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Introduction: A lot of nurses face the challenge of balancing their job and family 

roles.The purpose of this study was to investigate the role of job engagement and job 

self-efficacy in predicting job-family conflict among female nurses. 
 

Methods: In this descriptive–correlational study, the statistical population was 

all 12000 female nurses of Tehran state hospitals in the second three months of 2016. 

Out of this population, 381 subjects were selected via cluster sampling method, and 

were evaluated via family-job and self-efficacy questionnaires. For statistical 

analysis of data the SPSS22 and the descriptive and inferential statistics methods 

such as Pearson correlation coefficient and multiple stepwise regression were used. 

The significance level in this study was 0.05. 
 

Results: The results showed a significant negative correlation between the 

overall job engagement score and its components (P≤0.01, F=28/127). In addition, 

there is a negative significant correlation between components of job self-efficacy 

and overall score of self-efficacy with job-family conflict and family-job conflict (P≤ 

0.05, F=126/93). 
 

Conclusion: Job engagement and job self-efficacy reduce job-family conflict. 

Therefore the obtained results from this research can be used in nurses’ curriculum 

designing to reduce job-family conflict. 
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 پژوهشيمقالة  

 خانواده در پرستاران زن شهر تهران –بررسي ارتباط ميان اشتياق و خودکارآمدي شغلي با تعارض شغل 
 

 *3، اسماعيل اسدپور2، عبدالرحيم کسائي1هليا رحيمي

 

 رانيتهران، ا ،يدانشگاه خوارزم ،يتیو علوم ترب يخانواده، دانشکدة روانشناسکارشناس ارشد مشاورة  .1

 رانيتهران، ا ،يدانشگاه خوارزم ،يتیو علوم ترب يگروه مشاوره، دانشکدة روانشناس ار،يستادا .2

 رانيتهران، ا ،يدانشگاه خوارزم ،يتیو علوم ترب يگروه مشاوره، دانشکدة روانشناس ار،ياستاد .3

 چکيده  مقالهاطالعات 

 15/10/1396: تاريخ وصول

 02/02/1397: رشيپذتاريخ 

 13/05/1397: نيآنال انتشار

 

 مواجه خود يخانوادگ و يشغل يهانقش يسازمتعادل چالش با پرستاران از ياریبسامروزه : مقدمه

ي بیننقش اشتیاق و خودکارآمدي شغلي پرستاران زن، در پیش . پژوهش حاضر با هدف بررسيهستند

 خانواده انجام شده است. –تعارض کار 

 زن پرستاران کلیة پژوهش حاضر از نوع توصیفي ـ همبستگي است و جامعة آماري آن :کارروش

گیرد که جمعیتي معادل را در بر مي 1396 سال دوم ماهة سه در تهران، شهر دولتي هايبیمارستان

هاي نامهانتخاب و با پرسش ياخوشه يریگنمونه روشِبه نفر بود که 3۸1 نمونه اند. حجمبوده نفر12000

هاي توصیفي آزمون با آماري يهادادهخودکارآمدي ارزيابي شدند.  شغلي و اشتیاق کار ـ خانواده، تعارض

شد.  وتحلیلتجزيه 22 نسخة SPSS افزارنرم و گامبهگام رگرسیون و نپیرسو همبستگي و استنباطي مانند

 است. 05/0داري در اين مطالعه سطح معني

 و ادهخانو - شغل تعارض با ي آنهامؤلفه و يشغل اقیاشت يکل ةنمر نیب نشان داد نتايج ها:يافته

 يهامؤلفه نیب نیهمچن (.B= ،05/0>P -39/0) دارد وجود يمعنادار يمنف ارتباط شغل - خانواده تعارض

 ارتباط شغل - خانواده تعارض و خانواده - شغل تعارض با يخودکارآمد يکل ةنمر و يشغل يخودکارآمد

 .(B= ،05/0>P-16/0ديده شد ) يمعنادار يمنف

 توانيمو  شوديمخانواده  -اشتیاق و خودکارآمدي شغلي موجب کاهش تعارض شغل  :نتيجه گيري

هاي آموزشي پرستاران براي کاهش تعارضات کار و خانواده از نتايج حاصل از پژوهش در طراحي برنامه

 استفاده کرد.

 

 کار ـ خانواده، پرستاران خودکارآمدي شغلي، تعارض شغلي، اشتیاق :هادواژهيکل

 :مسئول ةسندينو

 اسماعيل اسدپور

گروه مشاوره، دانشکدة  ار،يستادا

دانشگاه  ،يتیو علوم ترب يروانشناس

 رانيتهران، ا ،يخوارزم

 

 يک:الکترون پست

dr.iasadpour@yahoo.com 

 

 

این مقاله، کد زیر را با  برای دانلود
 موبایل خود اسکن کنید. 

