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مقدمه
طول زندگی رضایت زناشویی فرایندي است که در 

شامل چهار حیطه جاذبه زوج ها به وجود می آید و
بدنی، جنسی، تفاهم، طرز تلقی و سرمایه گذاري 

این . گذاردبر روابط والدین و فرزندان اثر می، وباشدمی
ارتباط در سالمت فردي و روانی فرزندان، سالمت 

همسرانی که از . زوج ها و سالمت خانواده تأثیر دارد
کیفیت ارتباطی یا تفاهم خوبی برخوردارند از وضعیت 

Karny and. )1(تندرستی بهتري نیز بهرمند می باشند

Coombs زناشویی را توافق زن و شوهر در رضایت
مورد اموري که ممکن است مسائل حادي به بار آورد، 
عالقه و فعالیت هاي مشترك، ابراز عالقه علنی مکرر و 
اعتماد متقابل، شکوه و شکایت اندك، شکایت نادر از 

به هر حال، .)2(اندتعریف کرده احساس تنهایی و رنجش
همترین عوامل تأثیر زندگی زناشویی به عنوان یکی از م

گذار بر عملکرد خانواده، از عوامل مختلفی از جمله، 
وضع اقتصادي، مذهب، تعداد فرزندان، سن ازدواج، و 

.)3(وضعیت اشتغال به ویژه براي زنان، تأثیر می پذیرد
اشتغال زنان، یکی از عوامل تأثیرگذار بر رضایت زناشویی 

ه دنیاي کار هم به ورود زنان بها است، باید گفت که،آن
ها دلیل ماهیت بعضی از مشاغل که فعالیت زنان در آن

درمانی، آموزشی و - ضروریست، مانند مشاغل بهداشتی
هاي هم به دلیل عالقه زنان به کسب استقالل و فعالیت

اما این امر موجب شده است که زنان . اجتماعی است
ده و خانوا–امروزه با پدیده هایی به نام هاي تعارض کار

تعهدات هادر این تعارض. کار مواجهه شوند- خانواده
شغلی و تعهدات خانوادگی در مقابل یکدیگر قرار

هستند، زیرا هااین تعارضزنان به ویژه مستعد . گیرندمی
که به طور سنتی مسئولیت هاي خانوادگی بیشتري را بر 

هايتوان نتیجه گرفت که تعارضپس می. اندعهده گرفته
کار نوعی از تعارض بین نقشی -خانواده و خانواده-کار

هاي کاري است که در آن فشارهاي نقش، حاصل از نقش
این فشارها از هر دو طرف است و از . و خانوادگی است

بدین معنی که . باشندناهمساز میهمدیگربرخی جهات با 

مشارکت در نقش کاري، نقش خانوادگی را دچار مشکل 
ورت مشارکت در نقش خانوادگی، می کند و به همین ص

.)4(مواجه می سازدمشکل با نقش کاري را 
Greenhouse and Beutell تعارض بیان می کنند که

خانواده از دخالت مسائل شغلی فرد شاغل در -کار
تواند گردد که میمسئولیت هاي خانوادگی حاصل می

منجر به کاهش رضایت از شغل، زندگی خانوادگی و 
خانواده نوعی اصطکاك - تعارض کار. )5(دسالمتی گرد

هاست که در آن فشارهاي ناشی از حیطه کار و نقش
به این . خانواده از برخی جهات متقابل و ناسازگار است

در . گرددهاي دیگر دشوارتر میدر نقشمعنا که مشارکت 
خانواده تقاضاها و مسائل شغلی باعث بروز -تعارض کار

کار -و در تعارض خانوادهمشکل در خانواده می شود، 
تقاضاها و مسائل خانوادگی باعث بروز مشکل در محیط 

پژوهش هاي بسیاري در حوزه متقابل . )6(شغلی می شوند
ها بر این کار و خانواده انجام شده است که تقریباً تمام آن

خانواده می تواند - امر اشتراك نظر دارند که تعارض کار
ها آثار زیان بار و نامناسبی ادهها و خانوبراي افراد، سازمان

کنند که هاي جنسیتی بیان میهنجار.)7(جاي بگذاردبر
هاي مسئولیت اصلی و اولیه زنان شاغل همچنان از نقش

بنابراین آنان باید با معامله . خانوادگی آنان ناشی می شود
ها توازن هاي نقش دوگانه خود بین آنکردن بر سر هویت

بل، نقش مرد به عنوان نان آور خانواده در مقا. ایجاد کنند
در نیروي کار با وظایفش هماهنگی دارد، و بنابراین مردان 

