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ABSTRACT
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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مجلة علمي دانشکدة پرستاري و مامايي همدان  -شاپا الکترونيک2819-2008 :
مقالة پژوهشي

بررسي ارتباط ميان اشتياق و خودکارآمدي شغلي با تعارض شغل – خانواده در پرستاران زن شهر تهران
هليا رحيمي ،1عبدالرحيم کسائي ،2اسماعيل اسدپور
.1
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.3
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کارشناس ارشد مشاورة خانواده ،دانشکدة روانشناسي و علوم تربیتي ،دانشگاه خوارزمي ،تهران ،ايران
استاديار ،گروه مشاوره ،دانشکدة روانشناسي و علوم تربیتي ،دانشگاه خوارزمي ،تهران ،ايران
استاديار ،گروه مشاوره ،دانشکدة روانشناسي و علوم تربیتي ،دانشگاه خوارزمي ،تهران ،ايران

اطالعات مقاله
تاريخ وصول1396/10/15 :
تاريخ پذيرش1397/02/02 :
انتشار آنالين1397/05/13 :

چکيده
مقدمه :امروزه بسیاري از پرستاران با چالش متعادلسازي نقشهاي شغلي و خانوادگي خود مواجه
هستند .پژوهش حاضر با هدف بررسي نقش اشتیاق و خودکارآمدي شغلي پرستاران زن ،در پیشبیني
تعارض کار – خانواده انجام شده است.

نويسندة مسئول:

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

اسماعيل اسدپور

بیمارستانهاي دولتي شهر تهران ،در سه ماهة دوم سال  1396را در بر ميگیرد که جمعیتي معادل
12000نفر بودهاند .حجم نمونه  3۸1نفر بود که بهروشِ نمونهگیري خوشهاي انتخاب و با پرسشنامههاي
تعارض کار ـ خانواده ،اشتیاق شغلي و خودکارآمدي ارزيابي شدند .دادههاي آماري با آزمونهاي توصیفي
و استنباطي مانند همبستگي پیرسون و رگرسیون گامبهگام و نرمافزار  SPSSنسخة  22تجزيهوتحلیل شد.
سطح معنيداري در اين مطالعه  0/05است.

استاديار ،گروه مشاوره ،دانشکدة
روانشناسي و علوم تربیتي ،دانشگاه
خوارزمي ،تهران ،ايران
پست الکترونيک:
dr.iasadpour@yahoo.com
برای دانلود این مقاله ،کد زیر را با
موبایل خود اسکن کنید.

يافتهها :نتايج نشان داد بین نمرة کلي اشتیاق شغلي و مؤلفههاي آن با تعارض شغل  -خانواده و
تعارض خانواده  -شغل ارتباط منفي معناداري وجود دارد ( .)P>0/05 ،B= -0/39همچنین بین مؤلفههاي
خودکارآمدي شغلي و نمرة کلي خودکارآمدي با تعارض شغل  -خانواده و تعارض خانواده  -شغل ارتباط
منفي معناداري ديده شد (.)P>0/05 ،B=-0/16
نتيجه گيري :اشتیاق و خودکارآمدي شغلي موجب کاهش تعارض شغل  -خانواده ميشود و ميتوان
از نتايج حاصل از پژوهش در طراحي برنامه هاي آموزشي پرستاران براي کاهش تعارضات کار و خانواده
استفاده کرد.
کليدواژهها :اشتیاق شغلي ،خودکارآمدي شغلي ،تعارض کار ـ خانواده ،پرستاران