 

 

 

 مقدمه

 يسازمتعادل چالش با امروزه پرستاران از ياریبس

 قا  یدق هنوز. هستند مواجه خود يخانوادگ و يشغل يهانقش

 تجربه را آن پرستاران از تعداد چه و چگونه ستین مشخص

 بر يشتریب ریتأث توانديم آن ابعاد از کي کدام و کننديم

 رتکرا و وعیش مطالعات جينتا اما باشد، داشته هاآن عملکرد

و  Grzywacz از ديدگاه [.1] دهديم نشان را دهيپد نيا يباال

 ودنب نيیپا ي مانندشغل طيشرا لیدل به پرستاران همکاران

 کار، دشواري ،يکار يهافتیش زياد تعداد ،يسازمان تيحما

 ياشن اتتعارض معرض در شتریب ،رهیغ و يطوالن يکار ساعات

 پرستاران از ياديز تعداد ساله هر و دارند قرار خانواده و کار از

 نيا .کننديم رها را کارشان ،يشغل تيرضا نداشتن لیدل به

 ها،آن آموزش يبرا شدهصرف يهانهيهز اتالف بر عالوه امر

 شوديم زین منابع و تخصص ها،مهارت دادندست از موجب

 ةانوادخ و کار در ،نقش تعارض ریتأث دربارة مطالعات جينتا [.2]

 يفايا معتقدند پژوهشگران از ياعده .است متناقض اشخاص

 حفظ سبب و است سودمند اشخاص يبرا متعدد يهانقش

 ؛شوديم هادر آن بودن دیمف احساس و ياجتماع گاهيجا

 توانديم هانقش تعدد هستند يمدع گريد يبرخ که يدرحال

 [.3] ندازدیب خطر به را اشخاص سالمت

 فعاالن ي مدنظراساس مسائل از خانواده -کار تعارض

 يچگونگ بر خانواده - کار تعارض و يکار تعارض. است يشغل

 رب کار - خانواده تعارض و يخانوادگ تعارض و ،يکار يزندگ

 يچگونگ. گذارديم ریتأث شخص يخانوادگ يزندگ يچگونگ

 ينیبشیپ را يزندگ از يخشنود ،يخانوادگ و يکار يزندگ
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 ستا ينقش نیب تعارض ينوع خانوادهـ  کار تعارض. کننديم