. کنندهاي خود معامله نمیها یا نقشمتاهل بر سر هویت
بدین ترتیب مردها دو هویت شغلی و خانوادگی دارند 
ولی براي زنان هویت تثبیت شده، همچنان هویت 

ها غالباً بیشتر از مردان یل آنبه همین دل. خانوادگی است
.)8(کنندتعارض بین این دو نقش را تجربه می

خانواده و -هاي فراوان در زمینه تعارض کارپژوهش
کار نشان می دهند که اولین حوزه مورد آسیب - خانواده

این دو نوع تعارض، رضایت زناشویی و رضایت شغلی 
یک اندازه است و این تعارض براي افراد و سازمان ها به 
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غالمرضا رجبی و همکاراندر پرستاران زن متأهلپیش بینی هاي رضایت زناشویی 

با کهها به این دلیلبراي سازمان. داراي اهمیت است
وري، کاهش رضایت شغلی کارکنان، غیبت کاهش بهره

گیري از کار و کاهش تعهد کارکنان از کار، افزایش کناره
سازمانی همراه است و براي افراد به این دلیل که به عنوان 

ش خطر منبع اصلی استرس، پی آمدهاي منفی مانند افزای
براي سالمتی مادر و پدر شاغل، انجام وظایف مادري، 

یی ناکارآمد، کاهش رضایت پدري، همسري به گونه
امروزه . )9(افزایش می دهدزناشویی، بهداشت روانی را 

هاي بسیاري در زمینه بررسی عوامل تأثیرگذار بر پژوهش
ي زندگی شغلی و خانوادگی افراد انجام شده که این نشانه

.)10(ت و ضرورت این بخش مهم زندگی استاهمی
ي خودکارآمدي که عامل مؤثر در مدیریت و اما در زمینه

کار و رضایت - خانواده و خانواده- حل تعارض کار
زناشویی است، باید گفت که این مفهوم براي اولین بار 

. مطرح شد1979در سال Albert Banduraتوسط 
زش خود، خودکار آمدي به احساس عزت نفس و ار

احساس کفایت و کارایی در برخورد با زندگی اطالق 
معتقد است که بخش زیادي از Bandura. )10(می شود

یادگیري انسان از طریق مشاهده رفتارهاي دیگران و الگو 
به نظر وي باور . ها روي می دهدبرداري از آن

خودکارآمدي یعنی اینکه فرد معتقد باشد می تواند با 
کسانی که باور . ختلف کنار بیایدوضعیت هاي م

خودکارآمدي باالیی دارند، انتظار موفق شدن دارند و غالباً 
شوند و افرادي که خودکارآمدي کمی دارند غالباً موفق می

در مورد انجام تکالیف خود شک داشته و احساس 
شوند و در نتیجه کمتر موفق کنند موفق نمیمی
در زمینه متغیرهاي هاي اندکی پژوهش. )11(شوندمی

کار انجام -خانواده و خانواده-شخصیتی در تعارض کار
ها نوید بخش اثرات مثبت اما همین پژوهش. گرفته است

اجتماعی بندورا منبع -نظریه شناختی. این بخش هستند
- ارزشمندي براي درك اثرات شخصیتی بر تعارض کار

هاي انجام شده در مورد باور پژهش. خانواده است
اند که ار آمدي، سازه اصلی این دیدگاه نشان دادهخودک

کیفیت و کمیت درگیري با این باور تا حد زیادي تعیین 

. )12(می کند که فرد می تواند به نتایج مثبت دست یابد
خودکارآمدي یک عامل تعیین کننده کلیدي از تغییرات 

ها، کیفیت ها و فعالیتروان شناختی، انتخاب محیط
ه خاص و میزان پشتکار و استقامت در عملکرد در حیط

ارب مثبت یا منفی مطرح شده هنگام رویارویی با تج
خانواده و خود - خودکارآمدي تعارض کار. است

-بین تعارض کارمیانجیکار - کارآمدي تعارض خانواده
رضایت کار و پیامدهایی از قبیل -خانواده و خانواده

Hennessey.)13(زناشویی و رضایت کار است and

Kellyدارد که خودکارآمدي یک زن در بیان می
تواند به اش میخصوص شغل و مسئولیت هاي خانوادگی

افزایشوکار- خانواده و خانواده-کاهش تعارض کار
. )14(بیانجامدرضایت زناشویی

- که تعارض کارتوان بیان کردمطالعات فوق میاساسبر
شاغلین منجر کار در زندگی شخصی -خانواده و خانواده

