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 چکیده
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 حاضر با هدف بررسی نقش تسهیل کار خانواده بر بهزیستی و موفقیت شغلی در پرستاران انجام شد.
ي پژوهش شامل پرستاران و بهیاران شاغل در بیمارستان  اي است. جامعه مقایسه -پیمایشی از نوع علّی  حاضر یک مطالعه  مطالعه بررسی: روش
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 در پرستاران هستند.
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 مقدمه
ساز در زندگی  ي سرنوشت کار و خانواده دو عرصه

رغم جدایی ظاهري این دو  روند. علی ها به شمار می انسان
هاي تأثیر و تأثر خانواده و کار  عرصه از یکدیگر، پویایی

ها پیش مورد تأکید دانشمندان علوم مختلف بوده  از سال
ي گذشته، محققان درصدد کشف  از سه دهه است.
ي میان این دو حوزه بودند. در بسیاري از  رابطه

شده در رابطه با تأثیر این دو حوزه بر  هاي انجام پژوهش
ي منفی آن تأکید شده است. با این حال  یکدیگر، بر جنبه

ي مثبت این تأثیر نیز توجه کرده و  اخیراً، محققان به جنبه
هاي مثبت  عنوان یکی از جنبه نواده را بهخا -تسهیل کار

طی دهه گذشته،  و )2،1(اند این تأثیرات معرفی کرده
  پرستاري نیز به مطالعه  پردازان و پژوهشگران عرصه نظریه

هاي شغلی و خانوادگی  در زمینه خود مدیریتی مسئولیت
 .)3(اند پرداخته پرستاران

 )Work-Family Facilitationخانواده ( -تسهیل کار
به معنی نگرشی است که در آن کار و خانواده عالوه بر 

به عبارت دیگر،  همبستگی، مکمل یکدیگر نیز هستند؛
صورت  تواند به فعال بودن در یک حوزه (مثالً کار) می

ي دیگر  مثبت و مؤثري باعث تغییر عملکرد در حوزه
در کتاب سالمت روان  Frone. )4((مثالً خانواده) شود

میزان مشارکت در «عنوان  خانواده را به -تسهیل کارشغلی 
هاي  تجربه، مهارت و فرصت  وسیله کار (یا خانه) به

یافته، مشارکت در خانه (یا کار) را  آمده یا گسترش دست به
خانواده  -تعریف کرده است. تسهیل کار» سازد تر می آسان

ند توا صورت چندوجهی رخ دهد؛ یعنی کار می تواند به می
شرایط مطلوبی را ایجاد کند که باعث ارتقاء عملکرد 

خانواده) و یا  -ي خانواده شود (تسهیل کار حوزه
تواند تسهیالتی را فراهم کند که  برعکس، خانواده می

باعث ارتقاء سطح عملکرد فرد در کار شود (تسهیل 
 .)5(کار) -خانواده

خانواده  -هاي متمرکز بر تسهیل کار اگرچه پژوهش
هاي تحقیقات مربوط به تسهیل  ود است، اما یافتهمحد

هاي غیر کاري مانند پدر یا مادر  نقش کار و دیگر نقش

هاي اجتماعی، بر پیامدهاي  بودن، همسر بودن و یا نقش
اساس مطالعات صورت گرفته،  اند. بر مثبت آن تأکید کرده

خانواده با پیامدهایی چون خشنودي از  -تسهیل کار
، سالمت روانی و بهزیستی )6(ي شغلیزندگی و خشنود

 -، بهزیستی خانواده و تعامالت مثبت والد)7(روانشناختی
و تمایل به  )10(، موفقیت شغلی)9(، تعهد سازمانی)8(فرزند

 ي مثبتی دارد. ، رابطه)11(ماندن در شغل
ــغلی  ــتی ش ــر، بهزیس ــژوهش حاض -Job Well( در پ

being(  ) و موفقیــــت شــــغلیOccupational 

Successخـانواده در   -عنوان پیامدهاي تسـهیل کـار   ) به
بهزیسـتی   Griffin و Danna .)10،7(انـد  نظر گرفته شـده 

شغلی را در قالب وجود نداشتن تجـارب منفـی همچـون    
اضطراب، فشار روانی و فرسودگی شغلی در افراد تعریف 

ي  ، ســازه Hyett و  Parker. بــه اعتقــاد)12(انــد کــرده
عـدي و متشـکل   ستی شغلی داراي یک ساختار چند ببهزی

از چهار بعد رضایت شغلی، احترام سـازمان بـه کارکنـان،    
. )13(توجه سرپرست و تداخل کار با زندگی شخصی است

عد رضایت شغلی به معنی این است که شـغل یـک فـرد    ب
داري  چقدر در او احساس رضـایت، ارزشـمندي و معنـی   