مقدمه
بسیاري از پرستاران امروزه با چالش متعادلسازي
نقشهاي شغلي و خانوادگي خود مواجه هستند .هنوز دقیقا
مشخص نیست چگونه و چه تعداد از پرستاران آن را تجربه
ميکنند و کدام يک از ابعاد آن ميتواند تأثیر بیشتري بر
عملکرد آنها داشته باشد ،اما نتايج مطالعات شیوع و تکرار
باالي اين پديده را نشان ميدهد [ .]1از ديدگاه  Grzywaczو
همکاران پرستاران به دلیل شرايط شغلي مانند پايین بودن
حمايت سازماني ،تعداد زياد شیفتهاي کاري ،دشواري کار،
ساعات کاري طوالني و غیره ،بیشتر در معرض تعارضات ناشي
از کار و خانواده قرار دارند و هر ساله تعداد زيادي از پرستاران
به دلیل نداشتن رضايت شغلي ،کارشان را رها ميکنند .اين
امر عالوه بر اتالف هزينههاي صرفشده براي آموزش آنها،
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موجب از دستدادن مهارتها ،تخصص و منابع نیز ميشود
[ .]2نتايج مطالعات دربارة تأثیر تعارض نقش ،در کار و خانوادة
اشخاص متناقض است .عدهاي از پژوهشگران معتقدند ايفاي
نقشهاي متعدد براي اشخاص سودمند است و سبب حفظ
جايگاه اجتماعي و احساس مفید بودن در آنها ميشود؛
درحالي که برخي ديگر مدعي هستند تعدد نقشها ميتواند
سالمت اشخاص را به خطر بیندازد [.]3
تعارض کار -خانواده از مسائل اساسي مدنظر فعاالن
شغلي است .تعارض کاري و تعارض کار  -خانواده بر چگونگي
زندگي کاري ،و تعارض خانوادگي و تعارض خانواده  -کار بر
چگونگي زندگي خانوادگي شخص تأثیر ميگذارد .چگونگي
زندگي کاري و خانوادگي ،خشنودي از زندگي را پیشبیني
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ميکنند .تعارض کار ـ خانواده نوعي تعارض بین نقشي است
که در آن فشارهاي حاصل از نقشهاي شغلي و خانوادگي از
هر دو طرف و يا از برخي جهات ناهمساز ميشود؛ به اين
معني که مشارکت در نقش کاري و يا خانوادگي را دشوار
خواهد کرد [ .]4با توجه به اهمیت سالمت پرستاران بهعنوان
عضو اصلي سیستم سالمت کشور که وظیفة حفظ سالمت
خود ،خانواده و جامعه را بر عهده دارند ،و از آن جا که سالمت
پرستاران به شکل مستقیم با کیفیّت عملکرد آنها در
مراقبت از بیمار و ايفاي نقشهاي خانوادگي ارتباط دارد،
توجه به مبحث تعارض متقابل کار -خانواده و ابعاد آن در
پرستاران مهم است؛ زيرا منبع مهمي در ايجاد تنش و
استرسي است که الزاما ميتواند بر کیفیّت مراقبت از بیمار و
وظايف شغلي و خانوادگي او تأثیر بگذارد .تعارض کار-
خانواده مشکالت فراواني در حرفة پرستاري ايجاد ميکند .با
توجه به اينکه به عهده گرفتن مسئولیتهاي خانوادگي بر
دوش زنان است ،ميتوان نگران وجود نوعي تعارض میان کار
و خانواده در زنان پرستار بود [.]5
دو سازة مهم روانشناختي که نقش برجستهاي در
افزايش سازگاري فرد با سازمان دارد ،اشتیاق شغلي و
خودکارآمدي شغلي است [ .]6به نظر ميرسد اين دو سازه
با تعارض کار -خانواده نیز رابطه داشته باشد .اشتیاق شغلي
مفهومي است که با پیامدهاي مثبتي همچون عملکرد شغلي،
تقويت رفتارهاي مدني سازماني و خشنودي شغلي ،رابطة
مثبت و با قصد ترک شغل رابطة منفي معنيداري دارد.
اشتیاق شغلي نقطة مقابل فرسودگي شغلي فرض شده است.
ي پايا ،سرايتکننده و مؤثري اشاره
اشتیاق به حالت شناخت ِ
دارد که روي يک موضوع ،واقعه ،شخص و يا رفتار خاص
متمرکز نميشود [.]7
خودکارآمدي شغلي برگرفته از مفهوم خودکارآمدي
بندورا است و بهصورت قضاوت فرد دربارة توانايي خود براي
انجام اصل تکلیف در چارچوب شغلي و حرفهاي معین تعريف
شده است [ .]5خودکارآمدي شغلي از انگیزش و رفتار تأثیر
ميگیرد ،بهطور متقابل بر آنها تأثیر ميگذارد و سطوح
باالي آن موجب افزايش مشارکت فرد در تکالیف و رفتارهاي
شغلي خواهد شد [.]6
نظرية خودکارآمدي بر اين فرض مبتني است که باور افراد
دربارة تواناييها و استعدادهايشان تأثیرات مثبتي بر اعمال
آنها دارد و مهمترين عنصر تعیینکننده در رفتار است.
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افرادي که به تواناييهاي خود اعتقاد ندارند ،در موقعیتهاي
بحراني دچار ناامیدي و درماندگي ميشوند و احتمال اينکه
بهنحوِ مطلوبي رفتار کنند ،کاهش مييابد .اين افراد از
رويارويي با مشکالت چالشزا هراس دارند و بهتبعِ آن
عملکردشان دچار آسیب ميشود .اين امر به نوبة خود به
احساس ناکارآمدي و فرسودگي شغلي منجر خواهد شد [.]7
تغییر و تحوالت جامعة فعلي ،مشارکت زنان و مردان در بازار
کار و حضور زنان و مردان شاغل در خارج از منزل را افزايش
داده است و به رشد نوع جديدي از خانواده به نام خانوادههاي
دوشغله منجر شده است .در اين نوع خانوادهها زن و مرد عالوه
بر نقش سنتي همسري و والديني ،نقش شغلي نیز دارند و اين
موضوع براي زنان مهمتر است؛ زيرا زنان با داشتن نقش سنتي
همسري و مادري ،اکنون واجد نقش جديد ديگري شدهاند .در
نگاه اول به نظر ميرسد اين نقش جديد به افزايش درآمد
خانواده ،بهبود وضع اقتصادي و افزايش عزتنفس زن شاغل
منجر ميشود ،اما وقتي زن نتواند بین انتظارات نقشهاي
خويش تعادل برقرار نمايد ،دچار نوعي تعارض کار – خانواده
خواهد شد [ .]۸يکي از قديميترين تعريفها دربارة تعارض
کار  -خانواده مربوط به  Greenhausو  .]9[ Beutellاست.
براساس اين تعريف ،تعارض کار  -خانواده نوعي اصطکاک
نقشها است که در آن فشارهاي ناشي از حیطة کار و خانواده
از برخي جهات متقابل و ناسازگار است .پژوهشها نشان
دادهاند افراد وقت بیشتري صرف نقشهايي ميکنند که براي
آنها اهمیت بیشتري دارد .اين امر احتمال بروز تعارض نقش
را افزايش ميدهد [ .]10به اعتقاد  ،Aycanبررسيها و
پژوهشهايي که دربارة رابطة متقابل کار و خانواده انجام شده
است ،در اين نظر همرأي هستند که تعارض کار -خانواده مي
تواند براي افراد ،خانوادهها و سازمانها ،آثار زيانبار و نامناسبي
بر جاي بگذارد [.]11
پژوهش  Limرابطة مستقیم و معنادار خودکارآمدي با
رضايت شغلي و رضايت خانوادگي ،و رابطة معکوس آن با
تعارض خانواده  -کار را تأيید کرد [ .]12نتايج مطالعات
 Rubioو همکاران نشان داد خودکارآمدي ارتباط منفي
معناداري با تعارض کار ـ خانواده دارد و همچنین در اين
بررسيِ طوليِ دوساله مشخص شد خودکارآمدي در طول
زمان از پیشبینهاي معنادار تعارض کار ـ خانواده است و
باعث کاهش اين نوع تعارض ميشود [.]13
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يافتههاي  Pengو همکاران نشان داد خودکارآمدي و
رضايت شغلي ،با تعارض کار ـ خانواده ارتباط منفي داشته و
سطوح خودکارآمدي ،توانايي پیشبیني معناداري در تعارض
کار ـ خانواده دارد .همچنین نتايج نشان داد زنان در مقايسه
با مردان ،تعارض کار ـ خانوادة بیشتري دارند [.]14
اگرچه پژوهشهاي مختلفي دربارة تعارضات کار-
خانواده انجام شده است ،تاکنون مطالعة جامعي که
متغیرهاي پژوهش حاضر را در کنار هم بررسي کند و سهم
هريک را در تبیین تعارض کار ـ خانواده مشخص کرده باشد،
انجام نشده است .با توجه به مطالب يادشده و پیشینة تحقیق
و نقش اشتیاق و خودکارآمدي شغلي بر تعارض کار -خانواده
و اهمیت پرداختن به پرستاران بهعنوان قشري که حفظ
سالمت جامعه را در دست دارند و همچنین وجود
محدوديتهاي ناشي از تفاوتهاي فرهنگي در تعمیم
پژوهشهاي خارج از کشور ،سؤال اصلي پژوهش حاضر اين
است که چه رابطهاي بین خودکارآمدي و اشتیاق شغلي با
تعارض کار ـ خانواده پرستاران شهر تهران وجود دارد؟