.شودعدم رضایت زناشویی میبه بروز مشکالتی از جمله 
چنین متغیرهاي شخصیتی به ویژه خودکارآمدي نیز از هم

توانند با رضایت زناشویی عوامل مهمی هستند که می
به دنبال پاسخ دادن به دو این پژوهش .باشندارتباط داشته

:سوال زیر است
-خانواده و خانواده-کارهايآیا بین متغیرهاي تعارض-1

-خانواده و خانواده-کارهايکار و خودکارآمدي تعارض
وجود دارد؟ايکار و رضایت زناشویی رابطه

خانواده و -کارهاي تعارضامیک از متغیرهايکد-2
خانواده و -کارهايتعارضکار و خودکارآمدي- خانواده
ر رضایت زناشویی دهايمی توانند پیش بینکار - خانواده

؟باشندزنان متأهل پرستار 

بررسیروش 
همبستگیاز نوعتوصیفیپژوهشی ي حاضر مطالعه
پرستاران رسمی و شامل کلیهي این پژوهشجامعه. است

آموزشی وابسته به بیمارستانهشتپیمانی زن متأهل
، که بود1391دانشگاه جندي شاپور شهر اهواز در سال 

یک فرزند، داشتن داشتن حداقل ،مالكسه بر اساس
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سال سابقه 2داشتن ومدرك تحصیلی فوق دیپلم به باال
ي بیماري هاي روانشناختی و و نداشتن سابقهکار 

تعداد کل پرستاران این . انتخاب شدندجسمانی 
بر پرستار240از این تعدادکهبودنفر 777هابیمارستان

196از بین )Krejci and Morgan)15اساس جدول 
پرستار زن 194، )نفر60(گلستانار زن بیمارستانپرست

رازي پرستار زن بیمارستان 114، )نفر60(امامبیمارستان 
59، )نفر25(ابوذرپرستار زن بیمارستان 80، )نفر35(

پرستار زن 54، )نفر19(طالقانیپرستار زن بیمارستان 
سینا پرستار زن بیمارستان 51، )نفر17(شفابیمارستان 

به ) نفر9(سالمتپرستار زن بیمارستان 29و ) فرن15(
.انتخاب شدندبا رضایت کامل اي صورت تصادفی طبقه

هاي پرستاري به صورت ضمنا اجراي ابزارها در اتاق
. هاي مناسب اجرا گردیدندفردي و با دستورالعمل

از متغیرهاي مورد مطالعه براي بررسیژوهشپاین در 
:دابزارهاي زیر استفاده ش

مقیاس فرم کوتاه رضایت . مقیاس رضایت زناشویی-1
هاي بالقوه براي ارزیابی و شناسایی زمینه)16(زناشویی

مشکل زا و شناسایی زمینه هاي قوت و پرباري رضایت 
ماده 13این پرسشنامه داراي . زناشویی ساخته شده است

تا 13می باشد که حداقل و حداکثر نمره ها به ترتیب بین 
ت هاي این مقیاس به صورماده. اسبه می شودمح65

=2عدم توافق، =1(لیکرت در یک طیف پنج گزینه اي

توافق =5توافق باال و =4توافق متوسط، =3توافق کم، 
6،8، 4، 3دي می شود که ماده ها ي درجه بن) بسیار باال

رجبی با . به صورت معکوس نمره گذاري می شوند11و 
عاملی به روش چرخش مایل بر روي استفاده از تحلیل 

ازدواج و نارضایتی این پرسشنامه به دو عامل رضایت از 
در یک تحلیل Mehrabian. )16(یافتاز ازدواج دست

عاملی بر روي مقیاس فرم بلند رضایت زناشویی یک 
او ضریب . را به دست آورد4/12عامل با مقادیر باالتر از 

و83/0به ترتیب را بزار بازآزمایی و همسانی درونی این ا
رجبی روایی همزمان این مقیاس را . )17(گزارش کرد/ 94

ماده اي انریچ بر روي تعدادي از 47با پرسشنامه 

و براي 84/0براي مردان ، )> 001/0p(83/0کارمندان 
آلفاي کرونباخ کل نمونه ضریبو) >001/0p(81/0زنان
به دست 89/0و براي مردان91/0، براي زنان 90/0را 

ضریب آلفاي کرونباخ کل مقیاس ،در این مطالعه.)16(آورد
سؤالی رضایت 9و روایی همزمان آن با پرسشنامه 89/0