 از يخانوادگ و يشغل يهانقش از حاصل يفشارها آن در که

 نه ايب ؛دشويم ناهمساز جهات يبرخ از اي و طرف دو هر

 دشوار ي راخانوادگ اي و يکار نقش در مشارکت که يمعن

 عنوانبه پرستاران سالمت تیاهم به توجه با [.4] خواهد کرد

 متسالحفظ  ظیفةو که کشور سالمت ستمیس ياصل عضو

 سالمت که جا آن از و دارند، عهده بر را جامعه و خانواده خود،

 رد هاآن عملکرد تیّفیک با میمستق شکل به پرستاران

 دارد، ارتباط يخانوادگ يهانقش يفايا و ماریب از مراقبت

 در آن ابعاد و خانواده -کار متقابل تعارض مبحث به توجه

 و تنش دجايا ي درمهم منبعمهم است؛ زيرا  پرستاران

 و ارمیب از مراقبت تیّفیک بر توانديم الزاما  که ي استاسترس

 -کار تعارض. بگذارد ریتأث او يخانوادگ و يشغل فيوظا

 با .کنديم جاديا يپرستار فةحر در يفراوان مشکالت خانواده

بر  يخانوادگ يهاتیمسئول گرفتن عهده هب اينکه به توجه

 کار انیم تعارض ينوع وجود نگران توانيم ،است زنان دوش

 .[5] بود پرستار زنان در خانواده و

 در يابرجسته نقش که يشناختروان مهم ةساز دو

 و يشغل اقیاشت دارد، سازمان با فرد يسازگار شيافزا

 سازه دو نيا رسديم نظر به [.6] است يشغل يخودکارآمد

 يغلش اقیاشت. باشد داشته رابطه زین خانواده -کار تعارض با

 ،يشغل عملکرد همچون يمثبت يامدهایپ با که است يمفهوم

 ةرابط ي،شغل يخشنود و يسازمان يمدن يرفتارها تيتقو

 .دارد داريمعني يمنف ةرابط شغل ترک قصد با و مثبت

. است هشد فرض يشغل يفرسودگ مقابل ةنقط يشغل اقیاشت

 اشاره يمؤثر و کنندهتيسرا ا،يپا شناختيِ  حالت به اقیاشت

 خاص رفتار اي و شخص واقعه، موضوع، کي يرو که دارد

 [.7] شودينم متمرکز

 يخودکارآمد مفهوم از برگرفته يشغل يخودکارآمد

 يراب خود ييتوانا بارةدر فرد قضاوت صورتبه است و بندورا

 فيتعر نیمع ياحرفه و يشغل چارچوب در فیتکل اصل انجام

 ریتأث رفتار و زشیانگ از يشغل يخودکارآمد [.5] است شده

 سطوح و گذارديم ریتأث هاآن بر متقابل طوربه گیرد،مي

 يارفتاره و فیتکال در فرد مشارکت شيافزا موجب آن يباال

 [.6] خواهد شد يشغل

نظرية خودکارآمدي بر اين فرض مبتني است که باور افراد 

و استعدادهايشان تأثیرات مثبتي بر اعمال  هاييتوانادربارة 

کننده در رفتار است. عنصر تعیین نيترمهمدارد و  هاآن

ي هاتیموقعي خود اعتقاد ندارند، در هاييتواناافرادي که به 

ند و احتمال اينکه شوبحراني دچار ناامیدي و درماندگي مي

. اين افراد از ابدييم کاهش نحوِ مطلوبي رفتار کنند،به

تبعِ آن زا هراس دارند و بهرويارويي با مشکالت چالش

د. اين امر به نوبة خود به شويمعملکردشان دچار آسیب 

 .[7] نجر خواهد شدماحساس ناکارآمدي و فرسودگي شغلي 

 ربازا در مردان و زنان مشارکت ي،فعل ةجامع تحوالت و رییتغ

را افزايش  منزل از خارج در شاغل مردان و زنان و حضور کار

 يهاخانواده نام به خانواده از يديجد نوع رشدبه  و داده است

 عالوه مرد و زن هاخانواده نوع نيا در. است شده منجر دوشغله

 نيا و ددارن زین يشغل نقش ي،نيوالد و يهمسر يسنت نقش بر

 ينتس نقش داشتن با زنان رايز تر است؛مهم زنان يبرا موضوع

 در. اندشده ديگري ديجد نقش واجد اکنون ي،مادر و يهمسر

 درآمد شيافزا به ديجد نقش نيا رسديم نظر به اول نگاه

 شاغل زن نفسعزت شيافزا و ياقتصاد وضع بهبود خانواده،

 يهانقش انتظارات نیب نتواند زن وقتي اما ،شوديم منجر

 خانواده – کار تعارض ينوع دچار ،دينما برقرار تعادل شيخو

 تعارض بارةدر هافيتعر نيتريميقد از يکي [.۸] خواهد شد

. است Beutell [9.]و  Greenhaus به مربوط خانواده - کار

 اصطکاک ينوع خانواده - کار تعارض، فيتعر نيا براساس

 خانواده و کار ةطیح از يناش يفشارها آن در که ستا هانقش

 نشان هاپژوهش. است ناسازگار و متقابل جهات يبرخ از

 يبرا که کننديم ييهانقش صرف يشتریب وقت افراد اندداده

 نقش تعارض بروز احتمال امر نيا .دارد بیشتري تیاهم هاآن

 و هايبررس ،Aycan به اعتقاد .[10] دهديم شيافزا را

 هشد انجام خانواده و کار متقابل ةرابط ربارةد که ييهاپژوهش

يم خانواده -کار تعارض که هستند يرأهم در اين نظر ،است

 ينامناسب و بارانيز آثار ها،سازمان و هاخانواده ،افراد يبرا تواند

 .[11] گذاردب يجا بر

 با يخودکارآمد معنادار و میمستق ةرابط Limپژوهش 

 با آن معکوس ةرابط و ي،خانوادگ تيرضا و يشغل تيرضا

نتايج مطالعات  [.12] دکر دأيیت را کار - خانواده تعارض

Rubio يمنف ارتباط يمدآخودکار نشان داد و همکاران 

 نيا در نیهمچن و دارد خانوادهـ  کار تعارض با يمعنادار

 طول در يمدآخودکار دش مشخص دوساله يِطول يِبررس

 و است خانوادهـ  کار تعارض معنادار يهانیبشیپ از زمان

 .[13] دشويم تعارض اين نوع کاهش باعث
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 و يخودکارآمد داد نشان همکارانو  Peng يهاافتهي

 و تهداش ارتباط منفي خانواده ـ کار تعارض با ي،شغل تيرضا

 تعارض در يمعنادار ينیبشیپ ييتوانا ي،خودکارآمد سطوح

 هسيمقا در زنان داد نشان جينتا نیهمچن .دارد خانواده ـ کار

 [.14] دارندیشتري ب ةخانوادـ  کار تعارض ،مردان با

 -ي مختلفي دربارة تعارضات کارهاپژوهشاگرچه  

خانواده انجام شده است، تاکنون مطالعة جامعي که 

را در کنار هم بررسي کند و سهم  متغیرهاي پژوهش حاضر

ـ خانواده مشخص  ،کرده باشد هريک را در تبیین تعارض کار 

 قیحقت ةنیشیپ و يادشده مطالب به توجه بانشده است.  انجام

 ادهخانو -کار تعارض بر يشغل يخودکارآمد و اقیاشت نقش و

حفظ  که يقشر عنوانبه پرستاران به پرداختن تیاهم و

وجود  نیهمچن و دندار دست در را جامعه سالمت

 میتعم درهاي فرهنگي تفاوت هاي ناشي ازيتمحدود

 نيا حاضر پژوهش ياصل سؤال کشور، از خارج يهاپژوهش

 اب يشغل اقیاشت و يخودکارآمد نیب يارابطه چه که است

 دارد؟ وجود تهران شهر پرستاران خانوادهـ  کار تعارض

 بررسيروش

، شدهپژوهش حاضر با توجه به ماهیت متغیرهاي بررسي

از نوع مطالعات همبستگي است. جامعة آماري کلیة 

را در بر  تهران دولتي شهر هايبیمارستانپرستاران زن 

، 1396در سه ماهة دوم سال  هاآنگیرد که تعداد مي

 (=12000N) يآمارنفر بوده است. از جامعة  12000

(، با توجه به جدول =3۸1Sپژوهش حاضر، حجم نمونه )

نفر در نظر گرفته شده است  3۸1، [15] مورگانکرچسي و 

ي، از امرحلهي چنداخوشهگیري روش نمونه زکه با استفاده ا

ي میالد، امام خمیني، شهید رجايي، هامارستانیببین 

طالقاني، تهران پارس،  شهداي تجريش، رازي، امیراعلم،

حکیم انتخاب شدند؛ به اين  لقمان و )ص(حضرت رسول اکرم

 10بیمارستان،  51صورت که در مرحلة اول از بین 

 3۸ة دوم از هر بیمارستانِ منتخب، بیمارستان و در مرحل

صورت تصادفيِ سیستماتیک انتخاب شدند. ي بهآزمودن

 شده در اين پژوهش عبارت است از:استفاده ابزارهاي

 سنجش براي خانواده: - شغل تعارض نامةپرسش

 ايگويه 1۸ ةنامپرسش ازپرستاران،  ةخانواد ـ کار تعارض

 همکاران و Carlson خانواده، و کار تعارض چندبعدي

از گزينة  هاپاسخاست. در اين مقیاس، دامنة  شده استفاده
                                                           
1Utrecht Work Engagement Scale 

موافق(، براساس  کامالمخالف( تا گزينة پنج ) کاماليک )

