نتايج همچنین دارد. وجود داریامعن و منفي

 ابعاد بیت داریامعن چندگانه همبستگي كه داد

 شناختيروان بهزيستي با خانواده -كار تعارض گانهسه

 توان بر مبتني خانواده -كار تعارض دارد، وجود

 رفتار بر مبتني خانواده -كار تعارض و فرسايي

 شناختيروان بهزيستي تبیین در را نقش بیشترين

 عنوان با پژوهشي در (2019) همكاران و هانگ دارند.

 با شغلي فرسودگي و خانواده -كار تعارض رابطه

 در مرد و زن كارگران در شناختيروان بهزيستي

 بهزيستي كه كردند پیدا دست نتیجه اين به تايوان

 و خانواده -كار تعارض تأثیر تحت شناختيروان

 در میزان اين و دارد قرار كاركنان در شغلي فرسودگي
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 نسبت اما دارد، وجود مرد و زن جنس دو هر

 در (2019) اسچیمن بود. بیشتر زنان در فرسودگي

 تعارض با شغلي استرس رابطه بررسي به پژوهشي

 سويیس بیمه شركت كاركنان در خانواده -كار

 شغلي استرس داد، نشان او مطالعه نتايج پرداخت.

 بین روابط در هاتعارض آمدنوجودهب در مهمي عامل

 پژوهش نتايج است. كاركنان اين خانواده اعضای

 -كار تعارض داد نشان (2019) همكاران و چومار

 عملكرد و زندگي از رضايت بر اثربخشي عامل خانواده

 در و بحرين در هاعهمطال .است كاركنان در ليشغ

 صنعت بخش در الملليبین خدماتي و تولیدی شركت

 در خانواده -كار تعارض تأثیر تبیین برای نفت و گاز

 و شناختيروان امنیت و شناختيروان بهزيستي

 بر رواني امنیت و شناختيروان بهزيستي تأثیرات

 شد. طراحي آنها گریمیانجي هایاثر و شغلي عملكرد

 تعداد اين از كه بودند كارمند 500 پژوهش جامعه

 گمشده مقادير كردند. شركت مطالعه در نفر 359

 227 پايان در و حذف دهندهپاسخ 82 برای

 هانمونه مطالعه اين در .شدند بررسي دهندهپاسخ

 مدرك و شغلي سابقه سن، جنسیت، اساسبر

 بین كه داد ننشا نتايج شدند. بررسي نیز تحصیلي

 تعارض و شناختيروان بهزيستي و خانواده-كار تعارض

 رابطه شغلي عملكرد و رواني امنیت و خانواده -كار

 (.2020خان، ديوجیانگو، )آبرنويچ، دارد وجود

 و نظری مباني بررسي با پژوهشگر ،رفتههمروی

 مدل طراحي به اقدام زمینه، اين در هاپژوهش نتايج

 و شغلي استرس آن در كه كرد نهزمی اين در فرضي

 مستقل یرمتغ عنوانبه خانواده -كار تعارض

 متغیر عنوانبه شناختيروان بهزيستي و بین()پیش

 كاری محیط .شدند آزمون و بررسي )مالك( وابسته

 كه است رواني و اجتماعي فیزيكي، عوامل شامل

 و دارد مهمي نقش سالمتي وضعیت در كدامهر

 قرار ثیرأت تحت را زندگي هایحیطه ديگر تواندمي

 وقت و زندگي سوميك كمدست فرد هر دهد.