به )>Hills and Argyle)18(29/0)001/0pاز زندگی 
.دست آمده است

–خانواده و تعارض خانواده- مقیاس تعارض کار- 2

,Netmayerتوسطخانواده-مقیاس تعارض کار.کار

Boles and Murrrian براي ارزیابی تعارض هاي
سؤال 10ار تدوین و داراي ک–خانواده و خانواده-کار

این در .تنظیم شده استاي رتبه 7در یک طیف است که
سوالخانواده و -تعارض کار5تا 1هايمقیاس سوال

. دنکار را ارزیابی می کن-تعارض خانواده10تا 6هاي
لفاي کرونباخ این ابزار توسط سازندگان آپایایی ضرایب

و براي تعارض 91/0خانواده -آن براي تعارض کار
روایی همزمان دو خرده و بودند 88/0کار - خانواده

هاي رضایت از زندگی و رضایت از مقیاس فوق با مقیاس
،این مطالعهدر.)19(شغل به صورت منفی همبسته اند

-کارهايتعارضمقیاسضرایب پایایی آلفاي کرونباخ 
و ضرایب روایی واگرا 82/0کار- و خانواده91/0خانواده

این دو خرده مقیاس با مقیاس خودکارآمدي عمومی 
- 22/0و )>048/0p(-13/0به ترتیب )20(رجبی

)001/0p<(به دست آمد.
خانواده و -مقیاس خودکارآمدي تعارض کار- 3

اي ربCinamonتوسطمقیاس این .کار-خانواده
خانواده و خود - کارآمدي تعارض کارارزیابی خود

8و داراي شدهکار تدوین-کارآمدي تعارض خانواده
رتبه اي 10هاي آن در یک طیف سؤال است که سؤال

. تنظیم شده است) اطمینان کامل= 10عدم اطمینان تا = 0(
-رض کار، خود کارآمدي تعا4تا 1این ابزار از سوال 

، خودکارآمدي تعارض 8تا 5خانواده و از سوال 
یب آلفاي کرونباخ اضر. دنکار را ارزیابی می کن- خانواده

و 88/0خانواده -ربراي مقیاس خود کارآمدي تعارض کا
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و همبستگی 94/0کار - کارآمدي خانوادهبراي مقیاس خود
-خانواده و خانواده-درونی بین خودکارآمدي تعارض کار

ضرایب ،ین مطالعهدر ا. )21(به دست آمده است51/0کار 
- مقیاس خودکارآمدي تعارض کارپایایی آلفاي کرونباخ

و ضرایب این دو 92/0کار -و خانواده87/0خانواده
به ترتیب )20(مقیاس با مقیاس خودکارآمدي عمومی رجبی

16/0)011/0p< ( 14/0و)027/0p< (محاسبه شده است .
-اجتماعیاري براي علومداده ها با استفاده از نرم افزار آم

هاي آمار توصیفی و با روش) SPSS-16(16ویرایش 
مانند میانگین و انحراف معیار و آمار استنباطی مانند 

.به روش ورود تحلیل شدندگانه تحلیل رگرسیون چند 

هایافته
ها و انحراف معیارهاي سن زنان پرستار با دامنه میانگین

بقه کاري سال، سا96/6و 26/34سال به ترتیب 56تا 23
و تعداد 33/6و 91/9سال به ترتیب 30تا 2ها با دامنه آن

و 53/1به ترتیب 5تا 1فرزندان زنان پرستار با دامنه 
از زنان پرستار %) 9/22(نفر55. بدست آمده است69/0

%) 6/74(نفر179مدرك تحصیلی فوق دیپلم، داراي
ن همچنی. فوق لیسانس بودند%) 5/2(نفر6کارشناسی و 

بیشترین و کمترین فراوانی نوبت کاري مربوط به نوبت 
نفر 12و عصر کاري ) %8/43(نفر105کاري چرخشی 

.است) 5%(

)n=240(ها با رضایت زناشویی میانگین و انحراف معیار متغیرهاي مورد مطالعه و همبستگی آن: 1جدول شماره 

رضایت زناشوییانحراف معیار±میانگینمتغیرها
)r)001/0<p=-52/2122/0±95/7خانواده-کارتعارض 

)r)001/0<p=-532/1739/0±96/6کار-تعارض خانواده
)r)001/0<p=96/3134/0±87/5خانواده-خودکارآمدي تعارض کار