گانة  6مقیاس لیکرتي مرتب شده است. اين مقیاس ابعاد 

هاي اين . گويهدکنيمخانواده را ارزيابي  –تعارض کار 

 گوية اول: 3ست از: اي عبارت انامة هجده گويهپرسش

گوية دوم: تعارض  3خانوادة مبتني بر زمان،  –کار  تعارض

 –گوية سوم: تعارض کار  3 کار مبتني بر زمان، –خانواده 

گوية چهارم: تعارض  3 فرسايي،خانوادة مبتني بر توان

 تعارض گوية پنجم: 3 فرسايي،کار مبتني بر توان –خانواده 

خانواده  تعارض گوية ششم: 3خانواده مبتني بر رفتار و  –کار 

 با پايايي همکاران ضريب و Carlson کار مبتني بر رفتار. –

کار ـ خانواده  گانة تعارضسه ابعاد براي را کرونباخ آلفاي

 ايران، مطالعة . در[16] اندگزارش کرده ۸7/0تا  7۸/0

Watai 6ه را در و همکاران روايي و پايايي ابزار يادشد 

. در [17] استگزارش کرده  %92تا  77مقیاس بین خرده

 نامه با ضريب آلفاي کرونباخمطالعة حاضر نیز پايايي پرسش

 به دست آمد. ۸4/0

نامه، اين پرسشنامة اشتياق شغلي: پرسش

 نامة خودارزيابي موسوم به مقیاس اشتیاق شغلي پرسش

Utrecht1 سازندة اشتیاق شغلي مقیاس خرده 3 است و شامل

شود و براي ارزيابي اين مفهوم ساخته شده است. اين مي

اي درجه 5پرسش با مقیاس لیکرت  17نامه از پرسش

. انرژي حرفه1مقیاس دارد: خرده 3تشکیل شده است که 

ي آلفا بيضراي. . شیفتگي حرفه3اي . فداکاري حرفه2اي 

 91/0 و 6۸/0 نیب مقیاس آنرخردهيز 3ي برا نامهاين پرسش

 کرونباخ و همکاران، آلفاي Maunoهمچنین  .است غیرمت

. در ايران [1۸]اند گزارش کرده 92/0را  مقیاس کل اين

Hayati 73نامة حاضر را و همکاران آلفاي کرونباخ پرسش% 

 ۸4/0تا  76/0نامه بین . روايي سازة پرسشاندکردهگزارش 

ر گزارش شده است. معنادا 01/0به دست آمده که در سطح 

نامه با استفاده از روش آلفاي کرونباخ همچنین پايايي پرسش

در مطالعة حاضر  .[19] استگزارش شده  79/0تا  72/0بین 

 بوده است. ۸7/0آلفاي کرونباخ براي کل ابزار 

 Knightو  Rigsz :خودکارآمدي شغلي ةنامپرسش

مقیاس و براي سنجش باورهاي خرده 4نامه را در اين پرسش

خودکارآمدي فردي، انتظار پیامدهاي فردي، باورهاي 

اند. کارآمدي جمعي و انتظار پیامدهاي جمعي طراحي کرده

 ۸۸/0تا  ۸5/0، بین Rigszپايايي اين مقیاس در مطالعات 
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گزارش شده است. پايايي به روش آلفاي کرونباخ براي 

، انتظار پیامدهاي فردي ۸6/0رهاي خودکارآمدي فردي باو

، انتظار پیامدهاي ۸۸/0، باورهاي کارآمدي جمعي ۸۸/0

تا  06/0بین  هااسیمق، همبستگي دروني خرده۸5/0جمعي 

ترين گزارش شده و مقیاس کارآمدي فردي مستقل 56/0

در ايران، پژوهش  .[20]مقیاس به دست آمده است. 

Marashian  و Naderiنامه را به ضرايب پايايي اين پرسش

دو روش آلفاي کرونباخ و تنصیف محاسبه کرده است که 

. در [21] آمدبه دست  57/0و  53/0ترتیب ضرايب به

ب نامه با ضريپژوهش حاضر نیز اعتبار همساني دروني پرسش

 به دست آمد. 91/0آلفاي کرونباخ 

با روش کار به اين صورت بود که پس از هماهنگي 

هاي مدنظر و کسب اجازة قانوني، با مراجعه به بیمارستان

ي اجلسههاي مربوطه و شناسايي پرستاران، در بیمارستان

حضوري منطق پژوهش براي اين افراد توضیح داده شد و 

هاي پژوهش در نامه، پرسشهايآزمودنپس از جلب رضايت 

، هانامهپرسشدادن به ها قرار گرفت. در حین پاسخاختیار آن

احتمالي افراد  سؤاالتپژوهشگر حضوري فعال داشت تا به 

شده با استفاده از هاي گردآورينیز داده پاسخ دهد. در پايان

گام و بهگام ونیو رگرس رسونیپ يهمبستگ يهاآزمون

 سطح وتحلیل شد.تجزيه 22نسخة  SPSSافزار آماري نرم

 .استبوده  05/0 مطالعه نيا در يداريمعن

 هايافته

 کنندگانشرکت سني در پژوهش حاضر میانگین

 1بود. در جدول شمارة  54/6معیار ، با انحراف16۸/31

 ها ارائه شده است.فراواني و درصد وضعیت تأهل آزمودني

 