 فشارهای و كندمي صرف كار محیط در را روزشبانه

 سبب تواندمي استرس، جمله از شغل از ناشي رواني

 شده، فرد برای رفتاری و روان جسمي، عوارض

 را سازماني اهداف انداخته، مخاطره به را وی سالمت

 )وانگ شود منجر فرد عملكرد كاهش به و كرده دتهدي

 هایساختار در مهم عوامل از (.2015 همكاران، و

 توجه مورد كه شغلي مخاطرات جملهاز و اداری

 كار تعارض و شغلي استرس ،فرسودگي است مديران

 خستگي از فرايندی عنوانبه آن از كه است خانواده -

 در پي و ثابت انيهیج فشار اثر در كه رواني و فیزيكي

 ايجاد انسان در مدت دراز درگیری از ناشي پي

 شغلي استرس و فرسودگي كند.مي اشاره ،شودمي

 شرايط تحت كه است شناختيروان فرايند يك

 را خود و شودمي حادث شديد شغلي استرس

 شخصیت مسخ عاطفي، استرس و فرسودگي صورتبه

 نشان شخصي عملكرد در تضعیف و انگیزه كاهش و

 طرفي، از .(2015 همكاران، و )جانستون دهدمي

 و خانوادگي و كاری زندگي بین تعادل به رسیدن

 مطلوب، نحو به حوزه دو اين هایمسئولیت مديريت

 هایسازمان در كاركنان بزرگ هایچالش از يكي به

 (.2017 ك،كورابی و )آيكن است شده بدل یامروز

 زندگي بین توانندب افراد كه رودمي انتظار چندهر

 فعالیت اما كنند، ايجاد تعادل خود خانوادگي و كاری

 بروز به منجر خانواده و كار حیطه دو در آنها همزمان

 -كار تعارض كه شودمي فردی درون تعارض از نوعي

 نوعي خانواده -كار تعارض است. شده نامیده خانواده

 از ناشي فشارهای آن در كه است نقشي بین تعارض

 ،ناسازگارند هاجنبه برخي در خانواده و كار ةحیط

 درزمینه فعالیت زمینه، يك در فعالیت كهطوریبه

 كندمي ايجاد اختالل آن در يا و مشكل را ديگر

 مدل آزمون بنابراين،. (2016 س،كارادا و )كارانتپ

 اختالل مراكز مربیان در آن برازش و نظر مورد فرضي

 مربیان بود. اضرح پژوهش اساسي مسئله يادگیری

 اطالعات دبايمي تنها نه خاص يادگیری اختالل مراكز

 به ملزم بلكه باشند داشته را عادی كالس معلم يك

 بر تسلط مهارتي، دانش تخصصي، و فني دانش كسب
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 و رويكردها بر تسلط ادراكي، و شناختي هایآزمون

 يادگیری اختالل درحوزه مؤثر مداخله هایشیوه

 تنوع فردی، های تفاوت به توجه با و باشندمي

 اين همپوشي و همبودی و اختالل اين نشانگان

 در فعالیت  كودكي، دوران هایاختالل ساير با اختالل

 و كندمي متفاوت آموزشي مراكز ساير با را مراكز اين

 كه باشد كرده ايجاد یدشوار آنان برای است ممكن

 راكزم مربیان شناختينروا بهزيستي در تواندمي

 اينكه به توجه با .باشد اثرگذار خاص يادگیری اختالل

 پرورش و آموزش در مربیان از گروه اين روی تاكنون

 مي نظر به است، نگرفته صورت پژوهشي استثنايي

 هایبرنامه گیریجهت در آن نتايج استخراج رسد

 پژوهش باشد. مؤثر تواند مي ستاد سطح در انهیسال

 احتمالي عوامل از ضيبع نقش دارد قصد حاضر

 خانواده -كار تعارض و شغلي استرس همچون اثرگذار

 اختالل مراكز مربیان شناختيروان بهزيستي بر را

  .كند بررسي خاص يادگیری

  روش

 روش ازو بنیادی نوع از هدف لحاظ بهحاضر پژوهش

 معادالت يابيمدل شیوه از استفاده با و همبستگي

 بهزيستي متغیر .است هشد استفاده ساختاری

 متغیرهای و مالك متغیر عنوانبه شناختيروان

 متغیر عنوانبه خانواده -كار تعارض و شغلي استرس

 با حاضر پژوهش در شدند. گرفته نظر در بینپیش

 ساختاری، معادالت يابيمدل آماری روش از استفاده

 رب خانواده -كار تعارض و شغلي استرس مفروض مدل

 اختالل مراكز مربیان در اختيشنروان بهزيستي

  .شد آزمون خاص يادگیری

 آماری جامعه :گیرینمونه روش و نمونه جامعه،

 اختالل مراكز مربیان تمام شامل حاضر، پژوهش

 و آموزش سازمان پوشش تحت خاص يادگیری

 دولتي مركز 475) كشور سراسر در استثنايي پرورش

 دتعدا به مركز( 670 مجموعدر خصوصي؛ مركز 195 و

 بوده 1398-1397 تحصیلي سال در مربي 2100

 هایفرضیه و پیشنهادی مدل آزمودن برای است.

 نظر اساسبر و ها متغیر گرفتننظردر با پژوهش

 امكان حد تا كه بود آن كلي پیشنهاد متخصصان

 پايه بر آماری روش از استفاده با هاداده تحلیل

 طراحي پژوهش اين در شود. انجام بزرگ هایمفروضه

 اساسبر (الين)پرس آنالين الكترونیكي هایپرسشنامه

 و فرموب قالب در پژوهش ابزار از يكهر هایگويه

 هایاداره طريق از هدف گروه به آن لینك ارائه

 ت.پذيرف انجام هااستان استثنايي پرورش و آموزش

 مراكز مربیان تمام مشاركت برای الزم تمهیدات

 كه شد میسر كشور سراسر در خاص یيادگیر اختالل

 داوطلبانه صورتبه و غیرتصادفي گیرینمونه روش به

 تمايل و دسترسي سطح اساسبر و گرديد انجام

 آوریجمع اكسل فايل در اطالعات كنندگانشركت

 معادالت روش از استفاده با هاداده سپس شد.

 از .شدند تحلیل و تجزيه AMOS افزارنرم و ساختاری

 خاص يادگیری اختالل مراكز مربیان از نفر 2100 بین

 به داوطلبانه ، آنها از نفر 1030 تعداد كشور، سراسر

 گمشده مقادير و دادند پاسخ پژوهش هایپرسشنامه

 1024 اطالعات نمونه اين از كه شد حذف نفر 6 برای

 شد. تأيید افزارنرم در نفر

 ابزار

 املش حاضر پژوهش در شدهاستفاده ابزارهای

 (،1989) ريف شناختيروان بهزيستي پرسشنامه

 و (1980) گیردانو و اورلي شغلي استرس پرسشنامه

 (2000) كارلسون خانواده -كار تعارض پرسشنامه

 شده آورده كدامهر توضیحات ادامه در كه اندبوده

 است.