)r)001/0<p=85/2828/0±03/7کار-خودکارآمدي تعارض خانواده
-68/47±44/9رضایت زناشویی

، شودمشاهده می 1شمارههمان طور که در جدول
خانواده -میانگین و انحراف معیار متغیرهاي تعارض کار

، 96/6و532/17کار -، تعارض خانواده95/7و 52/21
، 87/5و 96/31خانواده -خودکارآمدي تعارض کار

و 03/7و 85/28کار -خودکارآمدي تعارض خانواده
.اندبه دست آمده44/9و68/47رضایت زناشویی

کار - خانواده و خانواده-نین متغیرهاي تعارض کارهمچ
- خودکارآمدي تعارض کاربه صورت منفی و متغیرهاي 

کار به صورت مثبت با رضایت - و خانوادهخانواده
.رابطه معنی داري دارندp>001/0در سطح زناشویی 

خطی منجمله ضریب تحمل و عامل تورم هاي همآماره
تگی بین یک متغیر واریانس نشان می دهند که همبس

به عبارت . بین پایین استبین با سایر متغیرهاي پیشپیش
بین این مقادیر نشان می دهند که متغیرهاي پیش،دیگر

به ویژه ضریب تحمل متغیر همگی مناسب هستند،
).=60/0T(خانواده - خودکارآمدي تعارض کار
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تحلیل واریانس رگرسیون ورود رضایت زناشویی توسط متغیرهاي پیش بیننتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیري و:2شمارهجدول

43/0 =2R ،19/0=R ،001/0<p ،87/13)235 4و=(F

،مالحظه می شود2مارهشجدولهمان گونه که در 
-یرهاي پیش بین تعارض کارترکیب خطی متغFنسبت 
- کار، خودکارآمدي تعارض کار- ، تعارض خانوادهخانواده

کار بر متغیر - تعارض خانوادهخانواده و خودکارآمدي 
دار نشان می دهد که رابطه معنی)رضایت زناشویی(مالك
یگر، به عبارت د). F ،001/0<p) 4و 235(=87/13(است

کار به -تعارض خانوادهبین دو متغیراز چهار متغیر پیش
و )B ،35/0-=β ،4-=t=-47/0(صورت منفی

، B ،17/0=β=27/0(خانواده- خودکارآمدي تعارض کار
27/2=t ( به صورت مثبت در تبیین واریانس متغیر

ن یک متغیر مالك نقش اساسی رضایت زناشویی به عنوا
واریانس % 19تغیر رویهم رفته این دو م). R= 43/0(دارند
رضایت زناشویی را تبیین می کنند، و نقش متغیر متغیر

به عبارت دیگر، اگر .کار بارزتر است-تعارض خانواده
کار زنان اضافه شود مقدار -یک واحد به تعارض خانواده

35/0-=βشودها در رضایت زناشویی کاسته مینمره آن .
خانواده زنان -دي کاراز سوي دیگر هر چقدر خودکارآم

افزایش یابد بر میزان رضایت زناشویی آن ها افزوده
خانواده -در حالی که دو متغیر تعارض کار. می شود

)32/1=t ،187/0=p (و خودکارآمدي تعارض خانواده -
ناشویی نقشی در تبیین رضایت ز) t ،372/0=p=89/0(کار

فرمول پیش بینی رضایت . زنان پرستار متاهل ندارند
ناشویی بر حسب متغیرهاي پیش بین به این صورت ز

+ 27/0) خانواده-خودکارآمدي تعارض کار( :می باشد
رضایت زناشویی= 41/41-47/0) کار-تعارض خانواده(

بحث و نتیجه گیري
- خانواده و خانواده-بین تعارض کارنشان داد کهیافته ها

و. رابطه منفی وجود داردکار و رضایت زناشویی 
Hennessey and Kelly; Marins andیافته هاي 

Bedeianدو مطالعه .)23،22،14(ها را تأیید نمودنداین یافته
کار -خانواده و خانواده-که تعارض کارنشان دادند

یزناشویپیامدهاي منفی همچون کاهش رضایت شغلی و 
دهند که ها نشان میپژوهشاین . )24،7(به دنبال داردرا 

مورد آسیب این دو نوع تعارض، رضایت اولین حوزه 
ها به این براي سازمان. زناشویی و رضایت شغلی است

وري، کاهش رضایت شغلی کارکنان، دلیل با کاهش بهره
غیبت کارکنان از کار، افزایش کناره گیري از کار و کاهش 
تعهد سازمانی همراه است و براي افراد به این دلیل که به 