 ها. فراواني و درصد وضعيت تأهل و نوبت کاري آزمودني1 جدول شمارة

 درصد تعداد 

 64/0 23۸ متأهل

 36/0 143 مجرد

 7/0 22 نوبت کاري فقط در شب

 25/0 96 نوبت کاري صبح و شب

 6۸/0 263 نوبت کار در گردش
 

 هاي توصيفي متغيرهاي پژوهشيژگيو. 2 شمارة جدول

 انحراف استاندارد ميانگين تعداد متغير

 34/۸ 2۸/17 3۸1 خانواده شغل ـ تعارض

 53/3 55/11 3۸1 شغل خانواده ـ تعارض

 5۸/6 72/14 3۸1 ايحرفه انرژي

 02/4 63/12 3۸1 ايحرفه فداکاري

 77/5 90/14 3۸1 ايحرفه شیفتگي

 50/۸ ۸1/41 3۸1 نمرة کلي اشتیاق شغلي

 4۸/9 16/26 3۸1 فردي خودکارآمدي باورهاي

 46/7 79/23 3۸1 فردي پیامدهاي انتظار

 67/۸ ۸3/1۸ 3۸1 جمعي کارآمدي باورهاي

 41/6 30/15 3۸1 جمعي پیامدهاي انتظار

 54/22 13/۸4 3۸1 نمرة کل خودکارآمدي شغلي

 

پس از بررسي نرمال بودن يا نبودن توزيع متغیرهاي 

پژوهش، با استفاده از آزمون کالموگروف ـ اسمیرنف، براي 

پرستاران و از  در خانواده -کار بیني تعارضبررسي پیش

شغلي، از مدل رگرسیون  خودکارآمدي و طريق اشتیاق
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از طريق اين آزمون گام استفاده شد. بهچندمتغیري گام

توان توزيع نرمال، يکنواخت و طبیعي نمرات را بررسي يم

داري متغیرهاي پژوهش کرد. نتايج نشان داد سطوح معني

ست. فرضیة صفر در آزمون ا تربزرگ 05/0در آزمون، از 

از توزيع مدنظر است  هادادهکولموگروف ـ اسمیرنف، پیروي 

از  هادادهو فرضیة مقابل آن عبارت است از پیروي نکردن 

نشدن فرضیة داري و رداين توزيع. با توجه به مقدار معني

منطبق بر توزيع نرمال و طبیعي نمرات  هادادهصفر، توزيع 

نتايج آزمون  3جدول شمارة ادامه شود. در يمقلمداد 

کالموگروف ـ اسمیرنف را براي بررسي نرمال بودن توزيع 

 دهد.يممتغیرها نشان 

 
 

 . نتايج آزمون کالموگروف ـ اسميرنف، براي بررسي نرمال بودن توزيع متغيرها3جدول شمارة 

 داريسطح معني کالموگروف ـ اسمیرنف متغیر

 213/0 052/1 خانواده شغل ـ تعارض

 615/0 703/0 ايحرفه انرژي

 123/0 012/1 ايحرفه فداکاري

 312/0 410/1 ايحرفه شیفتگي

 ۸72/0 967/0 نمرة کلي اشتیاق شغلي

 509/0 941/0 فردي خودکارآمدي باورهاي

 439/0 ۸96/0 فردي پیامدهاي انتظار

 512/0 ۸16/0 جمعي کارآمدي باورهاي

 637/0 547/0 جمعي پیامدهاي انتظار

 37۸/0 245/1 نمرة کلي خودکارآمدي شغلي

 

 

 

 و اشتیاق : بینبررسي فرضية اول پژوهش

 پرستاران رابطه خانواده -شغل تعارض با شغلي خودکارآمدي

 .دارد وجود

شود، بین يممشاهده  4گونه که در جدول شمارة همان

اي هحرف انرژي ي آن شاملهامؤلفهشغلي و  اشتیاق کلي نمرة

 و تعارض خانواده شغل ـ اي، با تعارضحرفه و فداکاري

ارتباط منفي معناداري وجود دارد و بین  شغل خانواده ـ

ه ادخانو و تعارض خانواده شغل ـ تعارضاي با حرفه شیفتگي

شود. همچنین بین ارتباط منفي معناداري ديده مي شغل ـ

ي خودکارآمدي شغلي و نمرة کلي خودکارآمدي، با اهمؤلفه

ارتباط منفي  شغل خانواده ـ و تعارض خانواده شغل ـ تعارض

 معناداري وجود دارد.

 

 
 

 

 پژوهش. ماتريس همبستگي متغيرهاي 4جدول شمارة 
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 11 10  9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیر

            1 شغل ـ خانواده تعارض

           1 27۸/0 شغل خانواده ـ تعارض

-317/0 -632/0 ايحرفه انرژي  1          

         1 3۸3/0 -155/0 -44۸/0 ايحرفه فداکاري

526/0 ايحرفه شیفتگي  167/0 4۸7/0- 243/0-  1        

719/0 693/0 -230/0 -423/0 شغلي اشتياق کلي نمرة  093/0 1       

 خودکارآمدي باورهاي

 فردي
545/0-  291/0- 491/0 34۸/0  440/0-  309/0 1      

     1 073/0 6۸/0 -177/0 069/0 1۸3/0 -126/0 -104/0 فردي پیامدهاي انتظار

    1 303/0 466/0 2۸3/0 -552/0 3۸9/0 514/0 -255/0 -591/0 جمعي کارآمدي باورهاي

  1 529/0  1۸9/0 527/0 339/0 -521/0 3۸0/0 56۸/0 -2۸3/0 -492/0 جمعي پیامدهاي انتظار

 خودکارآمدي کلي نمرة

 شغلي
645/0- 334/0- 513/0 418/0 590/0- 352/0 771/0 530/0  807/0 763/0 1 

 