 شناختي:روان بهزيستي پرسشنامه كوتاه فرم
 1989 سال در شناختيروان بهزيستي پرسشنامه

 تجديدنظر 2002 سال در و شد ساخته ريف وسیلهبه

 در كه است سؤال 18 بر مشتمل پرسشنامه اين .شد

 كامالً  تا موافقم كامالً از ایدرجه لیكرتي مقیاس يك

 استقالل، عامل شش و شودمي گذارینمره مخالفم،

 با مثبت ارتباط شخصي، رشد محیط، بر تسلط

 را خود پذيرش و دگيزن در مندیهدف ديگران،
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 عامل، 6 اين هایهنمر مجموع كند.مي گیریاندازه

 دهد.مي تشكیل را شناختيروان بهزيستي كلي نمره

 مجموع بعد هر به مربوط امتیاز آوردندستهب برای

 منظور به و هكرد جمع هم با را بعد آن هایامتیاز

 مجموع ،پرسشنامه كلي امتیاز نآورددستهب

 هایهنمر .كنید محاسبه را هاالؤس تك تك هایامتیاز

 فرد در باالتر شناختيروان بهزيستي دهندهنشان باالتر

 دهندهنشان پايین هاینمره و است دهندهپاسخ

 سینگر و ريف .است پايین شناختيروان بهزيستي

 با را پرسشنامه اين دروني همساني ضريب (2002)

 در كردند. گزارش91/0 كرونباخ آلفای از استفاده

 شكری و مظاهری آبادی،فتح شهیدی، خانجاني، ايران

 و عاملي ساختار بررسي هدف با پژوهشي در (2014)

 بهزيستي مقیاس كوتاه فرم سنجيروان هایويژگي

 دروني همساني دانشجويان، در ريف شناختيروان

 بین كرونباخ آلفای از استفاده با را مقیاس اين عوامل

 ساختار بررسي برای .كردند رشگزا 76/0 تا 51/0

 كردند استفاده عاملي تحلیل از نیز پرسشنامه عاملي

 بهزيستي عاملي شش ساختار داد نشان نتايج كه

 در دارد. هاداده با خوبي برازش ريف شناختيروان

 پرسشنامه پايايي تعیین برای حاضر، پژوهش

 استفاده كرونباخ آلفای روش از شناختيروان بهزيستي

 آمده دست به82/0 برابر پرسشنامه كل برای كه شد

 است.

 استرس پرسشنامه شغلي: استرس پرسشنامه

 از نقل هب ،1980) گیردانو و اورلي وسیلهبه شغلي

 شده تشكیل گويه 14 از كه شد طراحي (1396 ترسا،

 ج، ب، الف، صورتبه ایگزينه چهار گذارینمره است.

 4 و 3 ،2 ،1 هنمر كدامهر به ترتیببه كه است د

 برای گیرد.مي تعلق هرگز( و ندرتبه ،معموالً ،)تقريباً

 با عبارت 14 هر هایامتیاز كل، نمره آوردن دستبه

 ممكن امتیاز حداقل بنابراين .شودمي جمع يكديگر

 (1980) گیردانو و اورلي بود. خواهد 56 حداكثر و 14

 يپاياي و كرده گزارش مطلوب را پرسشنامه اين روايي

 گزارش 90/0 باالی كرونباخ آلفای براساس را آن

 پايايي ضرايب (1396) ترسا پژوهش در .ندكرد

 آلفای روش از استفاده با نیز شغلي استرس پرسشنامه

 با برابر ترتیببه كه دش محاسبه تنصیف و كرونباخ

 قبول قابل پايايي ضرايب بیانگر و است 75/0 و 70/0

 برای حاضر، پژوهش در است. نیز مذكور پرسشنامه

 آلفای روش از شغلي استرس پرسشنامه پايايي تعیین

 برابر پرسشنامه كل برای كه شد استفاده كرونباخ

 است. آمده دست به 85/0

 و كارلسون خانواده: -كار تعارض پرسشنامه

 سنجش منظوربه را پرسشنامه اين (2000) همكاران

 18 كه ندكرد طراحي خانواده -كار تعارض متغیر

 5 لیكرت طیف يك روی پرسشنامه اين .دارد گويه

 موافق( )كامالً پنج تا مخالف( )كامالً يك از ایگزينه

 پرسشنامه، كلي نمره آوردندستبه برای دارد. قرار

 شود.مي جمع هم با هاسؤال همه هایهنمر مجموع

 پرسشنامه اين در آزمودني كه اینمره باالترين

 .است 18 نمره ترينپايین و 90 كند، اخذ تواندمي

 به پرسشنامه اين در (90 به )نزديك باال نمره كسب

 كسب و باالست خانواده و كار تعارض وجود منزله

 و كار تعارض نشانگر (18 به )نزديك پايین نمره

 همكارانش و كارلسون باشد.مي پايین خانواده

 با پايايي ضريب میزان آزمون اين برای (،2000)

 رسولي كردند. گزارش را 0.87 باخكرون آلفای

 فرهنگي شرايط با آن تطبیق و ترجمه از پس (1388)

 از استفاده با پرسشنامه اين محتوايي روايي ايران،

 هایدانشگاه علمي تأهی اعضای از نفر 10 هاینظر

 گزارش باال ايران توانبخشي و بهزيستي پزشكي، علوم

 نظر از استفاده با را پرسشنامه اين پايايي و است كرده

 دو از بعد همدان هایبیمارستان پرستاران از نفر 20

 با را آن دروني انسجام و 89/0 مجدد آزمون هفته

 كرده گزارش 84/0 كرونباخ آلفای ضريب از استفاده

 (.1396 اقدام، زادهرسول و پورفتحي از نقل )به است

 پژوهشي در (1396) اقدام زادهرسول و پورفتحي

 بین را پرسشنامه های مقیاسخرده پايايي ضرايب

 برای حاضر پژوهش در كردند. گزارش 0.87 تا 0.76
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 روش از خانواده -كار تعارض پرسشنامه پايايي تعیین

