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Abstract 
Background & Aims: Today, work-family conflict is considered as one of the most important issues in the world 

of work, which is increasing rapidly and is not limited to one organization, and all organizations must pay special 

attention to this phenomenon in order to maintain their human resources as the most important competitive 

advantage. Nurses are no exception due to the high work requirements on the one hand and family issues on the 

other hand. People in the nursing profession usually work in different and sometimes irregular work shifts, and 

their work may be associated with stress and difficulties and affect nurses psychologically. In the meantime, the 

situation can be more difficult for married nurses, as they may become involved in work-family conflicts. The 

conflict between work and family as a major issue affecting both employees and employers and their families is 

accompanied by prominent family problems such as family satisfaction, couple relationship quality, and parenting 

quality. Therefore, industrial and organizational psychologists have focused their research on finding moderating 

variables to reduce such adverse effects. Therefore, the present study aimed to investigate the role of Wellbeing 

at Work in reducing the effect of work-family conflict on family satisfaction, couple relationship quality and 

parenting quality of nurses. 

Materia & Methods: The present study was a correlational survey. The research community consisted of married 

nurses with children of govermental Ahvaz city hospitals, among which 240 were selected as sample members in 

a multi - step sampling method. Thus, among the Governmental hospitals in Ahvaz, four hospitals were randomly 

selected and 5 wards were randomly selected from each hospital and 12 people from each ward were selected by 

simple random method as constituent members in The present study was considered. The data collection period 

was three months (from September to November 2019). Among the distributed questionnaires, 231 questionnaires 

were returned, of which 223 were fully completed and usable, and 8 questionnaires were incompletely completed 

and excluded from the analysis process. Criteria for inclusion in the study included marriage, having children, 

willingness and informed consent to participate in the research and complete answers to all questions of self-

report questionnaires. Incomplete completion of the questionnaires was the exit criterion. Carlson et al. (2000) 

Work-Family Conflict, Aryee et al. (1999) Family Satisfaction, Chonody et al. (2016) Couple Relationship 

Quality, Arnol et al. (1993) Parenting scale, Zheng et al. (2015) Employee well‐being Scale were used for data 

collecting. Data analysis was performed using SPSS-16 software through descriptive statistics (mean, standard 

deviation, minimum and maximum) and inferential statistics (Pearson correlation and hierarchical regression). 

Results: The results of Pearson correlation coefficient showed that between work-family conflict and family 

satisfaction (r = -0/256, P <0/01), and Couple Relationship Quality (r = -0/274, P <0/01), and parenting quality ( 

r = 0/171, P <0/01), as well as between family-work conflict and family satisfaction (r = -0/273, P <0/01), and 

Couple Relationship Quality (r = -0/301, P <0/01), and Parenting quality (r = 0/165, P <0/01), there was a negative 

and significant relationship. Also, the results of hierarchical regression showed that adding the interaction of work-

family conflict and Employee's well-being to the regression equation in the second step, explained 0/631% of the 

variance of family satisfaction with 0/044% exclusive variance (𝜷= 0/227, P<0/01), and explained 0/685% of the 

variance of  the Couple Relationship Quality  increased by 0/022% of the exclusive variance (𝜷= 0/ 160, P<0/01), 

and the explanation of 0/671% of the variance of the parenting quality increased by 0/048% of the exclusive 

variance(𝜷= -0/237, P<0/01). Furthermore, the results of hierarchical regression showed that adding the 
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interaction of family-work conflict and Employee's well-being to the regression equation in the second step, 

explained 0/626% of the variance of family satisfaction with 0/036% exclusive variance (𝜷= 0/213, P<0/01), and 

explained 0/685% of the variance of  the Couple Relationship Quality increased by 0/016% of the exclusive 

variance (𝜷= 0/142, P<0/01), and the explanation of 0/654% of the variance of the parenting quality increased by 

0/032% of the exclusive variance(𝜷= -0/200, P<0/01). Also, the regression coefficient related to the interaction 

of these variables showed that the interactive effect of work-family conflict and Employee's well-being and also 

the interactive effect of family-work conflict and Employee's well-being are statistically significant. Significance 

of this interaction means that the relationship between work-family conflict as well as family-work conflict with 

family satisfaction, the quality of couple relationship and the quality of parenting at high and low levels of 

Employee's well-being are different. Therefore, it can be said that Employee's well-being affects the relationship 

between work-family conflict and also family-work conflict with family satisfaction, the quality of couple 

relationship and the quality of parenting.  

Conclusion: The results indicate that work-family conflict as well as family-work conflict had a significant role 

in reducing family satisfaction, the quality of couple relationships and the quality of parenting in nurses. In 

explaining these findings, we can refer to the theory of spillover. Accordingly, one's experiences in one area (work 

or life) leak into another. In addition, according to the theory of role, work and family are each separate areas and 

each area tries to spend more time and attention in society. Reducing time spent with family members due to 

attendance at work jeopardizes happiness and a sense of intimacy between them (time-based work-family 

conflict).On the other hand, not being on time at work due to family issues causes problems for the person in the 

organization (time-based family- work conflict). In addition, spending a lot of time, effort and attention in the 

workplace reduces a person's energy to take care of the family (exhaustion-based work-family conflict). 

Conversely, spending too much time, effort, and attention on the family reduces a person's energy to take on job 

responsibilities (exhaustion-based family- work conflict). The employee may also become so engrossed in the 

pursuit of resources in the workplace that he or she sees the home environment as an organization (behavior-based 

work-family conflict). Conversely, one may assimilate to one's family roles to the extent that one performs 

appropriate behaviors with the family domain in the workenvironment (behavior-based family-work conflict). All 

of these factors can have a negative effect on family outcomes. In addition, regarding the moderating role of 

Employee's well-being, the results of regression analysis showed that this variable can moderate the negative 

effects of conflicts between work and family on family satisfaction, the quality of couple relationships and the 

quality of parenting. To explaining these findings, it can be said that work-family conflict is described as an 

incompatibility between work and family roles, which arises from the incompatible pressure of family and job 

roles. In other words, when a person plays two or more roles that are incompatible with each other, he / she 

experiences role conflict. Everyone is affected by work and family issues, regardless of demographic 

characteristics, socioeconomic status or family structure. On the other hand, as stated in the definition of 

Employee's well-being, Employee's well-being in the form of experiences such as job satisfaction, job enthusiasm, 

independence, competence, self-acceptance, purposefulness, personal growth, positive relationships with others , 

And the absence of negative experiences such as anxiety, stress and depression in the workplace. In addition to 

providing the necessities of life, the job is directly related to the psychological well-being of the individual and 

also paves the way for the satisfaction of many of his/her immaterial needs. People who experience positive well-

being believe that they have positive feelings and pleasant experiences. Positive psychological well-being is 

characterized by the perception of efficient personal characteristics and successes, proper interaction with the 

world, and social cohesion and positive progress over time. Positive well-being includes satisfaction with life and 

energy and positive mood. This positive feeling acts as a buffer and allows people to be less affected by the 

negative effects of conflicts between work and family, And make better decisions to avoid the negative impact of 

these conflicts on different areas of their lives. 
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 نیا و همکاران موسوی سیدمحمدجواد                       ...بر خانواده -کار تعارض اثر کاهش در کارکنان بهزیستی نقش

  

 

 یتکیف خانوادگی، خشنودی بر خانواده -کار تعارض اثر کاهش در کارکنان بهزیستی نقش

 فرزندپروری پرستاران کیفیت و زوجین روابط
 

 4بشلیده ، کیومرث3ارشدی ، نسرین2نعامی عبدالزهرا، 1نیا موسوی سیدمحمدجواد

 

 چکیده

 مشووت   با سووا،د م  متأثر را آنان خانواده هم و کارفرمایان و کارکنان هم که اصوو   موضوووع  عنوان به خانواده و کار میان تعارض زمینه و هدف:

  نقش ینتعی هدف با حاضر پژوهش. است همراه فر،ندپروری کیفیت و ،وجین روابط کیفیت خانوادگ   خشنودی  مانند خانوادگ  حو،ه در ایبرجسته 

 .شد جامان پرستاران فر،ندپروری کیفیت و ،وجین روابط کیفیت خانوادگ   خشنودی بر خانواده -کار تعارض اثر کاهش در  کارکنان بهزیست 

  گیری نمونه روش به پرستار که  223 بر روی اهوا، شهر  دولت  هایبیمارستان  در همبستگ   نوع ا، و پیمایش   صور   به حاضر  مطالعه روش بررسی: 

  و  Carlson خانواده -کار تعارض هایپرسشنامه   ا، ها داده آوریجمع جهت .انجام گردید1398 آبان تا شهریور ا، شده بودند    انتخاب ایچندمرح ه
  Arnold فر،ندپروری مقیاس همتاران  و Chonody ،وجین روابط کیفیت پرسشنامه   همتاران  و Aryee خانوادگ  خشنودی  پرسشنامه   همتاران 

