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 فسوش خانواده و کاز میان تعازض تأثیسگرازی دز شغلی استسس نقش مدل ازائه

  مشتسیان تسجرب
 

  2 آذز عادل ،1 علمداز شینة

 ایزاى تْزاى، تحقیقات، علَم ٍاحد اسالهی آساد داًطگاُ اقتصاد، ٍ هدیزیت داًطکدُ تاسرگاًی، هدیزیت ارضد کارضٌاسی داًطجَی  1

 ایزاى تْزاى، هدرس، تزتیت داًطگاُ اقتصاد، ٍ هدیزیت داًطکدُ صٌعتی، هدیزیت گزٍُ توام استاد 2

 

 چکیده

قیوتتی،   فطتارّای  ایجتاد  ٍ رقثتا  جذب هطتتزی، ّجتَم   ٍ تْیٌِ سَد صٌایع، حصَل اکثز در رقاتت افشایص تا کًٌَی ضزایط در

ائتِ هتدل ًقتص استتزس ضترلی در      استت  ّتدا اصتلی تحقیتض حاظتز ار      هطتتزیاى  هَاجِ تتا  هقدم خط ساسهاى فزٍش ٍاحد

پتوٍّص حاظتز تتا ایتي     ضزکت پارس اپال ارًٍد تتَدُ استت    تعارض هیاى کار ٍ خاًَادُ فزٍش تزجذب هطتزیاى در  تأثیزگذاری

تحقیض اس ًظز ّدا کارتزدی، ٍ اس ًظز رٍش گزدآٍری دادُ ّا، پیوایطی ٍ تَصیفی هحسَب هی ضَد  تزای تجشیِ تحلیت  هتدل   

هتی   7/0هتریز ّتای تحقیتض هتا دارای پایتایی تزکیثتی تتا ی       دُ ضد  استفا Smart Pls2  ٍSpss 20زی دادُ ّا اس اًداسُ گی

تاضٌد  در رٍایی ّوگزا چْار ضزط تزقزار تَد چَى ًقط ّز کدام اس ایي چْتار ضتزط  سهتِ رد ّوگزایتی استت ٍ  زایتة رٍش       

استتزس ضترلی تتا     267/0ختاًَادُ تتا ضتاخ      -هتریز تعتارض کتار   cv comسی یعٌیسٌجص کیفیت هدل اًداسُ گیزی اًعکا

هتَسط رٍ تِ تا  ارسیاتی ضد  ٍ دیگز هتریز ّا در حد قَی هی تاضتٌد  لتذا تتا تَجتِ تتِ اّویتت تتاثیز گتذاری          289/0ضاخ  

حققاى داخلتی تتِ ایتي هَظتَ ،     خاًَادُ ٍ استزس ضرلی تز عولکزد کارکٌاى ٍ قصد جذب هطتزیاى، ٍ عدم تَجِ ه–تعارض کار

-کتار ٍ تعتارض کتار   -تعتارض ختاًَادُ   تأثیزگتذاری استزس ضرلی ًقص هیتاًجی در  اًجام ایي تحقیض ظزٍری ٍ هْن هی ًواید  

خاًَادُ ًدارد  ّوچٌیي استزس ضرلی ًوی تَاًد تز جذب هطتزی تاثیز تگتذارد  در اداهتِ تتِ هقایستِ ایتي یافتتِ ّتا تتا ًتتای           

 تحقیقات پیطیي هی پزداسین   
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