روش بررسي
پژوهش حاضر با توجه به ماهیت متغیرهاي بررسيشده،
از نوع مطالعات همبستگي است .جامعة آماري کلیة
پرستاران زن بیمارستانهاي دولتي شهر تهران را در بر
ميگیرد که تعداد آنها در سه ماهة دوم سال ،1396
 12000نفر بوده است .از جامعة آماري ()N=12000
پژوهش حاضر ،حجم نمونه ( ،)S=3۸1با توجه به جدول
کرچسي و مورگان [ 3۸1 ،]15نفر در نظر گرفته شده است
که با استفاده از روش نمونهگیري خوشهاي چندمرحلهاي ،از
بین بیمارستانهاي میالد ،امام خمیني ،شهید رجايي،
شهداي تجريش ،رازي ،امیراعلم ،طالقاني ،تهران پارس،
حضرت رسول اکرم(ص) و لقمان حکیم انتخاب شدند؛ به اين
صورت که در مرحلة اول از بین  51بیمارستان10 ،
بیمارستان و در مرحلة دوم از هر بیمارستانِ منتخب3۸ ،
آزمودني بهصورت تصادفيِ سیستماتیک انتخاب شدند.
ابزارهاي استفادهشده در اين پژوهش عبارت است از:
پرسشنامة تعارض شغل  -خانواده :براي سنجش
تعارض کار ـ خانوادة پرستاران ،از پرسشنامة  1۸گويهاي
چندبعدي تعارض کار و خانواده Carlson ،و همکاران
استفاده شده است .در اين مقیاس ،دامنة پاسخها از گزينة