  و پیرسووون همبسووتگ ) اسووتنباط  و یف آمار توصوو طریق ا، هاداده تح یل .شوود اسووتفاده و همتاران  Zhengمقیاس بهزیسووت  کارکنان  همتاران  و

 .گرفت انجام 16نسخه  SPSS افزار نرم ا، استفاده با و( س سه مراتب  رگرسیون

شان  یجنتا ها:یافته ست  کارکنان  و خانواده -کار تعارض تعامل افزودن که داد ن سیون  معادله به بهزی   واریانس ا، درصد  631/0 تبیین به دوم  گام در رگر

  با ،وجین روابط کیفیت واریانس ا، درصد  685/0 یینو تب  (P >01/0 و 𝜷=  227/0) افزوده انحصاری  واریانس درصد  044/0 با خانوادگ  خشنودی 

  واریانس درصد  048/0 با فر،ندپروری کیفیت واریانس ا، درصد  671/0 تبیین و(  P >01/0 و 𝜷=  160/0) افزوده انحصاری  واریانس درصد  022/0

صاری  شان  یجنتا ینا . ع وه برشد  منجر( P >01/0 و 𝜷=  -237/0) افزوده انح ست  کارکنان  وکار  -خانواده تعارض تعامل افزودن که داد ن   به بهزی

 >01/0 و 𝜷=  213/0) افزوده انحصاری واریانس درصد 036/0 با خانوادگ  خشنودی واریانس ا، درصد 626/0 تبیین به دوم  گام در رگرسیون معادله

P)   افزوده انحصوواری واریانس درصوود 016/0 با ،وجین روابط کیفیت واریانس ا، درصوود 685/0 تبیینو (142/0  =𝜷 01/0 و< P و  )654/0 تبیین 

  رگرسیون  ضریب  همچنین. شد  منجر( P >01/0 و 𝜷=  -200/0) افزوده انحصاری  واریانس درصد  032/0 با فر،ندپروری کیفیت واریانس ا، درصد 

شان  متغیرها این تعامل به مربوط ست  کارکنان  و خانواده -کار تعارض تعام   اثر که داد ن ست     وکار  -خانواده تعارض تعام   اثر ینو همچن بهزی بهزی

 .  داراستمعن  آماری لحاظ ا، کارکنان

  خانوادگ   خشوونودی کاهش در داریمعن  نقش کار -خانوادهتعارض  همچنین و خانواده -کار تعارض که اسووت آن ا، حاک  نتایج گیری کلی:نتیجه

  متغیر این که داد اننشوونتایج  کارکنان  بهزیسووت  کننده تعدیل نقش با رابطهبع وه در . داشووتند پرسووتاران فر،ندپروری کیفیت و ،وجین روابط کیفیت

  دپروریفر،ن کیفیت و ،وجین روابط کیفیت خانوادگ   خشوونودی بر را خانواده و کار هایحو،ه میان شووده تجربه تعارضووا  منف  تأثیرا  تواندم 

 .  کند تعدیل

 

 کارکنان بهزیستی فرزندپروری، کیفیت زوجین، روابط کیفیت خانوادگی، خشنودی خانواده، -کار تعارض ها:کلید واژه

 

 تعارض منافع: ندارد

 21/12/98تاریخ دریافت: 

 21/3/99تاریخ پذیرش: 
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 مقدمه 

 هایچالش با مداوم طور به کارکنان امرو،ی جوامع در

 روبرو خانوادگ  و کاری هاینقش بین تعارض با مرتبط

 م تصور ابتدا پژوهشگران ا، بسیاری اگرچه. (1)هستند

 اما  (2)هستند مجزا دنیای دو خانواده و کار که کردند

 و کار بین رابطه که شماریب  مقاال  و تجرب  مطالعا 

 این که دهندم  نشان اند داده قرار مطالعه مورد را خانواده

 ریتدیگ ا، ب ته هستند ارتباط در هم با تنها نه حو،ه دو

 هایویژگ  ا، نظر صرف شخص  هر و (3)پذیرندم  ثیرأت

 اختارس یا و اقتصادی -اجتماع  وضعیت شناخت   جمعیت

 رارق خانواده و کار با مرتبط مسائل ثیرأت تحت خانوادگ 

مهم ا، یت  عنوان به خانواده -کار تعارض امرو،ه. (4)دارد

 به که  (5)شودم  گرفته نظر در شغ   دنیای در مسائل تربن

نم  سا،مان یک به منحصر و است افزایش حال در شد 

 به خود انسان  نیروی حفظ برای هاسا،مان تمام و شود

 امرو،ی پرت طم دنیای در رقابت  مزیت ترینمهم عنوان

 .(6)باشند داشته ایویژه توجه پدیده این به باید

 نتیجه را خانوادگ  و شغ   هاینقش تعارض پژوهشگران

 خانه محیط به کار محیط ا، تداخل: دانندم  تداخل نوع دو

 -کار تداخل. (7)کار محیط به خانه محیط ا، تداخل و

 صرف ،مان و انتظارا  که افتدم  اتفاق ،مان  خانواده 

 این و ناسا،گارند باهم فرد شخص  ،ندگ  و کار برای شده

. (8)کندم  ایجاد را مشت ت  حیطه دو هر برای ناسا،گاری

 با را خانواده -کار تعارض پژوهشگران راستا  همین در

 اند دانسته مرتبط خانوادگ  ،مینه در بسیاری مشت  

 نارضایت   (9)خانوادگ  خشونت قبیل ا، مشت ت 

  (11)شاغل والدین س مت  برای خطر افزایش  (10)،ناشوی 

 و والدین  وظایف ناکارآمد انجام و (12)ط ق خطر افزایش

 . (13)همسری

اده قرار خانو -یت  ا، متغیرهای  که تحت تأثیر تعارض کار

( family satisfaction) خانوادگ  خشنودی گیرد م 

 که است این بر مبن  فرد باور خانوادگ   است. خشنودی

 دریافت کمک خود خانواده ا، تواندم  نیا، هنگام به فرد

 ده خانوا اعضای بین روابط سطح دهنده نشان همچنین کند 

 خانواده اعضای ا، که های حمایت ا، فرد رضایتمندی

 ینب محبت و مهر سطح ا، فرد رضایتمندی کند م  دریافت

 شیوه ا، رضایتمندی معن  به همچنین و خانواده اعضای

دالیل . (14)است یتدیگر با خانواده اعضای گذران  وقت

ید این واقعیت است که کاهش میزان ؤمنطق  و تجرب  م

تعارض میان کار و خانواده  خشنودی کارکنان را در حیطه

. (51)نوادگ  و ،ندگ  افزایش خواهد دادهای شغ    خا

Mensah  کارکنان روی خود برو همتارانش  در پژوهش 

 بر خانواده -کار تعارض که دادند غنا نشان دانشگاه

و  Aazami .(16)دارد تأثیر منف  خانوادگ  خشنودی

مالزیای   شاغل ،نان روی همتارانش  در پژوهش خود بر

 -خانواده و تعارض خانواده -نشان دادند که تعارض کار

 . (17)کار با خشنودی خانوادگ  مرتبط است

خانواده  -ثیر تعارض کارأمتعیر دیگری که م  تواند تحت ت

 ،وجین باشد. روابطم  قرار بگیرد  کیفیت روابط ،وجین

 و جنس  روابط تا مال  مسایل ا، مخت ف  هایجنبه شامل

همه ،وجین سطوح  ا، تعارض را تجربه  .(18)است عاطف 

ها موجب کاهش ثبا  روابط و تعارضکنند. این م 

شود. تحقیقا  نشان های خاتمه روابط م افزایش فرصت

های  را در ،مینه پول  های  که تعارضاند که ،وجداده

اشتغال  قدر   تقسیم کار خانه یا روابط جنس  تجربه م 

های  که در شوند تا ،وجکنند  احتماالً بیشتر جدا م 

یک فراتح یل انجام  . نتایج(19)دارند های دیگر تعارض،مینه

 بین که داد و همتارانش  نشان Fellowsشده توسط 

 ف من رابطه ،وجین رابطه کیفیت و خانواده -کار تعارض

میان نقش عدم تعادل نتیجه  . در(20)دارد وجود داریمعن 

 و (21)باشد ،ا استرس تواندم  خانوادگ  و کاری های

 رورم به که شود  ،وجین بین تعارض به منجر است ممتن

 .(22)شود ،وجین کیفیت کاهش به منجر تواندم  ،مان

 و طرف یک ا، باال کاری م زوما  دلیل به نیز پرستاران

 ا، خانوادگ  مسائل و هانیا، رفع برای ت ش همچنین

 -ارک تعارض ا، باالی  سطوح تواتند مستعددیگر  م  طرف

م  تعارض ا، میزان این جهت همین به باشند؛ خانواده
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 امط وب ن تأثیرا  آنها بین ،وجین روابط کیفیت بر تواند