 پرسشنامه كل برای كه شد استفاده كرونباخ آلفای

 است. آمده دست به 84/0 برابر

 آوریگرد روش حاضر، پژوهش در: اجرا روش

 كه ترتیب اين به بود. يمیدان تصوربه اطالعات

 ارائه با و فرموب صورتبه نظرمورد هایپرسشنامه

 مربیان تماماختیار در پرسشنامه، هایگويه لینك

 يادگیری اختالل غیردولتي و دولتي مراكزدر شاغل

 پرورش و وزشآم سازمان پوشش تحت خاص

 از پس گرفت. قرار هااستان تمام در كشور استثنايي

 هایگويه طراحي و نمونه جامعه، دنشمشخص

 با و آنالين و اينترنتي صورتبه نظرمورد پرسشنامه

 مراكز در شاغل مربیان طرح، گستردگي به توجه

 سراسر در خاص يادگیری اختالل غیردولتي و دولتي

 صورتهب 1397-1398 تحصیلي سال در كشور

 صورتبه و كرده شركت پژوهش اين در داوطلبانه

 تكمیل به نسبت ارسالي لینك به ورود با آنالين

 نیز الزم توضیحات .كردند اقدام پرسشنامه هایگويه

 نحوه موضوع، اهمیت به راجع پژوهشگر سوی از

 يادگیری اختالل كارشناس راه از هاپرسشنامه تكمیل

 تكمیل به اقدام هاآزمودني و دش ارائه استان هر

 يكپارچه رتصوبه اطالعات سپس كردند. هاپرسشنامه

 تحلیل و تجزيه برای .شد آوریجمع اكسل فايل در

 و پژوهش اهداف به دستیابي طورهمین و هاداده

 استرس رابطة بررسي نیز و آن هایسؤال به پاسخ

 شناختيروان بهزيستي با خانواده -كار تعارض و شغلي

 هایروش از خاص يادگیری اختالل مراكز مربیان در

 انحراف میانگین، همچون ستنباطيا و توصیفي آمار

 كرونباخ، آلفای روش نمره، حداكثر و حداقل معیار،

 تعیین برای و ابزار روايي و پايايي تعیین برای

 ضريب و كشیدگي و كجي از هاداده بودننرمال

 شد. استفاده ساختاری معادالت و پیرسون همبستگي

 ارافزنرم از پژوهش، هایداده تحلیل و تجزيه برای

 .شد استفاده 24 نسخه AMOS و SPSS ایرايانه

 

 هایافته

 پژوهش، كنندگانمشاركت با آشنايي منظور به

 جنسیت، تفكیك به آنان شناختيجمعیت متغیرهای

 مدرك خاص، يادگیری اختالل مراكز در شغلي سابقه

 يا )دولتي مركز نوع تحصیلي، رشته تحصیلي،

 اين در است. هشد ارائه تفصیل به استان و خصوصي(

 شدند تحلیل كنندهشركت 1024 هایداده پژوهش،

 1/78 معادل نفر 800) زن كنندگانشركت بیشتر كه

 كنندگانشركت نفر 224 و كنندگان(شركت درصد

 بیشترين اند. بوده مرد آنها( درصد 9/21 )معادل

 مربیان به مربوط كنندگانمشاركت شغلي سابقه دامنه

 درصد 5/28معادل نفر 292) باال به سال 25 ایردا

 به مربوط شغلي سابقه دامنه كمترين و مربیان(

 مربیان( درصد 8 معادل نفر 82) سال 5 زير مربیان

 مدرك دارای كنندگان،مشاركت از درصد 54 باشد.مي

 ارشدكارشناسي مدرك دارای درصد 7/43 كارشناسي،

 باشند،مي دكتری مدرك دارای آنها درصد 9/1 و

 در را خويش تحصیلي مدرك آنها از نفر 5 نكهاي ضمن

 مربیان از درصد 8 اند.نكرده اعالم دهيخودگزارش

 شناسيروان )گرايش شناسيروان رشته آموختهدانش

 آموختهدانش مربیان از درصد 1/3 استثنايي(، كودكان

 كودكان شناسيروان )گرايش تربیتي علوم رشته

 رشته آموختهنشدا مربیان از درصد 34 استثنايي(،

 مربیان از درصد 1/28 ها(،گرايش )ساير شناسيروان

 9 ها(،گرايش )ساير تربیتي علوم رشته آموختهدانش

 ساير و توانبخشي رشته آموختهدانش مربیان از درصد

 آموختهدانش هارشته ساير از درصد( 25) شركنندگان

 اندبوده دولتي مراكز در شاغل مربیان بیشتر اند.شده

 دولتيغیر مراكز در آنها از كمي تعداد و درصد( 9/89)

 79 با خوزستان استان درصد(. 1/10) اندبوده مشغول

 و بیشترين ترتیببه نفر 2 با زنجان استان و نفر

 حاضر پژوهش در را كنندهشركت مربیان كمترين

 اند.داشته

 میانگین ها،پرسشنامه از حاصل هایيافته براساس

 و 57/32 شغلي استرس متغیر استاندارد انحراف و
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 ،68/4 و 79/66 شناختيروان بهزيستي متغیر ،27/4