يک (کامال مخالف) تا گزينة پنج (کامال موافق) ،براساس
مقیاس لیکرتي مرتب شده است .اين مقیاس ابعاد  6گانة
تعارض کار – خانواده را ارزيابي ميکند .گويههاي اين
پرسشنامة هجده گويهاي عبارت است از 3 :گوية اول:
تعارض کار – خانوادة مبتني بر زمان 3 ،گوية دوم :تعارض
خانواده – کار مبتني بر زمان 3 ،گوية سوم :تعارض کار –
خانوادة مبتني بر توانفرسايي 3 ،گوية چهارم :تعارض
خانواده – کار مبتني بر توانفرسايي 3 ،گوية پنجم :تعارض
کار – خانواده مبتني بر رفتار و  3گوية ششم :تعارض خانواده
– کار مبتني بر رفتار Carlson .و همکاران ضريب پايايي با
آلفاي کرونباخ را براي ابعاد سهگانة تعارض کار ـ خانواده
 0/7۸تا  0/۸7گزارش کردهاند [ .]16در ايران ،مطالعة
 Wataiو همکاران روايي و پايايي ابزار يادشده را در 6
خردهمقیاس بین  77تا  %92گزارش کرده است [ .]17در
مطالعة حاضر نیز پايايي پرسشنامه با ضريب آلفاي کرونباخ
 0/۸4به دست آمد.
پرسشنامة اشتياق شغلي :اين پرسشنامه،
پرسشنامة خودارزيابي موسوم به مقیاس اشتیاق شغلي
 1Utrechtاست و شامل  3خردهمقیاس سازندة اشتیاق شغلي
مي شود و براي ارزيابي اين مفهوم ساخته شده است .اين
پرسشنامه از  17پرسش با مقیاس لیکرت  5درجهاي
تشکیل شده است که  3خردهمقیاس دارد .1 :انرژي حرفه
اي  .2فداکاري حرفهاي  .3شیفتگي حرفهاي .ضريب آلفاي
اين پرسشنامه براي  3زيرخردهمقیاس آن بین  0/6۸و 0/91
متغیر است .همچنین  Maunoو همکاران ،آلفاي کرونباخ
کل اين مقیاس را  0/92گزارش کردهاند [ .]1۸در ايران
 Hayatiو همکاران آلفاي کرونباخ پرسشنامة حاضر را %73
گزارش کردهاند .روايي سازة پرسشنامه بین  0/76تا 0/۸4
به دست آمده که در سطح  0/01معنادار گزارش شده است.
همچنین پايايي پرسشنامه با استفاده از روش آلفاي کرونباخ
بین  0/72تا  0/79گزارش شده است [ .]19در مطالعة حاضر
آلفاي کرونباخ براي کل ابزار  0/۸7بوده است.
پرسشنامة خودکارآمدي شغلي Rigsz :و

Knight

اين پرسشنامه را در  4خردهمقیاس و براي سنجش باورهاي
خودکارآمدي فردي ،انتظار پیامدهاي فردي ،باورهاي
کارآمدي جمعي و انتظار پیامدهاي جمعي طراحي کردهاند.
پايايي اين مقیاس در مطالعات  ،Rigszبین  0/۸5تا 0/۸۸
1

Utrecht Work Engagement Scale
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گزارش شده است .پايايي به روش آلفاي کرونباخ براي
باورهاي خودکارآمدي فردي  ،0/۸6انتظار پیامدهاي فردي
 ،0/۸۸باورهاي کارآمدي جمعي  ،0/۸۸انتظار پیامدهاي
جمعي  ،0/۸5همبستگي دروني خردهمقیاسها بین  0/06تا
 0/56گزارش شده و مقیاس کارآمدي فردي مستقلترين
مقیاس به دست آمده است .]20[ .در ايران ،پژوهش
 Marashianو  Naderiضرايب پايايي اين پرسشنامه را به
دو روش آلفاي کرونباخ و تنصیف محاسبه کرده است که
بهترتیب ضرايب  0/53و  0/57به دست آمد [ .]21در
پژوهش حاضر نیز اعتبار همساني دروني پرسشنامه با ضريب
آلفاي کرونباخ  0/91به دست آمد.
روش کار به اين صورت بود که پس از هماهنگي با
بیمارستانهاي مدنظر و کسب اجازة قانوني ،با مراجعه به
بیمارستانهاي مربوطه و شناسايي پرستاران ،در جلسهاي

حضوري منطق پژوهش براي اين افراد توضیح داده شد و
پس از جلب رضايت آزمودنيها ،پرسشنامههاي پژوهش در
اختیار آنها قرار گرفت .در حین پاسخدادن به پرسشنامهها،
پژوهشگر حضوري فعال داشت تا به سؤاالت احتمالي افراد
پاسخ دهد .در پايان نیز دادههاي گردآوريشده با استفاده از
آزمونهاي همبستگي پیرسون و رگرسیون گامبهگام و
نرمافزار آماري  SPSSنسخة  22تجزيهوتحلیل شد .سطح
معنيداري در اين مطالعه  0/05بوده است.

يافتهها
در پژوهش حاضر میانگین سني شرکتکنندگان
 ،31/16۸با انحرافمعیار  6/54بود .در جدول شمارة 1
فراواني و درصد وضعیت تأهل آزمودنيها ارائه شده است.