 . بگذارد

 ثیرأت تحت که است دیگری متغیر فر،ندپروری کیفیت

 هایدیدگاه .گیردم  قرار خانواده -کار تعارض

 یشنهادپ کودکان  ترق  و فر،ندپروری مورد در رفتارشناس 

م  اتفاق خانواده در فر،ندپروری که حال  در که  کندم 

 هایمحیط با تعامل ثیرأت تحت که والدین رفتار افتد 

 مستقیم اثرا  گیرد م  قرار سا،مان  و ساختاری اجتماع  

 .(23 24)گذاردم  کودک و والدین تعام   بر غیرمستقیم  و

خانواده تجربه شده توسط والد ممتن است  –تعارض کار

خانه کودک ا، طریق رفتار فر،ند پروری های بر روی محیط

های اولیه فر،ندپروری  و رابطه ،وجین  به ویژه در سال

ثیر أ،مان  که نیا،های مراقبت ا، کودکان بسیار باال باشد  ت

 روی و همتارانش  در پژوهش خود بر Dinh. (25)بگذارد

 ادهخانو -کار استرالیای  دریافتند که تعارض هایخانواده

  خانوادگ محیط اص   ا، اجتماع  کننده تعیین عامل یک

. (26)شودم  محسوب فر،ندپروری رفتارهای و والدین

 های،وج روی   برو همتارانش Vieiraنتایج مطالعا  

 یودند  نشان فر،ند صاحب و شاغل والد هردو پرتغال  که

 را خانواده -کار تعارض ا، باالتری سطح که والدین  دادکه

 تریپایین کیفیت با فر،ند -والد تعامل کنند م  تجربه

 ط  در دشوار و متفاو  کاری وظایف . انجام(27)دارند

 مسائل هب رسیدگ  همچنین و پرستاران توسط کاری شیفت

 سطوح تواندم  آنها  نیا،های و فر،ندان به مربوط مخت ف

 بالدن به پرستاران برای را خانواده -کار تعارض ا، باالی 

 ممتن تعارض ا، میزان این جهت همین به باشد؛ داشته

 . بگذارد نامط وب  تأثیرا  آنها فر،ندپروری کیفیت بر است

 اثرا  کاهش برای سا،مان  و صنعت  روانشناسان امرو،ه

پیامد بر کار -خانواده و خانواده -کار تعارض نامط وب

 تحقیقا  و هاپژوهش سا،مان   و خانوادگ  فردی  های

 یت  .اندکرده متمرکز گرتعدیل متغیرهای یافتن بر را خود

 ایفا را نقش  چنین بتواند رودم  گمان که متغیرهای  ا،

  و همتارانشZheng  .باشدم  کارکنان بهزیست  کند 

ریف جامع    تعvella-brodrickو   pageی مدلبرپایه

را ا، بهزیست  کارکنان ارائه دادند؛ براساس این تعریف  

( 1ای و متشتل ا، لفهؤی چند مکارکنان یک سا،هبهزیست  

( 3( بهزیست  ،ندگ  شخص  و 2بهزیست  روانشناخت   

های . در این تعریف  ع وه بر جنبه(28)بهزیست  کاری است

کاری  عوامل غیرکاری همچون بهزیست  شخص  و نیز 

بهزیست  ،ندگ  خانوادگ  به عنوان جزئ  ا، بهزیست  

اند. ا، طرف دیگر  ار گرفته شدهکارکنان  مدنظر قر

Danna  وGriffin   وجود قالب در را شغ   بهزیست 

 و روان  فشار اضطراب  همچون منف  تجارب نداشتن

مندی ا، . بهره(29)اندکرده تعریف افراد در شغ   فرسودگ 

سطوح باالی بهزیست  روان   ال،مه پیشرفت ع م  و 

ا روانشناخت  مثبت  باجتماع  یک جامعه است؛ بهزیست  

های شخص  کارآمد  تعامل ها و موفقیتادراک ویژگ 

مناسب با دنیا و انسجام اجتماع  و پیشرفت مثبت در ط  

شود. بهزیست  مثبت رضایت ا، ،ندگ  و ،مان شناخته م 

. تعدادی ا، مطالعا  (30)گیردانرژی و خ ق مثبت را دربر م 

کارکنان با کیفیت ،ندگ   دارند که بهزیست  اظهار م 

خشنودی شغ   و عم ترد شغ   رابطه مثبت و با تعارض 

و  Zheng. (31 32)خانواده رابطه معتوس دارد -کار

  نشان دادند که بهزیست  کارکنان با عواطف همتارانش

ی دار و با عواطف منف  رابطهی مثبت معن مثبت رابطه

و  ercovitzb-braunstein. (28)داری داردمعتوس معن 

 سرریزشدگ در مطالعا  خود بین تعارض و  همتاران

(Spillover) کار و خانواده با بهزیست  افراد در محیط

داری گزارش نمودهی معتوس و معن های کار رابطه

 روی بر خود پژوهش در همتاران و Golparvar .(33)ندا

 وان ر بهزیست  و خانواده -کار تعارض بین ،ن پرستاران

 .(34)اندنموده گزارش را داریمعن  و منف  یرابطه

به طور ک   ا، یک طرف با توجه به اهمیت باالی  که 

های کاری و داشتن کارکرد مط وب در هریک ا، حو،ه

،ندگ  خانوادگ  برای کارکنان دارد و همچنین با توجه به 

های کاری پیامدهای نامط وب  که وجود تعارض میان حو،ه

تواند برای فرد ایجاد کند  و ا، طرف دیگر خانوادگ  م و 

اند کمتر های  که در گذشته انجام شدهبه دلیل اینته پژوهش
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های های  که بتواند وقوع این پیامدبه بررس  متغیر

اند  پژوهشگران پژوهش نامط وب را کاهش دهد پرداخته

ین ا حاضر بر خود ال،م دانستند تا به دنبال دادن پاسخ  به

 -خانواده خانواده  -کار تعارض میان آیا سؤاال  باشند که

 یفیتک و ،وجین روابط کیفیت خانوادگ   خشنودی با کار

 بهزیست  آیا و دارد وجود داریمعن  رابطه فر،ندپروری

 خانواده و هنچنین تعارض -کار تعارض رابطه کارکنان 

 روابط کیفیت خانوادگ   خشنودی با را کار -خانواده

 تعدیل داریمعن  صور  به فر،ندپروری کیفیت و ،وجین

 قشن بررس  حاضر پژوهش اص   هدف کنند؟ بنابراینم 

 رب خانواده -کار تعارض اثر کاهش در کارکنان بهزیست 

 کیفیت و ،وجین روابط کیفیت خانوادگ   خشنودی

الگوی پیشنهادی پژوهش  .باشدم  پرستاران فر،ندپروری

 نشان داده شده است. 1حاضر در شتل شماره 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روابط میان متغیرهای پژوهش حاضر :1 شماره شکل  

 

 بررسی روش

مطالعه حاضر به صور  پیمایش  ا، نوع همبستگ  است. 

هل و دارای فر،ند أجامعه پژوهش شامل پرستاران مت

 240ها آن یاناهوا، بود که ا، م های دولت  شهربیمارستان

 یریگبه روش نمونه واحدهای پژوهش عنوان به نفر

 بین ا، ابتدا که ترتیب بدین .یدانتخاب گرد یاچندمرح ه

 انبیمارست چهار اهوا،  شهردر  موجود دولت  بیمارستان 14

 ر صو به( منینؤیرالمو ام  بقائ  ین امام خم  )گ ستان

 هر ا، و انتخاب  ساده و با انجام قرعه کش تصادف 

  CCU  ارولوژی  اورژانس)ها بخش یانا، م بیمارستان

 جراح   داخ    ،ایمان و ،نان جراح   اطفال  ق ب

  ارتوپدی  ارولوژی  عفون   روانپزشت   عموم 

  بین  و وح ق گوش  نو،ادان  داخ   ICU  نورولوژی

NICU  ICU  ش پنج بخ  (لیبر  دیالیز  عمل اتاق  جراح

 ،نان و ،ایمان(  NICU  ق ب ،جراح  عموم   )اورژانس

 شده انتخاب  ساده و با انجام قرعه کش تصادف  صور  به

 و ساده تصادف  روش با بخش هر ا، نفر 12 تعداد و است

 نهنمو دهنده تشتیل اعضای عنوان به  با انجام قرعه کش

 انمی درو پرسشنامه  شد گرفته نظر در حاضر پژوهش در

 خابانت آلفای سطح به توجه با نمونه حجم .شد تو،یع هاآن

 یشپ متغیرهای متوسط اثر میزان انتظار نیز و (05/0) شده

 ،مان مد . گردید انتخاب (05/0) م ک متغیرهای بر بین

. بود( 1398 آبان تا شهریور ا،) ماه سه هاداده آوری جمع

 یکار یفتش یدر ابتدا هاپرسشنامهابزارها   یلجهت تتم

 خانواده -تعارض کار

 کار -تعارض خانواده

 خشنودی خانوادگ 

 کیفیت روابط ،وجین

 کیفیت فر،ندپروری

 کارکنان بهزیستی
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 نیا و همکاران موسوی سیدمحمدجواد                       ...بر خانواده -کار تعارض اثر کاهش در کارکنان بهزیستی نقش