 

 و شغلي اشتیاق بیندوم پژوهش:  ةبررسي فرضي

 .دارد وجود رابطه پرستاران خانواده شغل -تعارض

 هاي انرژيدهد ويژگينشان مي 5نتايج جدول شمارة 

 50/0شغلي،  اشتیاق کلي اي و نمرةحرفه اي، شیفتگيحرفه

کند. در گام را تبیین مي خانواده شغل ـ از واريانس تعارض

از واريانس  40/0به تنهايي اي حرفه اول، ويژگي انرژي

شدن را تبیین کرد. با اضافه خانواده شغل ـ تعارض

اين  يشغل اشتیاق کلي نمرة و ايحرفه هاي شیفتگيويژگي

رسید. ضرايب بتا برعکس افزايش  50/0ضريب تبیین به 

رسیده است. بر  - 39/0به  -63/0، در گام اول از 2Rضرايب 

کرد که بر مبناي ضرايب  توان چنین استنباطاين اساس مي

اي با ضريب حرفه ويژگي انرژي (،β)استاندارد رگرسیون 

 ل ـشغ بیني تعارضبیشترين سهم را در پیش - 63/0بتاي 

 و ايحرفه هاي شیفتگيدارد و پس از آن ويژگي خانواده

 قرار دارند. شغلي اشتیاق کلي نمرة

 
 

 

 شغلي براساس اشتياق خانواده بيني تعارض شغل ـگام براي پيشبه. نتايج تحليل رگرسيون گام5شمارة جدول 
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 R 2R نبيمتغيرهاي پيش مدل
2R 

 df شدهتعديل
ضريب 

F 

β 
 داريمعني Beta T استاندارد

 000/0 -۸۸/15 -63/0 -79/0 96/252 (1-3۸0) 39/0 40/0 63/0 ايحرفه انرژي 1

2 
 ايحرفه انرژي

6۸/0 46/0 45/0 (379-1) 5۸/162 
61/0- 49/0- 49/11- 000/0 

 000/0 61/6 2۸/0 45/0 ايشیفتگي حرفه

3 

 ايحرفه انرژي

70/0 50/0 49/0 (37۸-1) 2۸/127 

14/0- 11/0- 46/6- 000/0 

 000/0 90/۸ 50/0 ۸0/0 ايشیفتگي حرفه

 اشتیاق کلي نمرة

 شغلي
37/0- 39/0- 67/5- 004/0 

 

 خودکارآمدي بینبررسي فرضية سوم پژوهش: 

 .دارد وجود پرستاران رابطه ـ خانوادة شعل تعارض و شغلي

 کل هاي نمرةدهد ويژگينشان مي 6نتايج جدول شمارة 

 و باورهاي فردي پیامدهاي شغلي، انتظار خودکارآمدي

 خانواده از واريانس تعارض شغل ـ 50/0فردي،  خودکارآمدي

 شغلي خودکارآمدي کل کند. در گام اول، نمرةرا تبیین مي

شغل خانواده را تبیین -از واريانس تعارض 41/0به تنهايي 

 و فردي پیامدهاي هاي انتظارکرد و با اضافه شدن ويژگي

 50/0فردي اين ضريب تبیین به  خودکارآمدي باورهاي

، در گام اول از 2Rرسید. ضرايب بتا برعکس افزايش ضرايب 

توان چنین رسیده است. بر اين اساس مي -16/0به  -64/0

، (β)استنباط کرد که بر مبناي ضرايب استاندارد رگرسیون 

 -64/0شغلي با ضريب بتاي  خودکارآمدي کلي نمرة

ارد، و د خانواده شغل-تعارضبیني بیشترين سهم را در پیش

 خودکارآمدي باورهاي و فردي پیامدهاي پس از آن، انتظار

 قرار دارند. فردي
 

 شغلي براساس خودکارآمدي خانواده بيني تعارض شغل ـيشپگام براي به. نتايج تحليل رگرسيون گام6جدول شمارة 

 T Beta داريمعني
β 

 F dfضريب  استاندارد
2R 

 شدهتعديل
2R R مدل بينمتغيرهاي پيش 

 1 شغلي خودکارآمدي کل نمرة 64/0 41/0 41/0 (1-3۸0) 62/259** -23/0 -64/0 -42/16 000/0

000/0 03/19- ۸2/0- 29/0- 

**76/1۸5 (1-379) 49/0 49/0 70/0 

 شغلي خودکارآمدي کل نمرة

2 

 فردي پیامدهاي انتظار -3۸/0 -33/0 -69/7 000/0

000/0 45/12- 97/0- 35/0- 

**93/126 (1-37۸) 49/0 50/0 70/0 

 شغلي خودکارآمدي کل نمرة

 فردي پیامدهاي انتظار -45/0 -39/0 -۸2/7 000/0 3

 فردي خودکارآمدي باورهاي -14/0 -16/0 -4۸/2 01۸/0

 

 

 

 حث ب
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 اقیاشت کل ةنمر نیب داد نشاني پژوهش هاافتهي جينتا