جدول شمارة  .1فراواني و درصد وضعيت تأهل و نوبت کاري آزمودنيها
تعداد

درصد

متأهل

23۸

0/64

مجرد

143

0/36

نوبت کاري فقط در شب

22

0/7

نوبت کاري صبح و شب

96

0/25

نوبت کار در گردش

263

0/6۸

جدول شمارة  .2ويژگيهاي توصيفي متغيرهاي پژوهش
متغير

تعداد

ميانگين

انحراف استاندارد

تعارض شغل ـ خانواده

3۸1

17/2۸

۸/34

تعارض خانواده ـ شغل

3۸1

11/55

3/53

انرژي حرفهاي

3۸1

14/72

6/5۸

فداکاري حرفهاي

3۸1

12/63

4/02

شیفتگي حرفهاي

3۸1

14/90

5/77

نمرة کلي اشتیاق شغلي

3۸1

41/۸1

۸/50

باورهاي خودکارآمدي فردي

3۸1

26/16

9/4۸

انتظار پیامدهاي فردي

3۸1

23/79

7/46

باورهاي کارآمدي جمعي

3۸1

1۸/۸3

۸/67

انتظار پیامدهاي جمعي

3۸1

15/30

6/41

نمرة کل خودکارآمدي شغلي

3۸1

۸4/13

22/54

پس از بررسي نرمال بودن يا نبودن توزيع متغیرهاي
پژوهش ،با استفاده از آزمون کالموگروف ـ اسمیرنف ،براي
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چندمتغیري گامبهگام استفاده شد .از طريق اين آزمون
مي توان توزيع نرمال ،يکنواخت و طبیعي نمرات را بررسي
کرد .نتايج نشان داد سطوح معنيداري متغیرهاي پژوهش
در آزمون ،از  0/05بزرگتر است .فرضیة صفر در آزمون
کولموگروف ـ اسمیرنف ،پیروي دادهها از توزيع مدنظر است
و فرضیة مقابل آن عبارت است از پیروي نکردن دادهها از

اين توزيع .با توجه به مقدار معنيداري و ردنشدن فرضیة
صفر ،توزيع دادهها منطبق بر توزيع نرمال و طبیعي نمرات
قلمداد ميشود .در ادامه جدول شمارة  3نتايج آزمون
کالموگروف ـ اسمیرنف را براي بررسي نرمال بودن توزيع
متغیرها نشان ميدهد.

جدول شمارة  . 3نتايج آزمون کالموگروف ـ اسميرنف ،براي بررسي نرمال بودن توزيع متغيرها
متغیر

کالموگروف ـ اسمیرنف

سطح معنيداري

تعارض شغل ـ خانواده

1/052

0/213

انرژي حرفهاي

0/703

0/615

فداکاري حرفهاي

1/012

0/123

شیفتگي حرفهاي

1/410

0/312

نمرة کلي اشتیاق شغلي

0/967

0/۸72

باورهاي خودکارآمدي فردي

0/941

0/509

انتظار پیامدهاي فردي

0/۸96

0/439

باورهاي کارآمدي جمعي

0/۸16

0/512

انتظار پیامدهاي جمعي

0/547

0/637

نمرة کلي خودکارآمدي شغلي

1/245

0/37۸

بررسي فرضية اول پژوهش :بین اشتیاق و
خودکارآمدي شغلي با تعارض شغل -خانواده پرستاران رابطه
وجود دارد.
همانگونه که در جدول شمارة  4مشاهده ميشود ،بین
نمرة کلي اشتیاق شغلي و مؤلفههاي آن شامل انرژي حرفهاي
و فداکاري حرفهاي ،با تعارض شغل ـ خانواده و تعارض

خانواده ـ شغل ارتباط منفي معناداري وجود دارد و بین
شیفتگي حرفهاي با تعارض شغل ـ خانواده و تعارض خانواده
ـ شغل ارتباط منفي معناداري ديده ميشود .همچنین بین
مؤلفههاي خودکارآمدي شغلي و نمرة کلي خودکارآمدي ،با
تعارض شغل ـ خانواده و تعارض خانواده ـ شغل ارتباط منفي
معناداري وجود دارد.

جدول شمارة  .4ماتريس همبستگي متغيرهاي پژوهش
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متغیر