توانــد  بــه چــه میــزان مــیکنــد و ایــن شــغل  ایجــاد مــی
هــاي شــخص را توســعه و ارتقــاء دهــد. احتــرام  توانـایی 

سازمان به کارکنان به این معنی است کـه افـراد باالدسـت    
سازمان به چه میزان قابـل اعتمادنـد و تـا چـه انـدازه بـه       

گذارند و همچنین کارکنـان   هاي اخالقی احترام می ارزش
و اعتقـاد دارنـد.   هاي سازمان بـاور   تا چه اندازه به ارزش

توجه سرپرست بیانگر میزان تمایل وي در گوش دادن به 
زیردست، کمک کـردن بـه زیردسـت در انجـام وظـایف      

عد کاري و همچنین احساس همدردي نشان دادن، است. ب
آخر، تداخل کار در زندگی شخصی، به معنی تصور فـرد  
در ارتباط با این موضوع است که کار تا چه اندازه زندگی 

هـاي بسـیاري،    خصی او را مختل کرده اسـت. پـژوهش  ش
عنـوان   بهزیستی روانشناختی کارکنان در محیط کـار را بـه  

-16(انـد  خانواده معرفی کرده -یکی از پیامدهاي تسهیل کار

14(. 
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خانواده، موفقیت  -دومین پیامد مورد انتظار تسهیل کار
 و Grebner ،Elferingباشد. به اعتقاد  شغلی می
Semmer ،شغلی، هرگونه رخداد مثبت و مهم   موفقیت

شغلی است که با اهداف کاري و رفتاري فرد در محیط 
کار مرتبط است و براي افراد در قالب دستیابی به اهداف 

. )17(کند و یا پیشرفت در اهداف منطقی معنی  پیدا می
 goalاهداف ( داراي چهار بعد تحقق  شغلی موفقیت 

attainmentیار ( هاي اجتماع )، موفقیتpro-social 

success) بازخورد مثبت ،(positive feedback و (
. )18(است )career successموفقیت مسیر شغلی (

شغلی است و به  ي اصلی موفقیت  تحقق اهداف، هسته
شده در قالب  تعیین معنی دستیابی به اهداف از پیش

عملکرد تکلیفی و یا اهداف شخصی است. موفقیت 
عنوان نتایج مطلوب و خوشایند رفتاري که با  یار به اجتماع

گیرد،  هدف ارتقاء و بهبود موقعیت دیگران صورت می
هاي سرپرست در  عنوان مثال فعالیت تعریف شده است. به

فردي  قالب حمایت از زیردستان و حل تعارضات بین
عنوان   مثالی از این موفقیت است. بازخورد مثبت به

دن به عملکرد خوب یک فرد (کارایی) قدردانی و ارج نها
و کیفیت روابط بین فردي و یا اسناد شخصی (دلبستگی 

جهت حائز  عد از آنشود. این ب و اعتماد) تعریف می
اهمیت است که افراد، بازخورد مثبتی که از سوي دیگران 

عنوان موفقیت تعبیر و تفسیر  اند را به دریافت کرده
وع دیگري از قدردانی از کنند. موفقیت مسیر شغلی ن می

عملکرد بهینه است. موفقیت مسیر شغلی به معنی دستیابی 
به مراحل باال در مسیر شغلی یک فرد است. ارتقاء و 
پیشرفت، افزایش سطح عملکرد شغلی و برقراري روابط 

هایی از موفقیت مسیر شغلی  آمیز مثال کاري موفقیت
یر مثبت هاي صورت گرفته، تأث اساس پژوهش هستند. بر

تواند یکی از  میان زندگی کاري و زندگی شخصی فرد می
علل پیشرفت و موفقیت کارکنان در محیط کار 

 .)20،19،10(باشد 
یافته هاي برخی پژوهش ها، وجود تنش و تعارض میان 
ابعاد زندگی شخصی و کاري و تحلیل جسـمی و روانـی   

اخـتالل در  اند که منجر بـه   زیاد در پرستاران را نشان داده
پـذیري در   سالمتی و نـاتوانی در انجـام وظـایف، آسـیب    

هـا و در نهایـت    اي، کاهش کیفیت مراقبت ارتباطات حرفه
اما مطالعـات در   ؛)21-24(نارضایتی و ترك حرفه شده است

هـاي   هـاي کـاري بـر نقـش     ارتباط بـا تـأثیر مثبـت نقـش    
خـانوادگی و بـالعکس، چنـدان موردتوجـه قـرار نگرفتــه      

کـه شـغل پرسـتاري از مشـاغل      . با علـم بـه ایـن   )25(است
کـه امـروزه، مطالعـات     و نیز با توجه به ایـن  پرتنش است

روانشناسی به سمت بررسی تأثیر عوامل مثبت است، الزم 
ها در این حیطه بر متغیرهایی متمرکز شوند  پژوهشاست 

تواننـد بـر سـالمت و بهزیسـتی پرسـتاران و نیـز        مـی که 
تأثیر مثبتی داشته باشـند. از ایـن رو،    ي آنان عملکرد بهینه
 -تسـهیل کـار    پژوهش حاضر بررسـی رابطـه  هدف کلی 

 خانواده با موفقیت و بهزیستی شغلی پرستاران است.  