  

آن ا، شیفت پایان درو  گرفتم پرستاران قرار  یاردر اخت

  فشار ،مان احساسشد تا بتوانند بدون گرفته م  تحویل ها

 بین ا،. دهند پاسخ واال ئس به مناسب یهایتو در موقع

 برگشت پرسشنامه 231 تعداد شده تو،یع هایپرسشنامه

به صور  کامل  پرسشنامه 223 تعداد این ا، که شد داده

پرسشنامه به  8بود و تعداد  استفاده قابلشده و  یلتتم

صور  ناقص تتمیل شده و ا، فرآیند تح یل کنار گذاشته 

 پرستاران ا، نفر 223 شامل پژوهش ینمونه بنابراین. شد

  .شد تعیین فر،ند دارای هلأمت

 بودن  فر،ند دارای تأهل  شامل مطالعه به ورود هایم ک

 هتج  کتب آگاهانه و امضای رضایت نامه رضایت و تمایل

پرسش همه به کامل پاسخگوی  و پژوهش در مشارکت

 ناقص تتمیل. بود خودگزارش  هایپرسشنامه های

 جمع منظور به. داد تشتیل را خروج م ک هاپرسشنامه

 شامل)  شناخت یتمشخصا  جمع فرم ا، هاداده آوری

 میزان و فر،ندان تعداد تحصی    سطح سن  جنسیت 

  :گردید استفاده ،یر هایپرسشنامه و( کاری سابقه

 

در  کار: -و تعارض خانوادهخانواده  -تعارض کار

خانواده و  -پژوهش حاضر به منظور سنجش تعارض کار

  Carlsonخانواده -پرسشنامه تعارض کار خانواده کار ا،

 شش ابعاد مقیاس این. (35)و همتاران  استفاده شده است

دهد و م  قرار ار،یاب  مورد را خانواده -کار تعارض گانه

 -خانواده و تعارض خانواده -دو خرده مقیاس تعارض کار

 به وال ئس 18های این پرسشنامه ماده .شودکار را شامل م 

 که صور  این به. شوندم  تقسیم ایماده سه مقوله شش

 مد ) ،مان بر مبتن  خانواده -کار تعارض اول  ماده سه

 برای وقت صرف ا، و شودم  شغل انجام صرف که ،مان 

 کار -خانواده تعارض دوم  ماده سه  (کاهدم  خانواده

تفعالی انجام صرف که ،مان  مد  یعن ) ،مان بر مبتن 

م  شغل برای وقت صرف ا، و شودم  خانوادگ  های

 انتو بر مبتن  خانواده -کار تعارض سوم  ماده سه  (کاهد

 ود ش م  شغل انجام صرف که انرژی میزان یعن ) فرسای 

 سه  (کاهدم  خانوادگ  هایفعالیت برای انرژی صرف ا،

 فرسای  توان بر مبتن  کار -خانواده تعارض چهارم  ماده

 خانوادگ  هایفعالیت انجام صرف که انرژی میزان یعن )

 ماده سه  (کاهدم  شغل برای انرژی صرف ا، و شودم 

 داخلت یعن ) رفتار بر مبتن  خانواده -کار تعارض پنجم 

 هنجارهای و رفتارها در کاری هنجارهای و رفتارها کردن

 مبتن  کار -خانواده تعارض ششم  ماده سه و( خانوادگ 

 خانوادگ  هایهنجا و هارفتار کردن تداخل یعن ) رفتار بر

 پاسخ نحوة .سنجدم  را( کاری هایهنجار و هارفتار در

 که است این ترتیب به پرسشنامه این سؤاال  به گوی 

 مخت ف هایگزینه میان ا، را خود نظر مورد پاسخ آ،مودن 

 =کام 1ّ) لیتر  مقیاس نوع ا، ایپنج درجه پیوستار یک

 =کام 5ّ =موافقم 4 ندارم  =نظری3 =مخالفم 2 مخالفم 

 و 90 آ،مون این در نمره حداکثر .کندم  انتخاب (موافقم

 اننش پرسشنامه این در باال نمرا  .باشدم  18 نمره حداقل

 در است  خانواده و کار بین تعارض باالی سطوح دهنده

 بین تعارض پایین سطوح دهنده پایین  نشان نمرا  حالیته

  در پژوهش خود  Motesharei .باشدم  خانواده و کار

 91/0پرسشنامه را به روش آلفای کرونباخ  پایای  این

گزارش نموده است. همچنین به منظور بررس  اعتبار سا،ه 

این پرسشنامه پس ا، تعیین اعتبار محتوای   با استفاده ا، 

 –کار تعارض پرسشنامه عام   تح یل عامل  ساختار

 نمونه برای را سا،ه روای  و داد قرار تأیید مورد خانواده را

 این پایای  .(36)است کرده گزارش مط وب پرستاران ا، ای

 نباخکرو آلفای روش دو به نیز حاضر پژوهش در پرسشنامه

 رایب ترتیب به که قرارگرفت بررس  مورد تنصیف و

 خرده برای  83/0 و 95/0 ک   خانواده -کار تعارض

 خرده برای و 79/0 و 90/0 خانواده -کار تعارض مقیاس

 شد  محاسبه 88/0 و 93/0 کار -خانواده تعارض مقیاس

 .باشدم  پرسشنامه این مط وب پایای  دهنده نشان که

 

به منظور سنجش میزان  خشنودی خانوادگی )فرم کوتاه(:

خشنودی خانوادگ  در پژوهش حاضر ا، پرسشنامه 

و  Aryeeخشنودی خانوادگ  )فرم کوتاه(  که توسط 

این  .(37)همتاران در سال  تدوین شده است  استفاده شد
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وال آن به ئباشد که یک سوال م ئس پنجپرسشنامه دارای 

 به گوی پاسخ شود. نحوةصور  معتوس نمره گذاری م 

  آ،مودن که است ترتیب این به پرسشنامه این سؤاال 

 یک مخت ف هایگزینه میان ا، را خود نظر مورد پاسخ

 =کام 1ّ) مقیاس لیتر  نوع ا، ایدرجه پنج پیوستار

 =کام 5ّ =موافقم 4 ندارم  =نظری3 =مخالفم 2 مخالفم 

و  25حداکثر نمره در این آ،مون . کندم  انتخاب( موافقم

 اننش پرسشنامه این در باال نمرا  باشد.م  5حداقل نمره 

 حالیته در است  خانوادگ  خشنودی باالی سطوح دهنده

 دگ خانوا خشنودی پایین سطوح دهنده نشان پایین  نمرا 

سا،ه روای  تعیین منظور به همتاران  و Aryee .باشدم 

 نای در شده کسب نمرا  همبستگ  پرسشنامه  این ای

 همسر حمایت و ،ندگ  ا، رضایت نمرا  با را پرسشنامه

اک  ح آمده دست به نتایج. کردند محاسبه کنندگان شرکت

 خانوادگ  خشنودی بین داریمعن  روابط که ا، این بود

  r=38/0،ندگ  ) ا، رضایت نمرا  با کنندگان شرکت

01/0p<همسر  حمایت ( و(33/0=r  01/0p<) هاآن 

 روش با را مقیاس این پایای  همچنین ضریب. دارد وجود

 پژوهش در. (37)نمودند گزارش 84/0کرونباخ  آلفای

Shenavar  هب خانوادگ  خشنودی پایای  مقیاس ضریب 

به  82/0و  85/0ترتیب  به تنصیف  و کرونباخ آلفای روش

 یزن حاضر پژوهش در پرسشنامه این . پایای (38)دست آمد

 بررس  مورد تنصیف و کرونباخ آلفای روش دو به

 نشان بدست آمد  که 86/0و  92/0قرارگرفت که به ترتیب 

 .باشدم  پرسشنامه این مط وب پایای  دهنده

 

در پژوهش حاضر جهت بررس   زوجین:کیفیت روابط 

مقیاس کیفیت روابط ،وجین  ا، ،وجینکیفیت روابط 

(RQ که در سال )توسط  2016Chonody تاران و هم

این  نهای  . مقیاس(39)طراح  شده است  استفاده شد

 والئس یک که باشدم  عامل یک و گویه نهشامل  پرسشنامه

 پاسخ نحوة. شودم  گذاری نمره معتوس صور  به آن

 که است ترتیب این به پرسشنامه این سؤاال  به گوی 

 مخت ف هایگزینه میان ا، را خود نظر مورد پاسخ آ،مودن 

 =کام 1ّ) لیتر  مقیاس نوع ا، ایدرجه پنج پیوستار یک

 =کام 5ّ =موافقم 4 ندارم  =نظری3 =مخالفم 2 مخالفم 

و  45حداکثر نمره در این آ،مون . کندم  انتخاب( موافقم

نمره بدست آمده توسط  چه باشد. هرم  9حداقل نمره 

فرد ا، این ابزار باالتر باشد کیفیت رابطه ،وجین بهتر است. 