1

تعارض شغل ـ خانواده

1

تعارض خانواده ـ شغل

0/27۸

1

انرژي حرفهاي

-0/632

-0/317

1

فداکاري حرفهاي

-0/44۸

-0/155

0/3۸3

1

شیفتگي حرفهاي

0/526

0/167

-0/4۸7

-0/243

1

نمرة کلي اشتياق شغلي

-0/423

-0/230

0/693

0/719

0/093

1

-0/545

-0/291

0/491

0/34۸

-0/440

0/309

1

انتظار پیامدهاي فردي

-0/104

-0/126

0/1۸3

0/069

-0/177

0/6۸

0/073

1

باورهاي کارآمدي جمعي

-0/591

-0/255

0/514

0/3۸9

-0/552

0/2۸3

0/466

0/303

انتظار پیامدهاي جمعي

باورهاي خودکارآمدي
فردي

نمرة کلي خودکارآمدي
شغلي

2

3

4

5

6

7

8

10

9

1

-0/492

-0/2۸3

0/56۸

0/3۸0

-0/521

0/339

0/527

0/1۸9

0/529

1

-0/645

-0/334

0/513

0/418

-0/590

0/352

0/771

0/530

0/807

0/763

بررسي فرضية دوم پژوهش :بین اشتیاق شغلي و
تعارض -شغل خانواده پرستاران رابطه وجود دارد.
نتايج جدول شمارة  5نشان ميدهد ويژگيهاي انرژي
حرفهاي ،شیفتگي حرفهاي و نمرة کلي اشتیاق شغلي0/50 ،
از واريانس تعارض شغل ـ خانواده را تبیین ميکند .در گام
اول ،ويژگي انرژي حرفهاي به تنهايي  0/40از واريانس
تعارض شغل ـ خانواده را تبیین کرد .با اضافهشدن
ويژگيهاي شیفتگي حرفهاي و نمرة کلي اشتیاق شغلي اين

11

1

ضريب تبیین به  0/50رسید .ضرايب بتا برعکس افزايش
ضرايب  ،R2در گام اول از  -0/63به  - 0/39رسیده است .بر
اين اساس ميتوان چنین استنباط کرد که بر مبناي ضرايب
استاندارد رگرسیون ( ،)βويژگي انرژي حرفهاي با ضريب
بتاي  - 0/63بیشترين سهم را در پیشبیني تعارض شغل ـ
خانواده دارد و پس از آن ويژگيهاي شیفتگي حرفهاي و
نمرة کلي اشتیاق شغلي قرار دارند.

جدول شمارة  .5نتايج تحليل رگرسيون گامبهگام براي پيشبيني تعارض شغل ـ خانواده براساس اشتياق شغلي
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مدل

متغيرهاي پيشبين

R

R2

R2
تعديلشده

df

ضريب
F

β
استاندارد

Beta

T

معنيداري

1

انرژي حرفهاي

0/63

0/40

0/39

()1-3۸0

252/96

-0/79

-0/63

-15/۸۸

0/000

-0/61

-0/49

-11/49

0/000

0/6۸

0/46

0/45

()1-379

162/5۸

انرژي حرفهاي
2
شیفتگي حرفهاي

0/45

0/2۸

6/61

0/000

انرژي حرفهاي

-0/14

-0/11

-6/46

0/000

0/۸0

0/50

۸/90

0/000

-0/37

-0/39

-5/67

0/004

شیفتگي حرفهاي

3

0/70

0/50

0/49

127/2۸

()1-37۸

نمرة کلي اشتیاق
شغلي

باورهاي خودکارآمدي فردي اين ضريب تبیین به 0/50
رسید .ضرايب بتا برعکس افزايش ضرايب  ،R2در گام اول از
 -0/64به  -0/16رسیده است .بر اين اساس ميتوان چنین

بررسي فرضية سوم پژوهش :بین خودکارآمدي
شغلي و تعارض شعل ـ خانوادة پرستاران رابطه وجود دارد.
نتايج جدول شمارة  6نشان ميدهد ويژگيهاي نمرة کل
خودکارآمدي شغلي ،انتظار پیامدهاي فردي و باورهاي
خودکارآمدي فردي 0/50 ،از واريانس تعارض شغل ـ خانواده
را تبیین ميکند .در گام اول ،نمرة کل خودکارآمدي شغلي
به تنهايي  0/41از واريانس تعارض-شغل خانواده را تبیین
کرد و با اضافه شدن ويژگيهاي انتظار پیامدهاي فردي و

استنباط کرد که بر مبناي ضرايب استاندارد رگرسیون (،)β
نمرة کلي خودکارآمدي شغلي با ضريب بتاي -0/64
بیشترين سهم را در پیشبیني تعارض-شغل خانواده دارد ،و
پس از آن ،انتظار پیامدهاي فردي و باورهاي خودکارآمدي
فردي قرار دارند.

جدول شمارة  .6نتايج تحليل رگرسيون گامبهگام براي پيشبيني تعارض شغل ـ خانواده براساس خودکارآمدي شغلي
مدل