 برآورد 38/10 و 54/65 خانواده -كار تعارض متغیر

 نظر از متغیرها همه ،هاداده تحلیل از قبل است. شده

 از (SEM) ساختاری معادالت مدلسازی هایمفروض

 .شد بررسي پرت نقاط وجود عدم و بودننرمال جمله

 و -19/0 بین پژوهش متغیرهای برای كجي دامنه

 الي 34/0 بین كشیدگي دامنه همچنین و -60/0

 از متغیرها هاینمره تخطي عدم بیانگر كه بود 09/1

 است ذكر به )الزم باشدمي هاداده بودننرمال مفروضه

 -3 تا +3 و يكج یبرا -2 و +2 دامنه در كه یريقادم

 از نشان ،باشند داشته رقرا يدگیكش یبرا

 عالوه،به (..باشندمي هاداده در تهینرمال شدنوردهآبر

 ماهاالنوبیس فاصله بررسي راه از پرت هایداد

 در بیسماهالون فاصله .شدند حذف و شناسايي

 كه ييهاداده و آمد دست هب 99/2 حاضر پژوهش

 ،بود مقدار اين از بیشتر آنها ماهاالنوبیس فاصله

 .شدند حذف و شناسايي

 عاملي ساختار تأيیدی عامل تحلیل روش با سپس

 تحلیل نتايج به زير در .شدند بررسي ها پرسشنامه

 هایشاخص و پژوهش ابزارهای روی شدهانجام عاملي

 است. شده اشاره آن از حاصل برازندگي

 استرس پرسشنامه تأيیدی عامل تحلیل نتايج در

 مطلوب برازش ربیانگ 76/4 با cmin/df شاخص ،شغلي

 بايد شاخص اين مطلوب، برازش )برای باشدمي مدل

 GFI، IFI، CFI هایشاخص باشد(. 5 تا 2 بین

 مطلوب برازش 93/0و 91/0 ،96/0مقادير با ترتیببه

 به نزديك و باال به 9/0 )مقادير كنندمي تأيید را مدل

 عالوه،به باشند(.مي مدل مطلوب برازش بیانگر يك

 مطلوب برازش نیز 06/0 مقدار با  RMSEA شاخص

 .كندمي تأيید را مدل

 اندازه هایشاخص كلي، طوربه كهييجاآن از

 هاداده با را گیریاندازه مدل مطلوب برازش گیری

 مبنای با متناسب مدل در تغییراتي اند،نكرده تأيید

 انجام AMOS افزارنرم اصالحي هایپیشنهاد و نظری

 هایشاخص است. شده دهآور 1 جدول در كه شد

 هاداده با را مطلوبي برازش شدهاصالح مدل برازندگي

 اند.داده نشان

 بهزيستي پرسشنامه تأيیدی عامل تحلیل نتايج در

 برازش بیانگر 8/4 با cmin/df شاخص ،شناختيروان

 اين مطلوب، برازش )برای باشدمي مدل مطلوب

 ،GFI، IFI هایشاخص باشد(. 5 تا 2 بین بايد شاخص

CFI برازش 95/0 و 95/0 ،94/0مقادير با ترتیببه 

 و باال به 9/0 )مقادير كنندمي تأيید را مدل مطلوب

 باشند(.مي مدل مطلوب برازش بیانگر يك به نزديك

 برازش نیز 07/0 مقدار با RMSEA شاخص عالوه،به

 .كندمي تأيید را مدل مطلوب

 گیریاندازه هایشاخص كلي، طوربه كهييجاآن زا

 تأيید هاداده با را گیریاندازه مدل مطلوب برازش

 و نظری مبنای با متناسب مدل در تغییراتي اند،نكرده

 كه شد انجام AMOS افزارنرم اصالحي پیشنهادهای

 برازندگي هایشاخص است. شده آورده 1 جدول در

 نشان هاداده با را مطلوبي برازش شدهاصالح مدل

 اند.داده

 تعارض پرسشنامه تأيیدی عامل تحلیل نتايج در

 83/653مقدار با Chi-square شاخص ،خانواده -كار

 مدل برازش عدم بیانگر اين و است شده دارامعن

 در كهييجانآ از )اما باشدمي هاداده با گیریاندازه

 دارامعن هعمد طوربه شاخص اين بزرگ هاینمونه

 محسوب معتبر شاخص يك عنوانبه ،شودمي

 (.دكر بررسي را ديگر هایشاخص بايد و شودنمي

 برازش عدم بیانگر 68/5 با cmin/df شاخص همچنین،

 اين ،است بهتر خوب برازش )برای است مدل مطلوب

 GFI، IFI، CFI هایشاخص باشد(. 5 تا 2 بین شاخص

 قابل برازش 96/0 و 96/0 ،90/0 مقادير با ترتیببه

 و باال به 9/0 )مقادير كنندمي تأيید را مدل قبول

 باشند(.مي مدل مطلوب برازش بیانگر يك به نزديك

 قابل برازش 07/0 مقدار با RMSEA شاخص عالوه،به

 كلي، طوربه كهييجاآن از .كندمي تأيید را مدل قبول

 مدل مطلوب برازش گیریاندازه هایشاخص همه

 برازندگي رایب اند،نكرده تأيید هاداده با را گیریاندازه
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 و نظری مبنای با متناسب مدل در تغییراتي بهتر،