فیت کی پایین سطوح دهنده نشان پایین  نمرا  حالیته در

ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده  .باشدم  رابطه ،وجین

برای مقیاس کیفیت روابط ،وجین در پژوهش 

TaqizadehFirouzjaei  آورد شد؛ بر 90/0 و همتاران

ا یاس رآنها همچنین میزان روای  محاسبه شده برای این مق

 در مقیاس این . پایای (40)در حد مط وب گزارش نمودند

 فتنصی و کرونباخ آلفای روش دو به نیز حاضر پژوهش

بدست  95/0و  94/0ترتیب  به که قرارگرفت بررس  مورد

 .باشدم  مقیاس این مط وب پایای  دهنده نشان آمد  که

 

به منظور سجنش کیفیت  کیفیت فرزندپروری:

فر،ندپروری در پژوهش حاضر ا، مقیاس فر،ندپروری 

Arnold این مقیاس (41)و همتاران  استفاده شده است .

: ا، اندعبار  که است وال و سه عامل اص  ئس 30شامل 

 حد ا، بیش واکنش  (Laxness) کاری اهمال

(Overreactivity)  ک م اطناب (Verbosity.) این در 

  شیوه تربیت  سهل «اهمال کاری»پرسشنامه  منظور ا، 

  شیوه تربیت  «واکنش بیش ا، حد»انگارانه  منظور ا، 

مستبدانه توأم با ابرا، خشم  پرخاشگری و عدم ابرا، مهر و 

های بیش توضیح « اطناب ک م»محبت و باالخره  منظور ا، 

بر بیش ا، حد حرف ،دن با ا، اندا،ه طوالن  و یا تتیه 

 29 و 23  11  9  7  4  2 هایماده. (42)باشدکودک م 

 و 25  22  18  17  14  10  9  6  3 هایماده ک م  اطناب

  19  16  15  12  8  7 هایماده و حد ا، بیش واکنش 28

 قرار ار،یاب  مورد را کاری اهمال 30 و 26  24  21  20

ن واال  این پرسشنامه به ایئبه س نحوه پاسخگوی  .دهندم 

ترتیب است که آ،مودن  پاسخ مورد نظر خود را ا، میان 

 ( که1-7) ایدرجههفت های مخت ف یک پیوستار گزینه

 انتخاب است شده توصیف رفتار نمونه دو آن طرف دو در
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 30و حداقل نمره  210. حداکثر نمره در این آ،مون کنندم 

 ابزار این ا، فرد توسط آمده بدست نمره چه باشد. هرم 

 حالیته در. است ترپایین فر،ندپروری کیفیت باشد باالتر

 پروریفر،ند کیفیت باالی سطوح دهنده نشان پایین  نمرا 

  ضریب بدست و همتاران Arnoldدر پژوهش  .باشدم 

و برای  84/0آمده برای همسان  درون  برای کل آ،مون 

و پرگوی   82/0  واکنش بیش ا، حد 83/0سهل انگاری

گزارش شده است. همچنین ضریب پایای  پرسشنامه  63/0

بدست آمده  84/0به روش با،آ،مای  برای کل مقیاس 

است. همچنین نشان دادند که این مقیاس ا، ثبا  داخ   

های اهمال کاری ( و مقیاسα=84/0کاف  برای نمره کل )

(83/0=α( واکنش بیش ا، حد  )82/0=α و اطناب ک م )

(63/0=αو نیز پایداری مط وب آ،مون )–  آ،مون مجدد )به

 .(41)( برخوردار استr=84/0  83/0  82/0  79/0ترتیب 

 فایآل روش دو به نیز حاضر پژوهش در مقیاس این پایای 

 رتیبت به که قرارگرفت بررس  مورد تنصیف و کرونباخ

 کاری اهمالبعد  برای و 93/0 و 96/0 مقیاس کل برای

 92/0 و 95/0 حد ا، بیش واکنش بعد برای و 89/0 و 92/0

 نشان که آمد  بدست 93/0 و 94/0 ک م اطناب بعد برای و

 .باشدم  مقیاس این مط وب پایای  دهنده

 

ر با در پژوهش حاض کارکنان بهزیست  بهزیستی کارکنان:

توسط  2015استفاده ا، مقیاس بهزیست  کارکنان که در سال 

Zheng ه یافت است  مورد سنجش قرار و همتاران توسع

لفهؤباشد که سه مماده م  18. این مقیاس شامل (28)گرفت

ی بهزیست  روانشناخت   بهزیست  ،ندگ  شخص  و 

 ،ندگ  ست بهزی 1-6 های. مادهسنجدبهزیست  کاری را م 

-18 هایماده و کاری بهزیست  7-12 هایماده شخص  

 .دهندم  قرار ار،یاب  مورد را روانشناخت  بهزیست  13

 یبترت این به پرسشنامه این سؤاال  به گوی پاسخ نحوة

 هایگزینه میان ا، را خود نظر مورد پاسخ آ،مودن  که است

 لیتر  مقیاس نوع ا، ایدرجه هفت پیوستار یک مخت ف

 .کندم  انتخاب( = کام ً موافقم7= کام ً مخالفم تا 1ا، )

باشد. م  18و حداقل نمره  126حداکثر نمره در این آ،مون 

 اشدب باالتر ابزار این ا، فرد توسط آمده بدست نمره چه هر

 مرا ن حالیته در. میزان بهزیست  کارمند باالتر خواهد بود

ضرایب  .باشدم  پایین کارمندبهزیست   دهنده نشان پایین 

و  Kaabamirآلفای کرونباخ به دست آمده در پژوهش 

همتاران  به ترتیب برای بهزیست  ،ندگ  شخص   

  86/0بهزیست  کاری  بهزیست  روانشناخت  و کل مقیاس 

 و Kaabamirبع وه  .بدست آمد 91/0و  74/0  90/0

ییدی أدر پژوهش خود ا، طریق تح یل عوامل ت همتاران 

به بررس  روای  این مقیاس پرداختند و دریافتند که هر دو 

، ا ساختار یک عام   و سه عام   مقیاس بهزیست  کارکنان

 این پایای  همچنین .(43)برا،ش قابل قبول  برخوردارند

 و کرونباخ آلفای روش دو به نیز حاضر پژوهش در مقیاس

 کل ایبر ترتیب به که قرارگرفت بررس  مورد تنصیف

  شخص ،ندگ  بهزیست  بعد برای و 95/0 و 97/0 مقیاس

 و 90/0 و 93/0 کاری بهزیست  بعد برای و 91/0 و 94/0

 آمد  بدست 92/0 و 94/0 روانشناخت  بهزیست  بعد برای

 .باشدم  مقیاس این مط وب پایای  دهنده نشان که

 دریافت ا، پس که بود گونه این پژوهش اجرای نحوه

 دانشگاه اخ ق کمیته ا، پژوهش  و اخ ق  مجو،های

( EE/98.3.02.78393/scu.ac.ir) اهوا، شهیدچمران

 اپورش جندی پزشت  ع وم دانشگاه مسئولین با هماهنگ  و

 اهوا، شهر دولت  هایبیمارستان در پژوهش اجا،ه اهوا، 

 پرستاران ا، و مراجعه هابیمارستان به سپس. شد کسب

 ار پژوهش در آگاهانه شرکت نامه رضایت تا شد خواسته

 کردن نتمیل ا، قبل. دهند پاسخ هاپرسشنامه به و تتمیل

 جمع برای نهایت در و بیان اخ ق  نتا  هاپرسشنامه

. شد استفاده باال در شده معرف  ابزار ا، هاداده آوری

 پژوهش  در آگاهانه شرکت شامل اخ ق  م حظا 

 در اختیار داشتن و بودن نامب  را،داری  اصل رعایت

 اط عا  ماندن محرمانه ها پرسشنامه کردن تتمیل

 برای که بود ک   صور  به هاداده تح یل و شخص 

 نرم ا، استفاده با هاداده تح یل و تجزیه. شد بیان هاآ،مودن 

 توصیف  آمار ا، استفاده همچنین و 16نسخه  SPSS افزار

 آمار و( بیشینه و کمینه استاندارد  انحراف میانگین )
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  سهس رگرسیون و پیرسون همبستگ  ضریب) استنباط 

 .گرفت انجام( مراتب 

 

 هایافته

 درشرکت کنندگان  یکدموگراف اط عا   بررس در

نفر پرستار شرکت کننده در مطالعه   223ا،   حاضر پژوهش

درصد( ،ن  74نفر ) 165درصد( مرد و  26نفر ) 58تعداد 

( درصد 8/5) نفر 13 تعداد تحصی    مدرک نظر ا،بودند. 