 

 روش بررسی
اي  مقایسه -از نوع علّی پیمایشی صورت بهمطالعه حاضر 

خانواده بـر بهزیسـتی    -یر تسهیل کارتأثو با هدف بررسی 
ي پـژوهش   جامعـه  پرستاران انجام شـد.   و موفقیت شغلی

یرالمؤمنین امپرستاران و بهیاران شاغل در بیمارستان  شامل
پرستار و بهیار  200بود. جامعه شامل  1394اهواز در سال 

ي کـاري   با حداقل مدرك دیپلم و بیش از یک سال سابقه
سرشماري انجام گردید. پس  صورت بهگیري  بودند. نمونه

انشگاه شهید چمران اهواز و اداره امـور  از اخذ مجوز از د
ــس از   ــز پ ــاعی اهــواز و نی ــأمین اجتم ــانی و ت اخــذ  درم

ــایت ــه، پرسشــنامه    رض هــا توســط   نامــه کتبــی آگاهان
تکمیل شد. در خصوص محرمانه ماندن  کنندگان مشارکت

از بـین   کننـدگان اطمینـان داده شـد.    اطالعات به مشارکت
امل تکمیـل شـده   ک طور بهپرسشنامه  186پرسشنامه،  200

در پژوهش، شامل سـه   استفاده موردهاي  بودند. پرسشنامه
خــانواده، بهزیســتی شــغلی و  -ي تســهیل کــار پرسشــنامه

 موفقیت شغلی بود.
خـانواده از   -در مطالعه حاضر جهت سنجش تسهیل کـار 

ــاس  ــه 16مقی ــن    Holbrookاي  گوی ــد. ای ــتفاده ش اس

۷۷ 
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 8خـانواده (  -کارپرسشنامه شامل دو خرده مقیاس تسهیل 
. )25(باشـد  گویـه) مـی   8کـار (  -گویه) و تسـهیل خـانواده  

اي از یـک (کـامالً    هـا بـر روي لیکـرت پـنج درجـه      اسخپ
مخالفم) تا پنج (کامالً موافقم) قرار دارند. از جمع نمـرات  

خـرده  آیـد.   مـی  به دستیاس خرده مقي هر  ها نمره گویه
نسـب و   عادلیخانواده را نخستین بار  -یاس تسهیل کارمق

ــانواد  ــاس خ ــرده مقی ــه -هخ ــار را خواج ــه  ک ــور ترجم پ
خـرده  ي کـل نـدارد و هـر     . این مقیاس نمـره )27،26(کردند

شـود؛ همچنـین نمـرات     مجزا محاسـبه مـی   طور بهیاس مق
ي  یاس به معنـی نبـود وجـود رابطـه    خرده مقپایین در هر 

 Holbrookباشـد.   مـی  کننده میان کـار و خـانواده   تسهیل
خـانواده   -فاي کرونباخ خرده مقیاس تسهیل کارضریب آل

و  94/0به ترتیـب   کار را -و خرده مقیاس تسهیل خانواده
ــایی ابعــاد در پــژوهش حاضــر  .)25(گــزارش داد 92/0 پای

بـا اسـتفاده از    کار -خانواده و تسهیل خانواده -تسهیل کار
روش بررسی همسانی درونـی و محاسـبه ضـریب آلفـاي     

ــه ترتیــب  ــراي شــد.  محاســبه 94/0و  95/0کرونبــاخ ب ب
-AMOS افـزار  نرمبررسی روایی پرسشنامه با استفاده از 

هاي جذر میانگین مجذورات خطاي تقریـب   شاخص 22
)RMSEA) شـــاخص برازنـــدگی تطبیقـــی ،(CFI و (

هاي مقیاس  بر روي گویه) GFIشاخص نیکویی برازش (
ــدند  ــبه شـــ ، =07/0RMSEA=، 94/0CFI( محاســـ

90/0GFI=ها بـار عـاملی    دهد تمامی گویه مینشان  ) که
داري بر عوامل خود داشـتند و پرسشـنامه از روایـی     معنی