 كه شد انجام AMOS افزارنرم اصالحي پیشنهادهای

 برازندگي هایشاخص است. شده آورده 1 جدول در

 نشان هاداده با را مطلوبي برازش شدهاصالح مدل

 اند.داده

 تعارض و شغلي استرس مفروض ساختاری مدل

 مربیان در شناختيروان هزيستيب با خانواده -كار

 در هاست.داده برازنده خاص يادگیری اختالل مراكز

 مدل به مربوط برازندگي هایشاخص 1 جدول

 است. شده آورده ساختاری

 مفروض مدل ساختاری تحلیل برازندگی هایشاخص  1 جدول

 Chi-square DF P cmin/df GFI IFI CFI RMSEA مدل شاخص/

 05/0 95/0 95/0 96/0 34/3 0001/0 96 05/320 مفروض

 در ،شودمي مالحظه 1 جدول در كه طورهمان

 با Chi-square شاخص مفروض، ساختاری مدل

 عدم بیانگر اين و است شده دارامعن 05/320مقدار

 از )اما است هاداده با اولیه ساختاری مدل برازش

 طوربه شاخص اين ،بزرگ هاینمونه در كهييجاآن

 معتبر شاخص يك عنوانبه ،شودمي دارامعن هعمد

 بررسي را ديگر هایشاخص بايد و شودنمي محسوب

 برازش بیانگر 34/3با cmin/df شاخص همچنین (.دكر

 مطلوب برازش )برای باشدمي هاداده با مدل مطلوب

 هایشاخص باشد(. 5 تا 2 بین شاخص اين مقدار بايد

GFI، IFI،CFI 95/0 و 95/0 ،96/0 مقادير با ترتیببه 

 به 9/0 )مقادير كنندمي تأيید را مدل مطلوب برازش

 مدل مطلوب برازش بیانگر يك به نزديك و باال

 05/0 مقدار با RMSEA شاخص عالوه،به باشند(.مي

 اين )مقدار كندمي تأيید را مدل قبول قابل برازش

 كمتر و 08/0 بايد مطلوب برازش يك برای شاخص

 مسیر ضرايب1 رنمودا در ((.2005 )كالين، باشد

 است. شده آورده مدل متغیرهای

 

 
 مفروض ساختاری مدل 1 نمودار

 بین استاندارد مسیر ضرايب 1 نمودار در

 آورده مفروض ساختاری مدل در پژوهش متغیرهای

 كل در مفروض مدل كه است ذكر به الزم است. شده

 )بهزيستي وابسته متغیر واريانس از 39/0
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 بررسي برای است. دهكر تبیین را ناختي(شروان

 مسیر ضرايب 2 جدول در ضرايب اين داریامعن

 ذكر با مفروض مدل در متغیرها بین مستقیم( )روابط

 استانداری خطای و بحراني نسبت داری،امعن سطح

 .است شده آورده آنها

 مفروض مدل در آنها داریامعن سطح و مستقیم( هایاثر) مسیر ضرایب 2 جدول

 (P) داریمعنا سطح (C.R)بحرانی نسبت (S.E) استاندارد خطای (β) استاندارد ضرایب مستقیم سیرم

 03/0 -35/2 -119/0 -139/1 شناختيروان هزيستي -شغلي استرس

 -001/0 -70/08 -783/0 -566/0 شناختيروان بهزيستي - خانواده -كار تعارض

 ضرايب كه دهدمي نشان 2 جدول مندرجات

 امتغیره بین مستقیم هایاثر به مربوط (β) دارداستان

 نسبت استاندارد، خطای همراه مفروض مدل در

 اب بنابراين، است. آمده آنها داریامعن سطح و بحراني

 توانمي 2 جدول در موجود داریامعن سطوح به توجه

 مفروض مدل در مستقیم هایاثر تمامي كه گفت

 مستقیم هایفرضیه آن دنبالبه و شدند دارامعن

  .شدند تأيید آنها با مرتبط

 گیرینتیجه و بحث

 و شغلي استرس رابطه بررسي حاضر، پژوهش از هدف

 در شناختيروان هزيستيب بر خانواده -كار تعارض

 هایيافته كه بود خاص يادگیری اختالل مراكز مربیان

 هاداده با را پیشنهادی مدل قبول قابل برازش ،آن

 رابطه حاضر پژوهش تر،دقیق طوربه .كردند تأيید

 را شناختيروان بهزيستي و شغلي استرس بین منفي

 دارد آن بر داللت هاپژوهش نتايج است. كرده تأيید

 جسماني، متعدد منفي پیامدهای شغلي استرس كه

 از دارد. پي در عاطفي( و )شناختي رواني و رفتاری

 نارضايتي شناختي و عاطفي مشكالت ترينمهم جمله

 و انزوا ناكامي، احساس اضطراب، افسردگي، لي،شغ

 از (.2011 همكاران، و )گودوين است شغل از بیزاری

 پیدايش با عاليم اين كه است واضحپر ديگر، طرف

 هارفام هستند. تضاد در كار محیط در بهزيستي

 كه رسید نتیجه اين به پژوهشي در نیز (2004)