 مدرک دارای( رصدد 3/80) نفر 179 کاردان   مدرک دارای

 کارشناس  مدرک دارای( درصد 9/13) نفر 31 کارشناس  

 نفر 111 تعداد فر،ندان  تعداد نظر ا، همچنین. بودند ارشد

( درصد 9/39) نفر 89 فر،ند  یک دارای( درصد 8/49)

 4 و فر،ند سه دارای( درصد 5/8) نفر 19 فر،ند  دو دارای

 شماره جدول در. بودند فر،ند چهار دارای( درصد 8/1) نفر

مورد  یواحدها شناخت  جمعیت هایویژگ  ینا  1

 انحراف و میانگین ینهمچن نشان داده شده است. پژوهش

 و 76/35 ترتیب به نمونه اعضای کار سابقه و سن معیار

 و( سال 61 سن حداکثر و سال 22 سن)حداقل  91/6

 28 سابقه حداکثر و سال 1 سابقه)حداقل  45/6 و 85/10

  .بود( سال
 

 

 

 

 

 

 حسب برمورد پژوهش  یهاواحد یفراوان توزیع :1 شماره جدول

 شناختی جمعیت هایویژگی

 فراوانی درصد فراوانی نام متغیر

 26 58 مرد جنسیت

 74 165 ،ن

 

 تحصی  

 5.8 13 کاردان 

 3/80 179 ارشدکارشناس  

 9/13 31 کارشناس  ارشد

 

 تعداد فر،ند

 8/49 111 یک فر،ند

 9/39 89 دو فر،ند

 5/8 19 سه فر،ند

 8/1 4 چهار فر،ند

 

میانگین و انحراف  دهند کهم  نشان 2 شماره نتایج جدول

اده خانو -معیار محاسبه شده به ترتیب برای تعارض کار

و  051/29کار ) -خانواده(  تعارض 880/7و 823/31)

(  کیفیت 631/4و  903/19(  خشنودی خانوادگ  )329/9

(  کیفیت فر،ندپروری 330/8و  540/34روابط ،وجین )

و  799/12(  بهزیست  کارکنان )270/40و  844/96)

 پیرسون همبستگ  باشد. همچنین ضرایب( م 166/4

 ( -256/0خانوادگ  ) خشنودی با خانواده -کار تعارض

فر،ندپروری  کیفیت ( و-274/0،وجین ) روابط کیفیت

خانوادگ   خشنودی با کار -خانواده ( و تعارض171/0)

 کیفیت (و-301/0،وجین ) روابط کیفیت ( -273/0)

 معن  دار است. P > 01/0سطح  در (165/0فر،ندپروری )

  میانگین  انحراف معیار و همبستگ  2 شماره در جدول

 میان متغیرهای پژوهش حاضر نشان داده شده است.

 (**p >01/0)    میانگین، انحراف معیار و ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش حاضر :2 شماره جدول

 ضرایب همبستگی                                                                                                                   

 انحراف معیار     میانگین          متغیرها                        

                                                                                         1              2               3              4              5              6  

 1                    880/7             823/31خانواده          -( تعارض کار1

 1         844/0**                329/9             051/29کار          -خانواده( تعارض 2

 1        -273/0**     -256/0**                631/4             903/19   ( خشنودی خانوادگ        3

 1        872/0**    -301/0**     -274/0**                330/8             540/34    ( کیفیت روابط ،وجین    4

 1       -770/0**  -713/0**       165/0**       171/0**               270/40            844/96     ( کیفیت فر،ندپروری     5

 1      -789/0**     803/0**    756/0**     -185/0**     -178/0**                166/4            799/12      کارکنان         ( بهزیست 6
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 تعامل افزودن  3 شماره جدول نتایج بخش ابتدای  با مطابق

کارکنان به معادله  بهزیست  و خانواده -کار تعارض

درصد ا، واریانس  631/0رگرسیون در گام دوم  به تبیین 

درصد واریانس انحصاری  044/0با  خشنودی خانوادگ 

 به مربوط رگرسیون ضریب افزوده منجر شد. همچنین

دهد نشان م  P >01/0و  𝜷=  227/0متغیر  دو این تعامل

 نان ا،کارک بهزیست  و خانواده -کار تعارض تعام   که اثر

 این به تعامل این داریمعن . داراستمعن  آماری لحاظ

خشنودی  با خانواده -کار تعارض بین یرابطه که معناست

 تفاو کارکنان م بهزیست  پایین و باال در سطوح خانوادگ 

کارکنان  بهزیست  که داشت اظهار توانم  بنابراین. است

 خشنودی خانوادگ  و خانواده -کار تعارض بین یرابطه

 بخش نتایج با همچنین مطابق .دهدم  تأثیر قرار تحت را

کار  -خانواده تعارض تعامل افزودن  3شماره  جدول دوم

 کارکنان به معادله رگرسیون در گام دوم  به تبیین بهزیست  و

 036/0خانوادگ  با  درصد ا، واریانس خشنودی 626/0

 درصد واریانس انحصاری افزوده منجر شد. همچنین

= 213/0متغیر  دو این تعامل به مربوط رگرسیون ضریب

𝜷  01/0و< P  تعارض تعام   اثردهد که نشان م 

 معن  آماری لحاظ ا، کارکنان بهزیست  و کار -خانواده

 یرابطه که معناست این به تعامل این داریمعن . داراست

 حدر سطو خانوادگ  خشنودی با کار -خانواده تعارض بین

 توانم  راینبناب. است متفاو  کارکان بهزیست  پایین و باال

 تعارض بین یرابطه کارکنان بهزیست  که داشت اظهار

 م تأثیر قرار تحت را خانوادگ  خشنودی و کار -خانواده

.دهد

 
 کارکنان بهزیستی کنندگیتعدیل نقش با خانوادگی خشنودی و خانواده -کار تعارض مراتبی سلسله رگرسیون تحلیل نتایج :3شماره  جدول

 متغیر مالک                                                                           خشنودی خانوادگی                     

 های آماریشاخص                                                                                                               

 ∆2R                            2Rمتغیر پیش بین                                                            ضرایب رگرسیون                          

 گام اول                   گام دوم                                                                        

 -                                -                -162/0**             -125/0**خانواده                                                -کار ضتعار

 -                            587/0**             647/0**               734/0**          کارکنان                                           بهزیست 

 044/0**                        631/0**             227/0**                    -              کارکنان             بهزیست *  خانواده -کار تعارض

 -                                -                -181/0**              -138/0**                                      کار         -خانواده تعارض

 -                            590/0**             633/0**                731/0**       کارکنان                                             بهزیست 

 036/0**                        626/0**             213/0**                    -               کارکنان            بهزیست  *کار  -خانواده تعارض

01/0< p** 

 

شود  مشاهده م  4 شماره چنانچه در بخش ابتدای  جدول

به  کارکنان بهزیست  و خانواده -کار تعارض تعامل افزودن

درصد ا،  685/0معادله رگرسیون در گام دوم  به تبیین 

درصد واریانس  022/0،وجین با  روابط واریانس کیفیت

 رگرسیون ضریب انحصاری افزوده منجر شد. همچنین

 P >01/0و  𝜷=  160/0متغیر  دو این تعامل به مربوط

 و خانواده -کار تعارض تعام   دهد که اثرنشان م 

 داریمعن . داراستمعن  آماری لحاظ ا، کارکنان بهزیست 

 -کار تعارض بین یرابطه که معناست این به تعامل این

 نپایی و باال در سطوح ،وجین روابط کیفیت با خانواده

 اظهار توانم  بنابراین. است متفاو  کارکنان بهزیست 

 -کار تعارض بین یرابطه کارکنان بهزیست  که داشت

 .دهد م تأثیر قرار تحت را ،وجین روابط کیفیت و خانواده

   افزودن4 شماره بع وه مطابق با نتایج بخش دوم جدول

ه کارکنان به معادل بهزیست  کار و -خانواده تعارض تعامل

درصد ا، واریانس  685/0رگرسیون در گام دوم  به تبیین 
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درصد واریانس انحصاری  016/0با  ،وجین روابط کیفیت