رس، پیآمدهاي منفی مانند افزایش عنوان منبع اصلی است
خطر براي سالمتی مادر و پدر شاغل، انجام وظایف 

یی ناکارآمد، کاهش مادري، پدري، همسري به گونه
، )9(کاهش می دهدبهداشت روانی را ورضایت زناشویی

يکیفیت زندگی کاري و زندگی خانوادگی و نیز به نوبهو
.)25(ش می دهدخود میزان رضایت فرد از زندگی را کاه

Klen شادمانی در کار و خانواده همراه بیان می کند که
ناراحتی در محیط کار می تواند به خانه وهم هستند، 
خاطر نشان Robinson and Kelly.)26(منتقل شود

همخطی p t β S.E B متغیرهاي پیش بین متغیر مالك
VIF T

رضایت زناشویی

- - 001/0<p 19/8 - 05/5 41/41 عرض از مبدا
15/2 46/0 187/0=p 32/1 11/0- 10/0 13/0- خانواده-تعارض کار
20/2 45/0 001/0<p 4- 35/0- 12/0 47/0- کار-تعارض خانواده
65/1 60/0 024/0p< 27/2 17/0 12/0 27/0 -خودکارآمدي تعارض کار

خانواده
90/1 52/0 372/0=p 89/0 07/0 11/0 09/0 خودکارآمدي تعارض 

کار-خانواده
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خانواده بر چگونگی زندگی - تعارض کارمی کنند که 
کار، بر چگونگی زندگی -نوادهخانوادگی، و تعارض خا

چگونگی زندگی . تأثیر می گذارندشخصکاري
رضایتخانوادگی و چگونگی زندگی کاري، با هم 

چگونگی .)27(کنندشغلی را پیش بینی میوزناشویی
را زندگی کاري، سازه اي است، که سالمت شغلی فرد

چگونگی زندگی خانوادگی نیز مفهومی . )28(شودشامل می
هاي ه سالمت خانوادگی فرد، یعنی حالتی که نقشاست ک

به عنوان پدر، مادر و همسر، همراه با پاداش، و دور فرد
.)29(گیرداز تنش و سایر پیامدهاي منفی است، را در بر می

هاي بسیاري از زنان و مردان با چالش متعادل سازي نقش
هاي شغلی استرس. شغلی و خانوادگی روبرو هستند

خانواده می شود و مشکالت و -ض کارباعث تعار
به همین . خانوادگی را افزایش می دهدهاينارضایتی

نیز منجر به تعارض هاي هاي خانوادگی استرس،ترتیب
زنان در .)6(دنکار و نارضایتی شغلی می شو-خانوادگی

- تري را بین تعارض کارمقایسه با مردان رابطه قوي
به این جهت که . نندکار تجربه می ک-خانواده و خانواده

در حالی . گیرندآنان یک نقش غیر سنتی را بر عهده می
که مردان به انجام کاري مشغول هستند که با انتظارات 

در واقع درگیري شغلی یک مرد با . جامعه مطابقت دارد
آور خانواده موافق به نظرنقش اولیه او به عنوان نان

ت نقش اجتماعی لذا اختالف اندکی بین انتظارا. می رسد
زنان به دلیل ،از سوي دیگر. و درگیري نقش وجود دارد

هاي سنتی خانوادگی و درگیري گسترده در انجام نقش
نقش کاري بیشتر نارضایتی از زندگی کاري و زناشویی را 

خانواده و -این مسأله به تعارض کار. کنندابراز می
که کار براي این گروه از زنان منجر می شود - خانواده

در .)30(داردبه دنبالکاهش رضایت زناشویی و شغلی را 
خانواده تجارب و حاالت عاطفی همسر به -تعارض کار

خانه منتقل شده و به همان نحو تجارب و حاالت عاطفی 
این . توانند زندگی فرد را متأثر از خود سازندمرتبط می

توانند پیامدهاي منفی در زندگی پیامدهاي تکراري می
کار که بیشتر -در تعارض خانواده. یی داشته باشندزناشو

ها تجارب، افتد آنبراي زنان به نسبت مردان اتفاق می
حاالت عاطفی و مشکالت خانوادگی را به محل کار 
انتقال می دهند بنابراین احساس نارضایتی از کار می کنند 

نیز و همین احساس نارضایتی از کار زندگس زناشویی را 
بر اساس Young and Long. رار می دهدأثیر قتحت ت