 كستش فقر، جمله از روزمره زندگي فشارزاهای

 و سالمت با زندگي منفي حوادث ساير و تحصیلي

 توانمي واقعدر دارند. منفي رابطه افراد بهزيستي

 اجرای در را كاركنان ماليم استرس چه اگر گفت

 و داردمي نگه هشیار ،گیرندمي عهدهبر كه كاری

 كندمي فراهم را عملكرد صحت و دقت تقويت شرايط

 اما دارد، رورتض سازمان اهداف به نیل برای و

 بیشتر فرد( حملت )آستانه معیني حد از كهصورتيدر

 پیامدهای و كندمي پیدا تقلیل فرد عملكرد شود،

 كاركنان يستيبهز در نقصان جمله از ناخوشايندی

 پور،خواجه ترجمه آلتماير؛ و )راس است تصور قابل

 اختالل مراكز در اشتغال اينكه به توجه با (.1385

 و عمومي شرايط بودندارا نیازمند صخا يادگیری

 دارد وجود امكان اين است، شغل با مرتبط تخصصي

 اين فعالیت به تسلط عدم جهت به مربیان از برخي

 آموزاندانش نیازهای به پاسخگويي فقدان و حوزه

 انجام باالو ولیتئمس احساس جهت به يا و هدف

 سبمتنا مداخله و شناسايي ارزيابي، هایبرنامه دقیق

 هیچ تاكنون كهجاييآن از و شوند استرس دچار نیاز با

 انجام مراكز اين مربیان روی خارجي و داخلي پژوهش

 در تواندمي اطالعات اين به دستیابي بود، نشده

 تحت مربیان و مراكز برای انهیسال هایبرنامه طراحي

 استرس بین منفي رابطه به توجه با باشد. مؤثر پوشش

 به پژوهش، اين در شناختيروان يبهزيست و شغلي

 ابالغ و ستادی ريزیبرنامه از استفاده با تا رسدمي نظر

 نیروهای انتخاب و گزينش خصوصدر هااستان به آن

 و توانمند نیروهای نگهداشت و مراكز اين به ورودتازه

 سطح كاهش و اشتیاق انگیزه، ايجاد روش از كارا

 شود. برداشته مقتضي اقدام راستا اين در استرس

 بین منفي رابطه پژوهش هایيافته ديگر، سوی از

 تأيید را شناختيروان بهزيستي و خانواده -كار تعارض

 جمله از بسیاری هایپژوهش با يافته اين اند.كرده
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 شاهاندشتي، كاظمي (،1394) مرعشي و كشتكاران