 به مربوط رگرسیون ضریب افزوده منجر شد. همچنین

نشان م  P >01/0و  𝜷=  142/0متغیر  دو این تعامل

 بهزیست  و کار -خانواده تعارض تعام   دهد که اثر

 تعامل این داریمعن . داراستمعن  آماری لحاظ کارکنان ا،

 با کار -خانواده تعارض بین یرابطه که معناست این به

 ت بهزیس پایین و باال در سطوح ،وجین روابط کیفیت

 که داشت اظهار توانم  بنابراین. است کارکنان متفاو 

 و کار -خانواده تعارض بین یکارکنان رابطه بهزیست 

.دهدم  تأثیر قرار تحت را ،وجین روابط کیفیت
 

 کارکنان بهزیستی کنندگیتعدیل نقش با کیفیت روابط زوجین و خانواده -کار تعارض مراتبی سلسله رگرسیون تحلیل نتایج :4شماره  جدول

 متغیر مالک                                                                         کیفیت روابط زوجین                     

 های آماریشاخص                                                                                                               

 ∆2R                            2Rمتغیر پیش بین                                                            ضرایب رگرسیون                           

 گام اول                   گام دوم                                                                        

 -                                -                -162/0**               -135/0**                                     خانواده         -کار تعارض 

 -                           663/0**              717/0**                 779/0**       کارکنان                                            یست بهز 

 022/0**                       685/0**              160/0**                     -                         کارکنان بهزیست *  خانواده -کار تعارض 

 -                                -                 -186/0**               -157/0**                                کار             -خانواده تعارض 

 -                           669/0**               709/0**                 774/0**کارکنان                                                  بهزیست  

 016/0**                       685/0**              142/0**                     -                         کارکنان بهزیست  *کار  -خانواده تعارض 

01/0< p** 

 

ج ارائه شده در بخش ابتدای  جدول شماره توجه به نتای با

نان کارک بهزیست  و خانواده -کار تعارض تعامل   افزودن5

درصد ا،  671/0به معادله رگرسیون در گام دوم  به تبیین 

درصد واریانس  048/0فر،ندپروری با  واریانس کیفیت

 رگرسیون ضریب انحصاری افزوده منجر شد. همچنین

 P >01/0و  𝜷=  -237/0متغیر  دو این تعامل به مربوط

 و خانواده -کار تعارض تعام   دهد که اثرنشان م 

 داریمعن . داراستمعن  آماری لحاظ ا، کارکنان بهزیست 

 -کار تعارض بین یرابطه که معناست این به تعامل این

 نپایی و باال فر،ندپروری در سطوح کیفیت با خانواده

 اظهار توانم  بنابراین. است متفاو  کارکنان بهزیست 

 -کار تعارض بین یرابطه کارکنان بهزیست  که داشت

 .دهد م تأثیر قرار تحت را فر،ندپروری کیفیت و خانواده

 5 شماره همچنین همانطور که در بخش دوم جدول

 کار و -خانواده تعارض تعامل افزودن شود مشاهده م 

 به معادله رگرسیون در گام دوم  به تبیین کارکنان بهزیست 

 032/0فر،ندپروری با  درصد ا، واریانس کیفیت 654/0

 درصد واریانس انحصاری افزوده منجر شد. همچنین

-200/0متغیر  دو این تعامل به مربوط رگرسیون ضریب

=𝜷  01/0و< P  تعارض تعام   دهد که اثرنشان م 

معن  آماری لحاظ ،ا کارکنان بهزیست  و کار -خانواده

 یرابطه که معناست این به تعامل این داریمعن . داراست

 وحفر،ندپروری در سط کیفیت با کار -خانواده تعارض بین

راین م بناب. است متفاو  کارکنان بهزیست  پایین و باال

 تعارض بین یرابطه کارکنان بهزیست  که داشت اظهار توان

م  ارتأثیر قر تحت فر،ندپروری را کیفیت و کار -خانواده

 .دهد

  3 شماره هایبا توجه به نتایج  که ا، جدول اساس این بر

  بهزیست وال که  آیائبدست آمد  پاسخ به این س 5و  4

 -خانواده و خانواده -کار تعارض اثر کاهش به قادر کارکنان

 یفیتک و ،وجین روابط کیفیت خانوادگ   خشنودی بر کار

.باشد  مثبت استم  فر،ندپروری
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 کارکنان هزیستیب کنندگی تعدیل نقش با کیفیت فرزندپروری و خانواده -کار تعارض مراتبی سلسله رگرسیون تحلیل نتایج :5شماره  جدول

 کیفیت فرزندپروری                      متغیر مالک                                                                        

 های آماریشاخص                                                                                                               

 ∆2R                            2R                      متغیر پیش بین                                                            ضرایب رگرسیون     

 گام اول                   گام دوم                                                                        

 -                                -                  069/0                    031/0                                    خانواده             -کار تعارض

 -                           623/0**            -692/0**               -783/0**      کارکنان                                              بهزیست 

 048/0**                     671/0**            -237/0**                     -           کارکنان                بهزیست *  خانواده -کار تعارض

 -                                -                  060/0                      020/0     کار                                              -خانواده تعارض

 -                            622/0**           -693/0**                -785/0**       کارکنان                                             بهزیست 

 032/0**                     654/0**            -200/0**                      -             کارکنان              بهزیست  *کار  -خانواده تعارض

01/0< p** 

 

 گیریبحث و نتیجه
 پژوهش حاضر با هدف بررس  نقش تعدیل کننده بهزیست 

 -خانواده و خانواده -کارکنان  در رابطه بین تعارض کار

کار با خشنودی خانوادگ   کیفیت روابط ،وجین و کیفیت 

های پژوهش اساس یافته است. برفر،ندپروری انجام گرفته 

کار با  -خانواده و خانواده -حاضر  میان تعارض کار

خشنودی خانوادگ   کیفیت روابط ،وجین و کیفیت 

هیافت فر،ندپروری رابطه معتوس مشاهده شده است. این

جم ه  ا، دیگر مطالعا  توسط شده گزارش هاییافته با ها

 که ه دریافتندک  و همتاران  Mensahبا نتایج پژوهش 

 وسمعت تأثیر خانوادگ  خشنودی بر خانواده -کار تعارض

 دادند که نشان و همتاران  Fellows؛ پژوهش (16)دارد

 طهراب ،وجین رابطه کیفیت و خانواده -کار تعارض بین

 و Vieira ؛ پژوهش(20)دارد وجود داریمعن  معتوس

 ا، باالتری سطح که والدین  که ط  آن دریافتند همتاران 

 فر،ند -والد تعامل کنند م  تجربه را خانواده -کار تعارض

   همسو بود.(27)دارند تریپایین کیفیت با

 اشاره سرریزشدگ  ینظریه به توانم  هایافته این تببین در

 یا کار) حیطه یک در فرد تجارب اساس  این بر. کرد

 بسیاری محققان. یابدم  نشت دیگر یحیطه به( ،ندگ 

 و آ،موده را خانواده -کار الزاما  سرریزشدگ  اثرا 

 یحو،ه به ها حو،ه ا، هریک منف  هاینگرش که دریافتند

 نقش  ی نظریه با مطابق ع وه به. (44)کندم  سرایت دیگر

 هر و هستند مجزای  هایحیطه کدام هر خانواده و کار

 هب جامعه در را بیشتری توجه و ،مان تا دارد ت ش حیطه

 اعضای با همراه  ،مان کاهش. (45)دهند اختصاص خود

  شادکام کار  محیط در حضور و رسیدگ  دلیل به خانواده

 تعارض) اندا،دم  خطر به را آنها میان صمیمیت احساس و

 حضور عدم دیگر  طرف ا،  (،مان بر مبتن  خانواده -کار

 ده خانوا مسائل به رسیدگ  دلیل به کار محل در موقع به

 تعارض) شودم  سا،مان در فرد برای مشت ت  برو، سبب

 شت  وقت  صرف ع وه به(. ،مان بر مبتن  کار -خانواده

  رسیدگ برای را فرد انرژی کار  محیط در بسیار توجه و

(. فرسای  توان بر مبتن  تعارض) دهدم  کاهش خانواده به

 خانواده  به ،یاد توجه و ت ش وقت  صرف لعتس اب

م  کاهش شغ   وظایف به رسیدگ  برای را فرد انرژی

(. فرسای  توان بر مبتن  کار -خانواده تعارض) دهد

 هب دستیاب  فتر در آنقدر شاغل فرد است ممتن همچنین

 مثابه به را خانه محیط که شود  غرق کار محیط در منابع

(. تاررف بر مبتن  خانواده -کار تعارض) کند ت ق  سا،مان

 خانوادگیش هاینقش با حدی تا فرد است ممتن لعتس اب

 ار خانواده حیطه با مناسب رفتارهای که کند همانندسا،ی

 رب مبتن  کار -خانواده تعارض) دهد انجام کارنیز محیط در

 خانوادگ  پیامدهای بر توانندم  عوامل این تمام  (.رفتار

 .کنند اعمال منف  تاثیرا 
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ایج نشان کارکنان  نت نقش تعدیل کننده بهزیست در رابطه با 