1

متغيرهاي پيشبين

نمرة کل خودکارآمدي شغلي

R

R2

R2
تعديلشده

df

ضريب F

β
استاندارد

Beta

T

معنيداري

0/64

0/41

0/41

()3۸0-1

**259/62

-0/23

-0/64

-16/42

0/000

-0/29

-0/۸2

-19/03

0/000

نمرة کل خودکارآمدي شغلي

2

3

0/70

0/49

0/49

()379-1

**1۸5/76

انتظار پیامدهاي فردي

-0/3۸

-0/33

-7/69

0/000

نمرة کل خودکارآمدي شغلي

-0/35

-0/97

-12/45

0/000

-0/45

-0/39

-7/۸2

0/000

-0/14

-0/16

-2/4۸

0/01۸

انتظار پیامدهاي فردي

0/70

0/50

0/49

()37۸-1

**126/93

باورهاي خودکارآمدي فردي

بحث
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نتايج يافتههاي پژوهش نشان داد بین نمرة کل اشتیاق
شغلي و مؤلفههاي آن شامل انرژي حرفهاي و فداکاري و
شیفتگي حرفهاي ،با تعارض شغل ـ خانواده و تمام مؤلفههاي
آن ارتباط منفي معناداري وجود دارد .همچنین بین
مؤلفههاي خودکارآمدي شغلي و نمرة کل خودکارآمدي با
تعارض شغل ـ خانواده و تمام مؤلفههاي آن ارتباط منفي
معناداري وجود دارد .اين يافتهها با مطالعات Kaseroni
[ Nohe ،]23[ Arabzadegan ،]21و همکاران [،]24
 Rubioو همکاران [ Bakhban ،]13و همکاران [Peng ،]25
و همکاران [ ،]14و  ]26[ Cinamonهمسو است .در تبین
اين يافتهها ميتوان گفت تعارض کار – خانواده ،چالشي براي
پرستاران و حرفة پرستاري محسوب ميشود ،اما به نظر
ميرسد افرادي که در حرفه و شغل خود اشتیاق شغلي
بیشتري دارند ،تعارض کار ـ خانوادة کمتري را تجربه خواهند
کرد .افرادي کــه اشتیاق شغلي پايیني دارند انرژي کمتري
در کار دارند و در نتیجه اشتیاق کمتري نیز نسبت به
شغلشان دارند ،تواناييهاي خود را دست کم ميگیرند ،در
موقعیتهاي فشارزا با هیجانات شديد و خودانتقادي واکنش
نشان ميدهند .اين ويژگيها باعث ميشود افراد فرسودگي
باال و اشتیاق پايیني در کار داشته باشند و دچار تعارض کار
ـ خانواده شوند []23؛ بهطوري که  ،]23[ Arabzadeganدر
تحقیق خود بیان کرد اشتیاق شغلي و مؤلفههاي آن ،بر
تعارض شغل ـ خانواده تأثیر منفي دارد .به عالوه،
خودکارآمدي شغلي نگراني فرد را نسبت به از دست دادن
منابع کاهش ميدهد و مانع از بروز استرس مخرب ميشود.
افراد خودکارآمدتر به دلیل مديريت کردن هیجان خود در
موقعیت تنشزا ،سالمت جسماني و رواني باالتري دارند .از
آنجا که اين افراد از نظر ذهني درگیر منابع از دسترفتة خود
نیستند ،نارساييهاي شناختي کمتري را تجربه خواهند کرد.
همچنین به اين دلیل که باور دارند مهار زندگي شغلي و
خانوادگيشان را در دست دارند ،تعارضات شغلي و
خانوادگي ،رضايت زناشويي آنها را تحتتأثیر قرار نميدهد؛
بهطوري که  Pengو همکاران [ ]14و  Rubioو همکاران
[ ]13در پژوهشي گزارش کردند خودکارآمدي ارتباط منفي
معناداري با تعارض کار ـ خانواده دارد و همچنین در اين
بررسي طولي دو ساله مشخص شد خودکارآمدي در طول
زمان از پیشبینهاي معنادار تعارض کار ـ خانواده است که
باعث کاهش تعارض کار -خانواده ميشود .همچنین
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 Bakhbanو همکاران [ ]25در پژوهشي نشان دادند
پرستاران با تعارض کار ـ خانواده باال و پايین ،سطوح
خودکارآمدي باال و پايیني نیز دارند.
همچنین نتايج تجزيهوتحلیل دادهها نشان داد ويژگي
هاي انرژي حرفهاي ،شیفتگي حرفهاي و نمرة کل اشتیاق
شغلي ،توانايي معناداري براي پیشبیني تعارض شغل ـ
خانواده دارد؛ به اين صورت که انرژي حرفهاي قويترين
متغیر پیشبینيکنندة تعارض کار -خانواده است .اين
يافتهها با مطالعات  ]12[ Modiri ،]23[ Arabzadeganو
 Noheو همکاران [ ]24همسو است .اشتیاق شغلي فرد در
سازمانهايي مانند بیمارستان و بهويژه بین پرستاران ،مي
تواند رکني اساسي براي نگرشهاي مثبت مرتبط با شغل،
فرسودگي شغلي کمتر ،عملکرد مطلوب ،اکتساب منابع
شغلي و فردي؛ بهويژه خودکارآمدي باشد .در نهايت همة اين
نتايج به شکل مستقیم يا غیرمستقیم به نفع خود سازمان
است و به کاهش تعارض کار ـ خانواده منجر خواهد شد .از
سوي ديگر انرژي حرفهاي ،سطح بااليي از انرژي و انعطاف
پذيري ذهني هنگام کار ،تمايل (عالقه) به تالش در کار و
مقاومت در مقابل مشکالت کاري را ايجاد ميکند و ميتواند
قويترين پیشبینيکنندة تعارض شغل ـ خانواده باشد؛
بنابراين نتايج نشان داد انرژي حرفهاي ،قطب مقابل خستگي
و بدگماني است .ازاينرو اشتیاق شغلي همراه با سطح باالي
انرژي ،ميتواند بیشترين تأثیر را بر تعارض کار -خانواده
داشته باشد ]23[ Arabzadegan .و  Noheو همکاران []24
نیز به اين نتیجه رسیدند که اشتیاق شغلي توان پیشبیني
کننده در سطح احتمال يک درصد براي تعارض کار – شغل
را دارد و با نتايج تحقیق حاضر همسو است.
همچنین نتايج تجزيهوتحلیل دادهها نشان داد ويژگي
هاي نمرة کل خودکارآمدي شغلي ،انتظار پیامدهاي فردي و
باورهاي خودکارآمدي فردي ،توانايي معناداري براي پیش
بیني تعارض شغل ـ خانواده دارند و انتظار پیامدهاي فردي،
قويترين متغیر پیشبینيکنندة تعارض کار -خانواده است.
اين يافتهها با مطالعات  Bakhbanو همکاران [ Peng ،]25و
همکاران [ ،]14و  ]26[ Cinamonهمسو است.
خودکارآمدي ميتواند مؤلفهاي براي پیشبیني کردن تعارض
کار – خانواده باشد .همچنین انتظار پیامدهاي فردي قوي
ترين متغیر پیشبینيکنندة تعارض کار -خانواده است؛ به
طوري که تالش براي دستیابي به آرزوهاي اجتماعي ،ذهني
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و فیزيکي ،در کساني که انتظار پیامدهاي فردي در آنها زياد
است ،به شکل معناداري افزايش مييابد .از آنجا که انتظار
پیامدهاي فردي تعیین ميکند آيا فرد وارد عمل ميشود يا
نه ،ميتواند دلیلي بر اين باشد که قويترين پیشبینيکننده
است .برخي پژوهشهاي ديگر نیز به نتیجة مشابهي
رسیدهاند؛  ]26[ Cinamonدر پژوهشي بیان کرد
خودکارآمدي ،عالوه بر ارتباط منفي با تعارض کار ـ خانواده،
توانايي معناداري نیز براي پیشبیني اين نوع تعارض دارد.
مطالعة  Bakhbanو همکاران [ ]25نشان داد خودکارآمدي
پرستاران توانايي معناداري براي پیشبیني تعارض کار ـ
خانواده بین پرستاران داشت .همچنین پژوهش  Pengو
همکاران [ ]14نیز گوياي همین مطلب بوده است که
خودکارآمدي و رضايت شغلي ،با تعارض کار ـ خانواده ارتباط
منفي دارد و سطح خودکارآمدي ،توانايي پیشبیني
معناداري در تعارض کار ـ خانواده دارد.