 و يفداکار و ياحرفه يانرژ شامل آن يهامؤلفه و يشغل

 يهامؤلفه تمام و خانوادهـ  شغل تعارض با ي،احرفه يفتگیش

 نیب نیهمچن .دارد وجود يمعنادار يمنف ارتباط آن

 با يخودکارآمد کل ةنمر و يشغل يخودکارآمد يهامؤلفه

 يمنف ارتباط آن يهامؤلفه تمام و خانواده ـ شغل تعارض

 Kaseroniبا مطالعات  هاافتهاين ي .دارد وجود يمعنادار

[21] ،Arabzadegan [23]، Nohe  [24]و همکاران، 

Rubio  [13]و همکاران ،Bakhban  [25]و همکاران، Peng 

 نیتب در سو است.هم Cinamon [26]و  ،[14]و همکاران 

 يبرا يچالش ،خانواده – کار تعارض گفت توانيم هاافتهي نيا

به نظر  اما ،شوديم محسوب يپرستار ةحرف و پرستاران

ي شغل اقیاشت خود شغل و حرفه در که يافراد رسدمي

اهند خو تجربه را يکمتر ةخانوادـ  کار تعارض ،بیشتري دارند

 يمترک يانرژ دارند ينيیپا يشغل اقیاشت کــه يافراد. کرد

 به نسبت ي نیزکمتر اقیاشت جهینت در و دارند کار در

 در ،گیرندي خود را دست کم ميهاييتوانا دارند، شغلشان

با هیجانات شديد و خودانتقادي واکنش  فشارزا يهاتیموقع

 يفرسودگ افراد شوديم باعث هايژگيو ينا دهند.نشان مي

 کار تعارض دچار و باشند داشته کار در ينيیپا اقیاشت و باال

 در ،Arabzadegan [23] که يطوربه ؛[23] ندشو خانواده ـ

 بر ،آن يهامؤلفه و يشغل اقیتشا کرد انیب خود قیتحق

 عالوه، به .دارد يمنف ریتأث خانواده ـ شغل تعارض

 دادن دست از به نسبت را فرد ينگرانشغلي  يخودکارآمد

. شوديم مخرب استرس بروز از مانع و دهديم کاهش منابع

 در دخو جانیه کردن تيريمد لیدل به خودکارآمدتر افراد

 از. دارند ياالترب يروان و يجسمان سالمت زا،تنش تیموقع

 دخو ةرفتدست از منابع ریدرگ يذهن نظر از افراد نيا که آنجا

خواهند کرد.  تجربه را يکمتر يشناخت يهايينارسا ستند،ین

 و يشغل يزندگ مهار دارند باور که لیدل نيا به همچنین

 و يشغل تعارضات دارند، دست در را شانيخانوادگ

 ؛دهدينم قرار ریتأثتحت را هاآن ييزناشو تيرضا ،يخانوادگ

و همکاران  Rubio و [14]و همکاران  Peng که يطوربه

 يمنف ارتباط يمدآخودکار کردند گزارش يپژوهش در [13]