 مطلوبی برخوردار است.
اي  گویـه  31جهت سـنجش بهزیسـتی شـغلی از مقیـاس     

اسـتفاده شـده اسـت.     Hyett و  Parkerبهزیستی شغلی
گویـه)،   10عد خشنودي شـغلی ( ب چهاراین مقیاس شامل 

 7گویه)، توجـه سرپرسـت (   7احترام سازمان به کارکنان (
. اسـت گویـه)   7گویه) و تداخل کار در زندگی شخصی (

(هرگز) تا  1ي از ا درجه 5ها بر روي مقیاس لیکرتی  پاسخ
ها  . از مجموع نمرات گویه)13(گیرد (بسیار زیاد) قرار می 5

ي کل  شود؛ طیف نمره می یاس حاصلخرده مقي هر  نمره
. ایـن مقیـاس نخسـتین بـار در     اسـت  155تـا   31نیز بین 

ی و پایـایی  قرار گرفت و روای مورداستفادهپژوهش حاضر 
ــد.   ــد ش ــی و تأیی ــراي  Hyett و Parker آن بررس ب

ي پایــایی ایــن پرسشــنامه از ضــریب همبســتگی  محاســبه
بازآزمایی استفاده کردند. این ضـریب بـه ترتیـب     -آزمایی

مان بـه کارکنـان، توجـه    براي خشنودي شغلی، احترام ساز
سرپرست، تداخل کار در زندگی شخصـی و کـل مقیـاس    

ــد 91/0و  71/0، 87/0، 95/0، 91/0 ــبه شـ . در )13(محاسـ
پژوهش حاضر، پایایی ابزار بـا اسـتفاده از ضـریب آلفـاي     

خشنودي شـغلی، احتـرام سـازمان بـه      کرونباخ براي ابعاد
 کارکنان، توجه سرپرست، تداخل کار در زندگی شخصـی 

و  60/0، 89/0، 84/0، 84/0و کل مقیاس به ترتیب برابـر  
ي روایـی   براي محاسبه Hyett و  Parkerباشد. می 90/0

ي  پرسشــنامه از روش تحلیــل عــاملی اکتشــافی بــه شــیوه
هاي اصلی و چـرخش از نـوع واریمـاکس اسـتفاده      مؤلفه

سؤال ایـن پرسشـنامه بـر     31هر کردند که نتایج نشان داد 
قــرار  50/52تبیــین واریــانس  روي یــک عامــل بــا تــوان

هاي تحلیـل عوامـل    در پژوهش حاضر، شاخص. )13(دارند
بـر   AMOS-22 افـزار  نرمتأییدي پرسشنامه با استفاده از 

ــه ــدند     روي گویـ ــبه شـ ــاس محاسـ ــن مقیـ ــاي ایـ هـ
)06/0RMSEA=،92/0CFI= ،90/0GFI=نتـایج   ) که

نمـره کـل    روایی مطلـوب ایـن پرسشـنامه بـود.    حاکی از 
آید؛  می به دستها  یاسخرده مقمقیاس، از مجموع نمرات 

نمرات پایین در این مقیاس به معنـی پـایین بـودن سـطح     
 باشد. می ها سالمت و بهزیستی آزمودنی

اي  گویه 16براي سنجش موفقیت شغلی از مقیاس 
و همکاران استفاده  Grebnerشده  موفقیت شغلی ادراك

 3مقیاس تحقق اهداف ( شد. این مقیاس، چهار خرده
 3گویه)، بازخورد مثبت ( 6یار ( گویه)، موفقیت اجتماع

سنجد و به  گویه) را می 4گویه) و موفقیت مسیر شغلی (
 7) تا (هرگز 1اي از  درجه 7مقیاس در یک طیف لیکرتی 

ها  نمرات گویه. از مجموع )17(شود (همیشه) پاسخ داده می
ي کل  شود؛ طیف نمره مقیاس حاصل می ي هر خرده نمره

این مقیاس را نخستین است.  112تا  16این مقیاس نیز از 
. نمره کل مقیاس، )20(اند نعامی و پیریایی ترجمه کرده بار

۷۸ 
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نمرات  آید؛ دست می ها به مقیاس از مجموع نمرات خرده
افراد از باال در این مقیاس بیانگر ادراك مطلوب 

گذشته پایایی  هاي موفقیتشان در شغل است. پژوهش
   اند. مطلوب این مقیاس را مورد تأیید قرار داده

Perrewe و Ganster  نشان دادند که نتایج حاصل از
تحلیل عامل تأییدي حاکی از روایی مطلوب و تأیید شدن 

. در پژوهش حاضر، )19(چهار عاملی بودن مقیاس است
شده با استفاده از ضریب آلفاي   محاسبهضرایب پایایی 