 و كالیات دريسكول، و (1396) نعامي و نیسي ارشدی،

 منفي رابطه تبیین در .است وهمس (2004) بروگ

 در شناختيروان بهزيستي و خانواده -كار تعارض

 كه گفت توانمي يادگیری اختالل مراكز مربیان

 رواني فشار شغلي محیط و خانواده بین هایتعارض

 در مسئله اين كه كندمي وارد فرد به را زيادی

 به وی ابتالی و فرد توان فرسايش باعث بلندمدت

 هاتعارض اين عالوه،به د.شومي تنيروان هاییبیمار

 در هم و خانواده محیط در هم كه شودمي سبب

 نداشته زندگي از رضايت و كافي بازدهي ،كاری محیط

 دستخوش آن خانوادگي و شغلي روابط و باشد

 پیوندهای شدنضعیف آن حاصل كه شود تغییراتي

 پذيرش هكييجاآن از باشد.مي فرد اجتماعي و عاطفي

 مي شناختيروان بهزيستي هایمؤلفه از ارتباط و

 -خانواده هایتعارض افزايش كه است طبیعي باشند،

 از دهد.مي كاهش را فرد شناختيروان بهزيستي كار

 بهزيستي با خانواده -كار تعارض منفي رابطه رو اين

 به توجه با است. تبیین قابل منظر اين از تيشناخروان

 در فقط خاص يادگیری اختالل مراكز نمربیا اينكه

 سیر بايد و نیستند درگیر آموزش با درس كالس

 نیز خانه محیط در زمینه اين در را مستمر هایمطالعه

 گام به گام و منظم برنامه طراحي با و باشند داشته

 را يادگیری اختالل دارای آموزدانش ای،مداخله

 هایروش وارسي به منجر امر اين كنند، هدايت

 سازیپیاده با و شده مشخص هایزمان در پیشنهادی

 از هريك عملكرد پیشرفت، بر نظارت رويكرد

 نیازمند مسئله اين كه كنندمي پايش را آموزاندانش

 گاهي عمل در كه است مضاعف انرژی و وقت صرف

 .شودمي انجام نیز كار محیط از خارج هایزمان در

 بر خانواده – كار تعارض متغیر بررسي ترتیباينبه

 مراكز در آتي هایبرنامه طراحي در تواندمي گروه اين

 كاربست و پژوهش اين نتايج، از استفاده با باشد. مؤثر

 تواندمي استاني و ستادی ريزیبرنامه در آن

 رويكرد از استفاده با و شناسايي را موجود هایتعارض

 .دشو انجام الزم هایاقدام زمینه اين در نگربوم

 يادگیری اختالل مراكز مربیان روی حاضر مطالعه

 اين نتايج تعمیم در بنابراين است. شده انجام خاص

 بايد هامؤسسه و هاسازمان ساير ،ديگر افراد به پژوهش

 برای كه ييجاآن از همچنین .شود انجام احتیاط

 از پژوهش اين در پیشنهادی الگوی برازندگي بررسي

 است، شده استفاده ساختاری معادالت الگويابي روش

 بايد متغیرها بین معلولي و علت روابط استنباط در

 در شودمي پیشنهاد بنابراين، .كرد احتیاط

 برای آزمايشي يا طولي هایروش از آينده هایپژوهش

 شود. استفاده متغیرها بین معلولي -علي روابط بررسي

 بر عالوه آينده هایپژوهش در همچنین

 ماننده هاييروش از دهيگزارشخود یهاپرسشنامه

 استفاده هاداده آوریجمع برای مصاحبه و مشاهده

 شناختيروان بهزيستي اينكه به توجه با عالوه،به .شود

 عملكرد، سالمت، بر گذارتأثیر و مهم متغیرهای از

 هایمحیط و سازمان نسبي مزيت افزايش و وریبهره

 هایپژوهش ات شودمي پیشنهاد باشد.مي كاری

 متغیر اين مهم پیامدهای شناسايي منظور به بیشتری

  .شود انجام

 هانوشتپی
1. Emotional Well-Being 

2. Job stress 

3. Johnston 

4. Self-efficiency 

5. Singer 
6. Social well-being 
7. Subjective Wellbeing 
8. Work-family conflict 

9. World Health Organization 

 منابع
 با سازماني اخالقي جو رابطة (.1394) ع. نیسي، و ن؛ ارشدی،

 قصد و شغلي استرس سازماني، تعهد شناختي،روان بهزيستي

 اخالق محوری.هایارزشیابي خود كنندهتعديل نقش شغل: ترك

 (.1) 10 فنّاوری. و علوم در

 روانشناختي بهزيستي شغلي استرس بین رابطه (.1396) پ. ترسا،

 يانتظام نیروی ورزشكار غیر و ورزشكار كاركنان شغلي عملكرد

 .133-156 (،21)6 خوزستان، انتظامي دانش فصلنامه اهواز. شهر
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 سرسختي رابطه (.1393.) ا ،نوری و ؛ح ،عريضي ؛ش ،جوانمرد

 میانجي قشن به توجه با خانواده -كار تعارض و روانشناختي

 .92-102 ، (18) 19 .شغلي استرس قالب در رواني بهزيستي

 شغلي اشتیاق رابطه بررسي (.1397) .ر زاده، كاظم و ؛ح كلور، رحیمي
 رد)مو معلمان شغلي فرسودگي با شناختيروان بهزيستي و

 .71-82 (،4)7 ،مدرسه روانشناسي اردبیل(. شهر معلمان مطالعه

 رجمهت .شغلي استرس (.1377) آلتماير. ام تالیزاب و راس؛ آر رندال،

 .صنعتي مديريت سازمان تهران: پور. خواجه غالمرضا

 ار،ك تعارض بررسي (.1396) .ص اقدم. زاده رسول پ؛ پور.فتحي

 .تبريز شهر دولتي نهادهای در شاغل زنان بین در كار -خانواده
 .48-31 (،36) 10 ،شناسي جامعه مطالعات

 ع. نعامي، و ع؛ نیسي، ن؛ ارشدی، ص؛ دشتي، شاهان كاظمي

 قصد بر خانواده كار سازیغني و خانواده كار تعارض اثر (.1396)

 كار تعادل ای واسطه نقش شناختي: روان بهزيستي و شغل ترك

 83-108 (،27)8 ،شناختي روان مدلهای و روشها زندگي.

 ع. نعامي، و ع؛ نیسي، ن؛ ارشدی، ص؛ دشتي، شاهان كاظمي
 بهزيستي بین رابطه در آوریتاب كنندهتعديل نقش .(1396)

 قصد و انوادهخ-كار سازینيغ خانواده،-كار تعارض و روانشناختي

-42 (،1)4 ،سازماني و صنعتي روانشناسي مطالعات .شغل ترك

19. 

 - ركا تعارض بین رابطه بررسي (.1394) ف. مرعشي، و ل؛ كشتكاران،

 بندر ميپتروشی كاركنان در شناختيروان بهزيستي با خانواده

 هواز،ا خانواده، و روانشناسي ملي همايش اولین )ره(خمیني، امام
 اهواز واحد اسالمي آزاد دانشگاه

 ستيبهزي رابطه (.1395) ك. گودرزی، و د؛ كردستاني، ح.؛ مريديان،

 استان استثنايي مراكز معلمان شغلي عملكرد با روانشناختي

 مركز شیراز، روانشناسي، و حقوق فقه، ملي كنفرانس لرستان،
 )متانا( ايران نوين هایآموزش توسعه

 ع؛ م مظاهری، ا؛ شكری، ج؛ آبادی، فتح ش؛ شهیدی، م؛ خانجاني،
 بر یاپنسیلوان آوریتاب برنامه اثربخشي (.1394) پ. د،نژا رحیمي

 ناكارآمد های نگرش و استرس اضطراب، افسردگي، عالئم كاهش

 شناسي روان فصلنامه دانشجويان، در بیني خوش افزايش و
 35-19 (،4) 9 ،كاربردی

 .ش رضايي، و ؛م يیالق، نيشه ع؛ افروز،آتش م؛ هنرمند، زادهمهرابي

 فرسودگي و شغلي استرس عمومي، سالمت مقايسه (.1392)

 ،(9)20 ،رفتار دانشور .عادی و استثنايي مدارس معلمان شغلي
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