ند که یک رابطه معکوس بین کار نکبیان میSteinي گفته
به این شکل که افراد براي جبران . و خانواده وجود دارد

انجام رفتارهاي متفاوتی انجام داده استآن چه دیگري 
نقش براي زنان بیشتر گرانباريبه نظر می رسد . می دهند

زنان بیشتر مایلند که گاهی . ا مرداناتفاق می افتد ت
کارشان را تعطیل کرده و به مسائل خانوادگی شان 

آن ها انتظار دارند همسرشان نیز چنین . رسیدگی کنند
-بیان می کند تعارض کارPlek.)31(رفتاري داشته باشند
کار به زوج ها می آموزد که همسر -خانواده و خانواده

ي اجتماعی، عقالنی، هیجانی ها نمی تواند تمام نیازهاآن
این گونه سبک زندگی . ها را برآورده سازدآنسرگرمیو 

همسران . ستابراي همسران شاغل پر تالش و پرتکاپو 
زمان کمتري براي گذراندن وقت با یکدیگر و با دوستان 

کنند نیاز به ها تالش میحتی گاهی زوج. خویش دارند
برآورده کنند تا صمیمیت را با دوستان و همکاران خود

رضایت از زندگی زناشویی کاهش و در نتیجههمسرشان
بر نیازهاي اهاي شغلی خود رمعموالً تصمیمزنان . یابدمی

کنند و همچنان مقدار نامتناسبی از میریزيپایهخانواده 
داري و مراقبت از فرزندان را بر عهده هاي خانهمسئولیت

بنابراین . اغل هستندگیرند، حتی زمانی که هر دو شمی
. نقش می شوند تا مردانگرانباريزنان بیشتر دچار 

رود زمانی که شغل زن با طور که انتظار میهمان
، احساس کندهاي دیگرشان تداخل پیدا میمسئولیت

کمتر ) زناشویی و شغلی( تعارض نقش بیشتر و رضایت
بیان می کنند که Adams, King and King.)32(کندمی

خانواده با کار باعث تداخل ل کار و خانواده و تداخ
,Perrone. )33(کاهش رضایت از زندگی می شوند

Egisdottir, Webb and Blalock نشان دادند که نیز
خانواده منجر به کاهش رضایت خانوادگی -تعارض کار
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متذکر شدند که Shockley and Singla؛)34(می شود
کار هر دو رضایت از - هخانواده و خانواد-هاي کارتعارض

McMillan and؛ و )35(خانواده را کاهش می دهند

Morris نتیجه گیري نمودند که سبک مقابله مساله
خانواده و رضایت -گشایی میانجی رابطه بین تعارض کار

.)36(کار-براي تعارض خانوادهنهزندگی است و
-بین خودکارآمدي تعارض کارکهمشاهده شدچنین هم
رابطه وجود کار با رضایت زناشویی -نواده و خانوادهخا

. )37،14،4(استهماهنگ چند مطالعه یافته هايبا ، که دارد
-کار کاهش- خانواده و خانواده-آمدي تعارض کارخودکار

زناشویی، ها در پیامدهایی از قبیل رضایتدهنده تعارض
Hennessey and Kelly.خانواده، زندگی و کار است

ه باور خودکارآمدي یک عامل مهم و تبیین کننده کندقدمعت
خانواده و هم تعارض -هم براي کاهش تعارض کار

بدین معنا . رضایت زناشویی استافزایشکار و - خانواده
کار با افزایش -خانواده و خانواده-که سطح تعارض کار

خودکارآمدي در نقش هاي کاري و خانوادگی کاهش
که خودکارآمدي یک زن در ندکنمیگیرينتیجهو.می یابد

تواند به اش میهاي خانوادگیخصوص شغل و مسئولیت
یت اکار و رض-خانواده و خانواده-هاي کارکاهش تعارض

.)14(منجر شوداش زناشویی
کار- خانوادهارض متغیرهاي تعکه ي دیگر نشان دادهایافته

کننده هايپیش بینیخانواده -و خودکارآمدي تعارض کار
Erdwin, Buffardiهاي یافتهکهبودندزناشویی رضایت

and Casperمی توان بیان کرد که.)37(همخوان می باشد
پذیرد، رضایت زناشویی از عوامل مختلفی تأثیر می

متغیرهاي شخصیتی در این بین انکار ناپذیرند و 
هاي گوناگون را خودکارآمدي یک فرد می تواند تعارض

هم چنین . ویی را افزایش دهدتعدیل کند و رضایت زناش
ما رضایت زناشویی ايکنندهپیش بینیکار- تعارض خانواده