یار،  تحقق اهداف، موفقیت اجتماع کرونباخ براي ابعاد
بازخورد مثبت، موفقیت مسیر شغلی و کل مقیاس به 

باشند.  می 89/0و  77/0، 76/0، 84/0، 70/0ترتیب برابر 
هاي حاصل از تحلیل عاملی تأییدي با استفاده از  شاخص

محاسبه شدند  AMOS-22افزار  نرم
)07/0RMSEA=، 93/0CFI= ،90/0GFI= ( که

 بیانگر اعتبار و روایی مطلوب این پرسشنامه است.
ــع ــس از جم ــردن آن آوري داده پ ــا و وارد ک ــا در  ه ه

 SPSS)Statistical Package for the -22افزار  نرم

Social Sciences   ابتدا میانگین و انحراف معیـار هـر ،(
، از ضریب همبستگی محاسبه شد و سپسکدام از متغیرها 

 -ي بـین تسـهیل کـار    ي ساده پیرسون، براي بررسی رابطه
داري  خانواده با بهزیستی و موفقیت شغلی و آزمون معنـی 

ــه شــیوه  ــه ب ــل رگرســیون چندگان ــان  آن و تحلی ي همزم
بینی بهزیسـتی و موفقیـت شـغلی از طریـق      پیش منظور به

. حداقل مقـدار  ستفاده شدتسهیل کار خانواده و ابعاد آن، ا
P-value  05/0شـده در پـژوهش حاضـر     در نظر گرفته 
 بوده است.

 

 ها یافته
بـا   پرسـتاران نفـر از   186در پـژوهش   کننـدگان  مشارکت

میـانگین و   و 56/6و  43/37میانگین و انحراف معیار سن 
 سـال بودنـد.   23/6و  53/13ي کاري  انحراف معیار سابقه

ــاي     ــه متغیرهـ ــوط بـ ــبی مربـ ــق و نسـ ــی مطلـ فراوانـ
 آورده شده است. شماره یکشناختی در جدول  جمعیت

 
 ) =186n( یشناخت : فراوانی مطلق و نسبی گروه پژوهش در متغیرهاي جمعیت1 شماره جدول

 فراوانی نسبی فراوانی مطلق ها زیرگروه متغیر

 جنسیت
 %4/70 131 زن
 %6/29 55 مرد

 سطح تحصیالت

 %6/15 29 دیپلم
 %4/12 23 یپلمد فوق

 %3/61 114 کارشناسی
 %4/5 10 کارشناسی ارشد و باالتر

 سن

 %7/16 31 سال 30تا  20
 %3/47 88 سال 40تا  31
 %6/30 57 سال و باالتر 41

 %4/5 10 نشده اعالم

 ي شغلی سابقه

 %6/29 55 سال 10تا  1
 %2/46 86 سال 20 تا 11
 %5/7 14 سال و باالتر 21

 %7/16 31 نشده اعالم

 

 

۷۹ 
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، همگی سهو  دوشماره با توجه به نتایج جداول 
باالتر از میانگین  متغیرهاي پژوهش میانگین نمراتشان

 -؛ میانگین مقیاس تسهیل کاراستي هر مقیاس  نمره
کار، بهزیستی شغلی و موفقیت شغلی  -خانواده، خانواده

ولی در پژوهش حاضر  است 48و  62، 18، 18به ترتیب 
، 49/24ها در این متغیرها به ترتیب  میانگین آزمودنی

دهد،  باشد که این نشان می می 35/85و  39/97، 44/28
، از وضعیت مطلوبی نمونه در مقایسه با حالت استاندارد

یاس خرده مقباشد. عالوه بر این، هر دو  برخوردار می
هاي  کار با مؤلفه -خانوادهخانواده و  -تسهیل کار

بهزیستی شغلی و موفقیت شغلی داراي همبستگی 
 ).>05/0Pدار بودند ( معنی

 
 ) =186nمیان ابعاد تسهیل کار خانواده و ابعاد بهزیستی شغلی در پرستاران ( و ماتریس ضرایب همبستگی : میانگین2 شماره جدول

 7 6 5 4 3 2 1 انحراف معیار میانگین متغیرها 

       1 13/8 49/24 خانواده -تسهیل کار 1
      1 55/0** 69/7 44/28 کار -تسهیل خانواده 2
     1 23/0* 35/0** 11/7 52/31 خشنودي شغلی 3
    1 74/0** 30/0** 45/0** 28/5 88/21 احترام سازمان به کارکنان 4
   1 79/0** 58/0** 22/0* 37/0** 78/5 95/22 توجه سرپرست 5
  1 -21/0* -19/0* -40/0** -38/0** -21/0* 37/4 02/21 شخصی زندگی در کار تداخل 6
 1 -27/0** 82/0** 91/0** 86/0** 30/0** 42/0** 87/16 39/97 بهزیستی شغلی 7