نتيجه گيري
نتايج پژوهش نشان داد بین نمرة کل اشتیاق شغلي و
مؤلفههاي آن با تعارض شغل ـ خانواده و تعارض خانواده ـ
شغل ارتباط منفي معناداري وجود دارد .همچنین بین
مؤلفههاي خودکارآمدي شغلي و نمرة کل خودکارآمدي با
تعارض شغل ـ خانواده و تعارض خانواده  -شغل ارتباط منفي
معناداري ديده ميشود .تعارضات شغل ـ خانواده از
استرسها و فشارهاي ناسازگارانة نقشهاي خانوادگي و
شغلي به وجود ميآيد و در جوامع امروزي که در آن اغلب
زوجها هر دو شاغلند ،امري اجتنابناپذير است .اين مسئله
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برا ي شغل پرستاري که از مشاغل سخت و حیاتي محسوب
ميشود و اشتغال زنان در آن محسوستر است ،امري بديهي
و واضح است؛ بنابراين براي کاهش تعارضات کار ـ خانواده،
استفاده از راهبردهاي فردي و سازماني ،الزم و ضروري به
نظر ميرسد .در نتیجه به مديران آموزشي بیمارستانها
توصیه ميشود ،دورههاي آموزشي و خدمات روانشناختي
الزم براي کاهش تعارض کار ـ خانواده را براي پرستاران
بهويژه زنان شاغل و متأهل در دستور کار خود قرار دهند.
محدوديت پژوهش :از محدوديتهاي پژوهش حاضر مي
توان به محدود بودن نمونه و جامعة بررسيشده و بررسي
نشدن گروههاي سني و جنسیتي (پرستاران مرد) اشاره کرد.
با توجه به يافتههاي پژوهش ،پیشنهاد ميشود از يافتههاي
اين پژوهش براي غربالگري پرستاراني که سطوح باالي
تعارض کار ـ خانواده را دارند و نیز ارائة خدمات روانشناختي
و درماني الزم براي آنها استفاده شود .همچنین پژوهشهاي
مشابه با بررسي هر دو جنسیت (پرستاران زن و مرد) و
مقايسة نتايج براي افزايش تعمیمپذيري نتايج انجام شود.

سپاسگزاري
پژوهش حاضر برگرفته از پاياننامة کارشناسيارشد
مشاورة خانواده دانشگاه خوارزمي ،پرديس بینالملل است.
نويسندگان مقاله بر خود الزم ميدانند از کلیة پرستاران
بیمارستانهاي همکاريکننده ،تشکر و قدرداني کنند.
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