با افزایش باور خودکارآمدي در . استمنفی به صورت
. خانواده رضایت زناشویی افزایش می یابد-هاي کارتعارض

خانواده یک پیش فرض -هاي کارخودکارآمدي در تعارض

کار و -نواده، خانوادهخا-کاريهامهم در مدیریت تعارض
.  )38(موفقیت زنان در ایفاي نقش خانوادگی و شغلی است

یک رابطه دو سویه خانواده و خانواده کار-سازي کارغنی
است که تجارب کاري می توانند کیفیت زندگی خانوادگی 

و تجارب خانوادگی می توانند ) غنی سازي کار به خانواده(
غنی سازي خانواده به (ندکیفیت زندگی کاري را ارتقاء ده

در حقیقت، تفکر بنیادي غنی سازي این است که کار ).کار
و خانواده هر یک با منابعی مانند افزایش عزت نفس، درآمد 
و دیگر مزایایی که ممکن است به فرد کمک کند تا عملکرد 

زندگی داشته باشند  تداركبهتري در حیطه هاي دیگر
.می بیند

هاي وابسته پرستاران بیمارستانژوهش جامعه آماري این پ
بودند لذا اهواز به دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور 

امکان تعمیم نتایج به کل جامعه زنان متأهل شاغل با 
با توجه به محدودیت یاد شده . محدودیت روبروست

هاي هاي جامعهپیشنهاد می شود این پژوهش در بین شاغل
یشنهاد می شود این گونه همچنین پ. دیگر نیز انجام شود

ها به صورت آزمایشی و به منظور غنی سازي کار و پژوهش
هایی از این رو روش.شودخانواده با حضور زوج ها انجام 

سازي شغل، از قبیل ایجاد حمایتی براي کارکنان، غنی
ها در محل کار، پرهیز از قوانین خشک و کاهش تعارض

د امکان، فضاي کاري غیر قابل انعطاف در محیط کار در ح
مناسب از نظر فیزیکی و روانی، استفاده از حمایت هاي 

خانواده می تواند مؤثر - هاي کارخانواده در تعدیل تعارض
.باشد

تقدیر و تشکر
هاي آموزشـی  بیمارستانزن پرستاران کلیهازبدین وسیله

کـه بـا  وابسته به دانشـگاه علـوم پزشـکی جنـدي شـاپور      
رغـم گرفتـاري شـغلی در ایـن     ي علـی شکیبایی و بردبـار 

و از معاونـت پژوهشـی دانشـگاه    پژوهش شرکت کردنـد 
شهید چمران کـه عهـده دار حمایـت مـالی ایـن طـرح را       

. سپاســـگزاري مـــی شـــودســـت،عهـــده داشـــته ابـــر
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Predicators of Marital Satisfaction in Married Female Nurses
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Abstract:
Background & Aim: Marital life as one of the most important influential factors affecting family performance
is influenced by numerous factors that would be different for employed women. Accordingly the aim of this
study is to determine the predicators of marital satisfaction based on variables of work-family conflict, family-
wok conflict, work-family conflict self- efficacy and family-work conflict self- efficacy in married female
nurses working in educational hospitals affiliated to Jundishapor University of Medical Sciences during 2012.
Material & Methods: It was a descriptive-correlational study. Two hundred and forty married female nurses
were selected by randomized stratified sampling among eight educational hospitals affiliated to Ahvaz
Jundishapur University of Medical Sciences. Data was collected by Work-Family Conflict, Family- Wok
Conflict, Work-Family Conflict Self- Efficacy, Family-Work Conflict Self- Efficacy, Marital Satisfaction scales
and analyzed using Pearson correlation and regression analysis using SPSS-PC(v.16).
Results: There were significant negative correlations between work-family conflict and family-work conflict
with marital satisfaction(P<0/001). There were also significant positive correlation between work-family
conflict self- efficacy and family-work conflict self-efficacy with marital satisfaction(P<0/001). The results of
regression analysis showed that family-wok conflict and work-family conflicts self-efficacy are the predictors of
marital satisfaction.
Discussion and Conclusion: According to the findings, nurses are suggested to avoid letting job problems to
interfere with their family responsibilities because this will reduce their job satisfaction, family life and their
health. They are advised to make balance between the identities of their dual roles by bargaining between them.

Keyword: Marital satisfaction, Family- wok conflict, Family-work conflict self- efficacy, Work-
family conflict, Work-family conflict self- efficacy.
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