 
 ) =186nمیان ابعاد تسهیل کار خانواده و ابعاد موفقیت شغلی در پرستاران ( : میانگین و ماتریس ضرایب همبستگی3 شماره جدول
 7 6 5 4 3 2 1 انحراف معیار میانگین متغیرها 

       1 13/8 49/24 خانواده -تسهیل کار 1
      1 55/0** 69/7 44/28 کار -تسهیل خانواده 2
     1 23/0* 35/0** 54/2 52/17 تحقق اهداف 3
    1 74/0** 30/0** 45/0** 49/5 16/33 یار هاي اجتماع موفقیت 4
   1 79/0** 58/0** 22/0* 37/0** 58/3 78/13 بازخورد مثبت 5
  1 -21/0* -19/0* -40/0** -38/0** -21/0* 66/3 88/20 موفقیت مسیر شغلی 6
 1 -27/0** 82/0** 91/0** 86/0** 30/0** 42/0** 52/11 35/85 شغلیموفقیت  7

 05/0داري کمتر از  * سطح معنی
 01/0داري کمتر از  ** سطح معنی

     
از تحلیل رگرسیون  ، نتایج حاصل4 شماره در جدول

بینی بهزیستی شغلی  چندگانه به روش همزمان براي پیش
ي  شغلی نشان داده شده است. هر دو مؤلفهو موفقیت 

 -تسهیل کارتسهیل کار خانواده، براي بهزیستی شغلی (
 02/0 کار: -، تسهیل خانوادهP<37/0=β ,001/0خانواده: 

 , P<22/0=β) خانواده:  -تسهیل کار) و موفقیت شغلی

21/0, P<21/0 =βکار: -، تسهیل خانواده 
01/0,P<24/0=β دار  کنندگی معنی بینی پیش) داراي توان

 کار -خانواده و خانواده -بودند. عالوه بر این، تسهیل کار
درصد موفقیت شغلی را  16درصد بهزیستی شغلی و  26

 کند. بینی می پیش

 

 

۸۰ 



 و همکاران عمیر نوري کعب                             خانواده با بهزیستی و موفقیت شغلی در پرستاران -ي تسهیل کار رابطه

 )=186n( در پرستاران خانواده -هاي تسهیل کار مقیاس بینی بهزیستی و موفقیت شغلی از طریق خرده : پیش4 شماره جدول
 B SE β t P Lower Upper بین متغیرهاي پیش

 متغیر مالك: بهزیستی شغلی

 708/0 244/0 001/0 06/4 37/0 12/0 48/0 خانواده -تسهیل کار
 489/0 043/0 02/0 36/2 22/0 12/0 27/0 کار -تسهیل خانواده

001/0<P        26/0 =R2          51/0= R        44/21= F 

 متغیر مالك: موفقیت شغلی

 543/0 039/0 02/0 28/2 21/0 13/0 29/0 خانواده -تسهیل کار
 617/0 084/0 01/0 60/2 24/0 14/0 35/0 کار -تسهیل خانواده

001/0<P        16/0 =R2         39/0= R        45/13= F 

 .شده است% در نظر گرفته 95حدود اطمینان *           

 

 بحث و نتیجه گیري
ي تسهیل کار خانواده  مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه

با بهزیستی و موفقیت شغلی پرستاران انجام شد و 
ي ابعاد تسهیل  کننده حمایت نسبی را براي نقش تقویت

کار براي بهزیستی و موفقیت  -خانواده و خانواده -کار
هاي  ي نخست، یافته اران نشان داد. در درجهشغلی پرست

هاي  حاصل از این پژوهش حاکی از آن بود که بین مؤلفه
جز   تسهیل کار خانواده با بهزیستی شغلی و ابعاد آن (به

ي منفی  تداخل کار در زندگی شخصی که رابطه
خانواده و  -ي تسهیل کار داري با هر دو مؤلفه معنی

داري وجود دارد  ي مثبت معنی کار داشت) رابطه -خانواده
ي تسهیل کار خانواده قادرند که بهزیستی  و هر دو مؤلفه
هاي این بخش از  بینی کنند. در مجموع یافته شغلی را پیش

توسط   شده هاي گزارش ي زیادي با یافته پژوهش تا اندازه
و  Choiهاي  پژوهشگران دیگر از جمله با نتایج پژوهش

Kim)28( ،Carlson  همکارانو)29( ،McNall  و
که در  )31(و همکاران Yamadaو نیز  )30(همکاران
خانواده  -هاي خود نشان دادند میان تسهیل کار پژوهش