 نيا در نیهمچن و دارد خانوادهـ  کار تعارض با يمعنادار

 طول در يمدآخودکار دش مشخص ساله دو يطول يبررس

 که است خانواده ـ کار تعارض معنادار يهانیبشیپ از زمان

 نیهمچن. دشويم خانواده -کار تعارض کاهش باعث

Bakhban  نشان دادند يپژوهش در[ 25]و همکاران 

 سطوح ،نيیپا و باال خانواده ـ کار تعارض با پرستاران

 ي نیز دارند.نيیپا و باال يمدآخودکار

يژگيو داد نشان هاداده لیتحلوهيتجز جينتاهمچنین 

 اقیاشت کل ةنمر و ياحرفه يفتگیش ،ياحرفه يانرژ يها

 ـ شغل تعارض ينیبشیپ يبرا يمعنادار ييتوانا ي،شغل

 نيتريقو ياحرفه يانرژ که صورت اين به ؛دارد خانواده

اين  .است خانواده -کار تعارض ةکنندينیبشیپ ریمتغ

و Arabzadegan [23] ،Modiri [12 ]با مطالعات  هاافتهي

Nohe  در فرد يشغل اقیاشت سو است.هم [24]و همکاران 

يم ،پرستاران ويژه بینو به مارستانیب يي مانندهاسازمان

 ،غلش با مرتبط مثبت يهانگرش يبرا ياساس يرکن تواند

 منابع اکتساب ،مطلوب عملکرد ي کمتر،شغل يفرسودگ

 نيا ةهم ي باشد. در نهايتخودکارآمد ژهيوبه ي؛فرد و يشغل

 ازمانس خود نفع به میرمستقیغ اي میمستق شکل به جينتا

 از. منجر خواهد شد خانواده ـ کار تعارض کاهش به است و

انعطاف و يانرژ از ييباال سطح ي،احرفه يانرژ سوي ديگر

 و کار در تالش به( عالقه) ليتما کار، هنگام يذهن يريپذ

 توانديم کند ورا ايجاد مي يکار مشکالت مقابل در مقاومت

 ؛باشد ـ خانواده ة تعارض شغلکنندينیبشیپ نيتريقو

 يتگخس مقابل قطب ي،احرفه يانرژ داد نشان جينتا نيبنابرا

 ياالب سطح باهمراه  يشغل اقیاشت روازاين. ي استبدگمان و

 هخانواد -کار تعارض رب را ریتأث نيشتریب توانديم ي،انرژ

 [24]و همکاران  Nohe و Arabzadegan [23]. باشد داشته

ينیبشیپ توان يشغل اقیاشت به اين نتیجه رسیدند که زین

 شغل – کار تعارض يبرا درصد کي احتمال سطح در کننده

 .است سوهم حاضر قیتحق جينتا باو  دارد را

يژگيو داد نشان هاداده لیتحلوهيتجز جينتاهمچنین 

 و يفرد يامدهایپ انتظار ،يشغل يخودکارآمد کل ةنمر يها

شیپ يبرا يمعنادار ييتوانا ي،فرد يخودکارآمد يباورها

 ،يفرد يامدهایپ انتظار و دارند خانواده ـ شغل تعارض ينیب

 .است خانواده -کار تعارض ةکنندينیبشیپ ریمتغ نيتريقو

و  Peng، [25]و همکاران  Bakhbanبا مطالعات  هاافتهاين ي

 سو است.هم Cinamon [26]، و [14]همکاران 

 تعارض ردنک ينیبشیپ يبرا يامؤلفه توانديم يخودکارآمد

يقو يفرد يامدهایپ انتظار نیهمچن باشد. خانواده – کار

به است؛ خانواده -کار تعارض ةکنندينیبشیپ ریمتغ نيتر

 يذهن ،ياجتماع يآرزوها به يابیدست يبرا تالش ي کهطور
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زياد  اهآن ي درفرد يامدهایپ انتظار که يکسان در ،يکيزیف و

 رانتظا يابد. از آنجا کهبه شکل معناداري افزايش مي ست،ا

 اي شوديم عمل وارد فرد ايآ کنديم نییعت يفرد يامدهایپ

 کنندهينیبشیپ نيتريقو که باشد نيا ي برلیدل توانديم ،نه

ي ديگر نیز به نتیجة مشابهي هاپژوهش برخي .است

 کرد انیب يپژوهش در Cinamon [26] ؛اندهرسید

 ،خانواده ـ کار تعارض با يمنف ارتباط بر عالوه ي،خودکارآمد

 .دارد تعارض ي اين نوعنیبشیپ يبرا ي نیزمعنادار ييتوانا

 يخودکارآمدنشان داد  [25]و همکاران  Bakhban مطالعة

 ـ کار تعارض ينیبشیپ يبرا يمعنادار ييتوانا پرستاران

و  Peng پژوهش نیهمچن. داشت پرستاران نیب خانواده

 که است بوده مطلب نیهم يايگو زین [14]همکاران 

ط ارتبا خانوادهـ  کار تعارض با ي،شغل تيرضا و يخودکارآمد

 ينیبشیپ ييتوانا ي،خودکارآمد سطح و رددا منفي

 .    دارد خانواده ـ کار تعارض در يمعنادار

 گيرينتيجه

 و يشغل اقیاشت کل ةنمر نیب نشان داد نتايج پژوهش

 ـ خانواده تعارض و خانواده ـ شغل تعارض با ي آنهامؤلفه

 نیب نیهمچن. دارد وجود يمعنادار يمنف ارتباط شغل

 با يخودکارآمد کل ةنمر و يشغل يخودکارآمد يهامؤلفه

 يمنف ارتباط شغل - خانواده تعارض و خانوادهـ  شغل تعارض

شغل ـ خانواده از  تعارضات شود.ديده مي يمعنادار

ي خانوادگي و هانقشو فشارهاي ناسازگارانة  هااسترس

و در جوامع امروزي که در آن اغلب  ديآيمشغلي به وجود 

ناپذير است. اين مسئله ، امري اجتنابندهر دو شاغل هازوج

ي شغل پرستاري که از مشاغل سخت و حیاتي محسوب برا

است، امري بديهي  ترمحسوساشتغال زنان در آن  و شوديم

و واضح است؛ بنابراين براي کاهش تعارضات کار ـ خانواده، 

استفاده از راهبردهاي فردي و سازماني، الزم و ضروري به 

 هامارستانیب. در نتیجه به مديران آموزشي رسديمنظر 

شناختي ي آموزشي و خدمات روانهادوره، دشويمتوصیه 

الزم براي کاهش تعارض کار ـ خانواده را براي پرستاران 

 در دستور کار خود قرار دهند. متأهلويژه زنان شاغل و به

يم حاضر پژوهش يهاتيمحدود ازمحدوديت پژوهش: 

ي بررس شده ويبررس ةجامع و نمونه بودن محدود به توان

. ردک اشاره( مرد پرستاران) يتیجنس و يسن يهاگروه نشدن

ي هاافتهي از شوديم شنهادیپ پژوهش، يهاافتهي به توجه با

 يباال سطوح که يپرستاران يگرغربال يبرا ژوهشپ اين

 يشناختروان خدمات ةارائ نیز و را دارند خانوادهـ  کار تعارض

 يهاپژوهش نیهمچن. شود استفاده هابراي آن الزم يدرمان و

 و( مرد و زن پرستاران) تیجنس دو هر يبررس با مشابه

 .انجام شود جينتا يريپذمیتعم شيافزا يبرا جينتا ةسيمقا

 سپاسگزاري

ارشد نامة کارشناسيپژوهش حاضر برگرفته از پايان

الملل است. مشاورة خانواده دانشگاه خوارزمي، پرديس بین

 از کلیة پرستاران دندانيمنويسندگان مقاله بر خود الزم 

 کننده، تشکر و قدرداني کنند.ي همکاريهامارستانیب

 منافعدر تعارض 

 تعارضي در منافع وجود ندارد گونهچیهبین نويسندگان 
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