ثیرا  منف  تعارضا  تجربه أتواند تداد که این متغیر م 

های کار و خانواده را بر خشنودی شده میان حو،ه

خانوادگ   کیفیت روابط ،وجین و کیفیت فر،ندپروری 

م  هایافته این تببین در .و آن را کاهش دهد تعدیل کند

 ناسا،گاری عنوان به خانواده -کار تعارض که  گفت توان

 ا، که شودم  توصیف خانوادگ  و کاری هاینقش بین

م  وجود به شغ   و خانوادگ  هاینقش ناسا،گارانه فشار

 اطارتب که نقش چند یا دو شخص وقت  عبارت  به. آید

 نقش تعارض دچار دارد  عهده بر را دارند هم با ناسا،گارانه

 جمعیت هایویژگ  ا، نظر صرف شخص  هر. شودم 

 ساختار یا و اقتصادی -اجتماع  وضعیت شناخت  

 رارق خانواده و کار با مرتبط مسائل تأثیر تحت خانوادگ 

 بهزیست  تعریف در که همانطور دیگر طرف  ا،. دارد

 جودو قالب در کارکنان بهزیست  است  آمده نیز کارکنان

 اشتیاق کار  در شادکام  و خشنودی مانند های تجربه

 شدر هدفمندی  خود  پذیرش شایستگ   استق ل  شغ   

 نف م تجارب وجود عدم و دیگران  با مثبت روابط شخص  

 محیط در افراد افسردگ  و روان  فشار اضطراب  همچون

 ،ندگ   هاینیا، تأمین بر ع وه شغل. یابدم  تج   کار

 سا، نه،می و دارد فرد روان  بهزیست  با مستقیم  ارتباط

 که افرادی. است نیز او غیرمادی هاینیا، ا، بسیاری ارضای

 مثبت احساس که معتقدند کنندم  تجربه را مثبت  بهزیست 

 ثبت م روانشناخت  بهزیست . دارند خوشایندی تجربیا  و

 تعامل کارآمد  شخص  هایموفقیت و هاویژگ  ادراک با

 ط  رد مثبت پیشرفت و اجتماع  انسجام و دنیا با مناسب

 و  ،ندگ ا، رضایت مثبت  بهزیست . شودم  شناخته ،مان

 هب مثبت احساس این. گیردم  بر در را مثبت خ ق و انرژی

 بتوانند افراد تا شودم  سبب و کندم  عمل بافر یک مثابه

 خانوادگ   و کاری هایحو،ه میان تعارضا  با مواجهه در

 و ندبگیر قرار تعارضا  این منف  ثیرا أت تحت کمتر

 ف من اثرگذاری ا، ج وگیری جهت در را بهتری تصمیما 

 .کنند اتخاذ ،ندگیشان مخت ف هایحو،ه بر تعارضا  این

 -ارک تعارض که بود آن ا، حاک  پژوهش نتایج طورک    به

 خانوادگ   خشنودی با کار -خانواده و تعارض خانواده

 اران پرست فر،ندپروری کیفیت و ،وجین روابط کیفیت

 مدیران به نتایج این به توجه با لذا دارد  منف  ایرابطه

 ا، اقدامات  ثریؤم نحو به که شودم  پیشنهاد هابیمارستان

 آشنای  جهت آمو،ش  هایکارگاه و هادوره برگزاری جم ه

 -ارک تعارض مفهوم با پرستاران و مدیران بیشتر چه هر

م  تعارضا  این که پیامدهای  و کار –خانواده و خانواده

 در آورد  وجود به کارکنان این هایخانواده برای تواند

 در پرستاران خانواده و کار میان تعارضا  کاهش جهت

 وه ه در تعارضا  این مخرب پیامدهای کاهش و اول وه ه

 بهزیست  که داد نشان نتایج همچنین. دهند صور  بعد

 و خانواده -کار تعارض میان رابطه است قادر کارکنان

 روابط کیفیت خانوادگ   خشنودی با را کار -خانواده

 نظورم همین به .کند تعدیل فر،ندپروری کیفیت و ،وجین

 حیطم در را کارکنان بهزیست  تا کنند ت ش باید مدیران

 سا،مان  روابط مانند سا،وکارهای  افزایش طریق ا، کار

 هدفمندی شغل  در استق ل ای حرفه خودپذیری مثبت 

 هندد افزایش شغل در پیشرفت محیط  بر تس ط شغل  در

 کارکنان خانواده  و کار میان تعارضا  برو، صور  در تا

 اثر ا، و شوند مواجه آن با تریمط وب نحو به بتوانند

 خانوادگ  مهم هایپیامد بر تعارضا  این منف  گذاری

 یبتارگمار و استخدام منظور به همچنین. کنند ج وگیری

 بهزیست  سا،ه بایستم  پرستاری  حرفه برای مناسب افراد

 ا، مط وب  میزان با افرادی و گیرد قرار نظر مد افراد

 .شوند انتخاب حرفه این در استخدام جهت بهزیست 

 نیز های محدودیت با پژوهش این که است ذکر به ال،م

 دهاستفا مورد ابزار پژوهش این در که جای  آن ا، بود؛ همراه

 هایمحدودیت است  بوده ده خودگزارش پرسشنامه

 هاینت جم ه ا،. داد قرار مدنظر باید را ابزار این به مربوط

 است ممتن پژوهش مجری توضیحا  و تأکیدا  ع یرغم

 دقت بدون و سطح  یا و سوگیرانه هاآ،مودن  برخ  پاسخ

 هب پرسشنامه واال ئس تعداد بودن باال همچنین. باشند

 ممتن عامل این که انجامید آن اجرای ،مان شدن طوالن 
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 گذاشته اثر کنندگان شرکت هایپاسخ دقت میزان بر است

 پرستاران روی بر پژوهش این که آنجا بع وه ا، .باشد

 اجرا اهوا، شهر دولت  هایبیمارستان فر،ند دارای و هلأمت

 دیگر هایسا،مان و افراد به آن نتایج تعمیم لذا است  شده

 شودم  پیشنهاد رو این ا،. پذیرد صور  احتیاط با باید

. گیرد صور  نیز هاسا،مان دیگر در حاضر پژوهش

طرح. بود همبستگ  نوع ا، حاضر پژوهش طرح همچنین

 خصوص این در و کنندنم  اثبا  را ع یّت همبستگ   های

 شودم  پیشنهاد رو این ا،. شود رعایت احتیاط جانب باید

 پژوهش این با ارتباط در طول  و ایمداخ ه مطالعا 

 روابط خانواده  اهمیت به توجه همچنین با .گیرد صور 

 ور ص در که منف  پیامدهای و فر،ندان تربیت و ،ناشوی 

م  پیشنهاد آید م  پدید هاآن ا، یک هر نامط وب کارکرد

 یزن دیگر کننده تعدیل متغیرهای با حاضر پژوهش شود

های آت  شود در پژوهشهمچنین پیشنهاد م  .گیرد انجام

خانواده و  -متغیرهای میانجیگر رابطه میان تعارض کار

خشنودی خانوادگ   کیفیت روابط ،وجین و کیفیت 

 وجود کار و فر،ندپروری نیز مورد بررس  قرار گیرد تا سا،

 ردیگ طرف ا، این روابط به صور  شفاف مشخص گردد.

 و خانواده -کار تعارض بین دوسویه روابط دلیل به

 تکیفی و ،ناشوی  روابط کیفیت خانوادگ   خشنودی

 نه آت  هایپژوهش در تا شودم  پیشنهاد   فر،ندپروری

 مطالعه مورد هامتغیر این بر خانواده کار تعارض اثر تنها

 وابطر کیفیت خانوادگ   خشنودی رابطه ب ته گیرد  قرار

 نیز ادهخانو کار تعارض با فر،ندپروری کیفیت و ،ناشوی 

های دیگر پژوهش حاضر عدم ا، محدودیت .شود تعیین

بررس  متغیرهای جمعیت شناخت  تتمی   دیگر نظیر 

و  کاری  شیفت نوع مربوطه  بخش در خدمت ارائه مد 

های آت  شود در پژوهشبود که پیشنهاد م  استخدام نوع

 این متغیرها نیز لحاظ شوند.

 

: هیچ گونه تعارض منافع  میان نویسندگان تعارض منافع

 وجود ندارد.

 

 تشکر  تقدیر و

این مقاله حاصل پایان نامه کارشناس  ارشد روانشناس  

صنعت  و سا،مان  با کد اخ ق 

EE/98.3.02.78393/scu.ac.ir  باشد. نویسندگانم 

های دانشگاه شهیدچمران حمایت ا، دانندم  م زم خود بر

اهوا، و دانشگاه ع وم پزشت  جندی شاپور اهوا، و 

پژوهش  این در کننده شرکت پرستاران تمام  همتاری

.آورند عمل به را دان  قدر و تشتر نهایت
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