با خشنودي شغلی، عواطف مثبت، خشنودي از زندگی و 
ي  سالمت جسمانی و بهزیستی روانشناختی، رابطه

هاي  اساس یافته دار وجود دارد، مشابه است. بر معنی
McNall میان  و همکاران، کارکنانی که احساس تعادل
خود دارند، از کار و   ي کار و زندگی شخصی دو حوزه

زندگی شخصی خود خشنود هستند و احساس سالمت 

. عالوه بر این، )30(بیشتري نسبت به دیگر کارکنان دارند
و همکاران نیز نشان دادند کارکنانی  Carlsonمطالعات 

خانواده و یا خانواده بر کار را که نقش مثبت کار بر 
اند، از زندگی شخصی خود خشنودترند،  گزارش داده

روابط مثبتی با همکاران خود در محیط کار و اعضاي 
تري نیز  از سالمت و بهزیستی مطلوب ارند،د  خانواده

و عملکرد شغلی باالتري در محیط کاري  برخوردارند
 .)29(خود دارند

، ادراك مثبت افراد از Powellو  Greenhaus به اعتقاد
بر  ي خانوادگی و کاري هاي مربوط به حیطه مهارت

. به )32(ي آنان تأثیر دارد شده نات تجربهاحساسات و هیجا
هاي الزم مدیریت  اعتقاد آنان، اگر فردي نسبت به مهارت

زندگی خانوادگی خود نگرش مثبتی داشته باشد، 
خواهد کرد. انتقال  احساسات و عواطف مثبتی را تجربه

این احساسات و هیجانات مثبت به محیط کار سبب 
شود که فرد حتی با وجود استرس و فشار کاري،  می

که   سالمت و بهزیستی خود را حفظ کند. در مقابل، زمانی
هاي کاري خود اعتماد داشته  کارکنان نسبت به مهارت

باشند، احساس کارآمدي و توانمندي در آنان افزایش 
یابد و در نتیجه افزایش عملکرد و رضایت شغلی را  می
دنبال دارد. سرریزشدگی این هیجانات مثبت از محیط  به

سالمت و   کننده تواند تضمین کار به محیط خانه می
 بهزیستی روانی افراد در خانواده باشد.

۸۱ 
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خانواده  -ي منفی میان ابعاد تسهیل کار در ارتباط با رابطه
توان گفت که  زندگی شخصی میبعد تداخل کار در و 

تداخل کار در زندگی شخصی به معنی تأثیر منفی کار بر 
موجب تنش و  باشد و هاي غیرکاري فرد می دیگر نقش

نفس و تأثیر نامطلوب  استرس، نگرش منفی، کاهش عزت
شود. با توجه به  بر سالمت و بهزیستی فرد در محیط کار

یل کار خانواده هاي قبلی، تسه شده در بخش مطالب ارائه
 ي کار و خانواده است که در به معنی تأثیر مثبت دو حیطه

ي احساس و نگرش مثبت افراد نسبت به  نتیجه
هایشان در محیط کاري و خانواده است که این  مهارت

هاي  تواند بر توانایی افراد در مدیریت موقعیت ادراك می
پرتنش و افزایش نگرش مثبت افراد نسبت به خود و 

نتیجه، میان ابعاد  هایشان تأثیر مثبت داشته باشد؛ در رتمها
دگی شخصی تسهیل کار خانواده و تداخل کار در زن

 .)32،30(ي منفی وجود دارد رابطه
ي  دیگر نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که رابطه

کار  -خانواده و خانواده -داري میان تسهیل کار مثبت معنی
ن وجود دارد. این یافته نیز با با موفقیت شغلی و ابعاد آ

 و Sakthivelهاي پژوهشگرانی چون  نتایج پژوهش

Jayakrishnan)9( ،Kilic  وKaratepe)33( ،
Lawson  34(همکارانو(  وSharad)10(  که در مطالعات

خود نشان دادند تسهیل کار خانواده با رفتار شهروندي، 
انجام افزایش عملکرد شغلی، خشنودي از مسیر شغلی، 

ي معنی  تالش بیشتر در محیط کار و موفقیت شغلی رابطه
 Lawsonاساس مطالعات  باشد. بر داري دارد، مشابه می

ي کار و  ، سرریزشدگی مثبت میان دو حوزهو همکاران
ي مثبتی  خانواده، با خشنودي افراد از مسیر شغلشان رابطه

دارد و این سبب افزایش تمایل، تالش و جدیت آنان 
 Sakthivel. )34(باشد هاي بیشتر می کسب موفقیت براي

ي خود دریافتند که  نیز در مطالعهJayakrishnan و 
ي کار و خانواده و  وجود نداشتن تعارض میان دو حوزه

کننده میان این دو حوزه، با عملکرد  وجود عوامل تسهیل
شان و نیز احساس پیشرفت و  افراد در محیط کاري
 .)9(مثبتی داردموفقیت در شغل رابطه 

میان تسهیل کار خانواده و موفقیت   براي تبیین رابطه
 Conservation ofي توان نظریه شغلی می

Resources اساس نظریه حفظ  کار گرفت. بر را به
کنند تا چیزهایی را که  ، افراد تالش میHobfollمنابع 

دست آورند، حفظ کنند و یا از  برایشان ارزشمندند، به
، منابع به فرد Hobfollها محافظت نمایند. به اعتقاد  آن

کنند تا با فشار روانی، استرس و تعارضات  کمک می
شده مقابله کنند؛ اما عالوه بر این، این منابع که  تجربه

هایی در فرد باشند،  ها و توانایی توانند شامل مهارت می
نیروي انگیزشی عمل کنند. داشتن عنوان یک  قادرند که به

هاي فرد، احساس توانمندي و  هاي متناسب با نقش مهارت
دهد و موجب افزایش  کارآمدي شخص را افزایش می

شخص براي انجام بیشترین تالش و دستیابی به   انگیزه
 .)35(موفقیت بیشتر شود

نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که ابعاد تسهیل 
توانند عاملی جهت افزایش بهزیستی و  نواده میخا -کار

موفقیت شغلی پرستاران در محیط کار باشند. با توجه به 
هاي بهبوددهنده در انجام  ها و توانایی که وجود مهارت این

تواند تأثیرات  ي کار و خانواده می وظایف هر دو حوزه
مثبت این دو حوزه را بر یکدیگر افزایش دهد و نیز با 

پیامدهاي مثبت تسهیل کار خانواده، پیشنهاد علم به 
ها و  هایی در جهت شناسایی این مهارت شود که برنامه می

ها را در قالب  ها صورت گیرد و سپس آن توانایی
 هاي آموزشی براي کارکنان و به ویژه براي پرستاران برنامه

که از شرایط کاري متفاوتی برخوردارند، تدوین کرد. 
ي کاري و  رستاران در مدیریت دو حوزهافزایش توانایی پ

کارگیري  و درنهایت به ي اول خانوادگی در درجه
تواند از  ي دیگر می هاي مناسب هر حوزه در حوزه مهارت
هاي آموزشی مسئوالن بخش آموزش در  اولویت

هایی نیز  البته این پژوهش با محدودیتها باشد.  بیمارستان
تواند  ي پژوهش می مرکزي بودن جامعه تک همراه بود؛

پذیري نتایج این پژوهش را محدود کند. عالوه بر  تعمیم
شناختی مهمی  این، بررسی نشدن متغیرهاي جمعیت

همچون وضعیت تأهل و پست سازمانی نیز یکی دیگر از 

۸۲ 
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هاي این پژوهش بود. بنابراین با توجه به این  محدودیت
در  ژوهشگرانپ شود که ها پیشنهاد می محدودیت

هاي پژوهشی دیگري را مورد  جامعه ،هاي آینده پژوهش
شناختی که در این  متغیرهاي جمعیتمطالعه قرار دهند و 

مورد بررسی قرار اند را  پژوهش موردبررسی قرار نگرفته
 .دهند

 
 تشکر تقدیر و 

در پایان، الزم است از همکاري مدیریت محترم و کارکنان 
ن اهواز کـه مـا را در ایـن پـژوهش     بیمارستان امیرالمؤمنی

 جا آوریم.  یاري رساندند، کمال تشکر و قدردانی را به
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Abstract 
Background & Aim: Positive impact on each area of work and family can be one of the causes of occupational 
well-being and success in the workplace. The purpose of this study was to investigate the role of work-family 
facilitation on job well-being and occupational success among nurses. 
Material & Methods: This study was a causal-comparative research. The study population included nurses of 
Amir-Almomenin hospital of Ahvaz that were selected through census method by census method in 2015. 
Work-Family Facilitation (Holbrook), Job Well-Being (Parker & Hyett) and Perceived Occupational Success 
(Grebner, Elfering & Semmer) questionnaires were used for data collecting. Data were analyzed based on 
Pearson's correlation coefficient and multiple regression analysis by using SPSS- 22 software. 
Results: The study results showed that both of work-family and family-work facilitation, were able to predict 
job well-being and occupational success of nurses. 
Conclusion: According to the positive contribution of work-family facilitation on nurses’ success and well-
being, managers and administrators should adopt programs for increasing balance and positive impact on each 
of the two areas. 
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