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Abstract
Introduction: 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 work-self facilitating and work-family conflict self-efficacy in reducing the effect of 
work-family conflict on family satisfaction, couple relationship quality and parenting quality of nurses.
Methods: The present study was a descriptive-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. Carlson et al.'s Work-Family Conflict, Aryee et al.'s Family 
Satisfaction, Chonody et al.'s Couple Relationship Quality, Arnol et al.'s Parenting scale, Demerouti's Work-
Self Facilitation, Cinamon's Work-Family Conflict Self-Efficacy Scale Questionnaires were used for data 
collecting. Data were analyzed by pearson correlation and multiple regression analysis using SPSS-16.
Results: Results showed that both dimensions of work-family conflict had a negative and significant relationship 
with family satisfaction, couple relationship quality and parenting quality (P <0.01), Also, work-self facilitation 
and work-family conflict self-efficacy were able to moderate the relationship between these variables.
Conclusions: The results show that both dimensions of work-family conflict had a negative and significant 
relationship with family satisfaction, couple relationship quality and parenting quality. In addition, work-
self facilitation and work-family conflict self-efficacy were able to moderate the relationship between these 
variables. As a result, it is possible to reduce the negative impact of work-family conflict on the family variables 
mentioned by increasing the conditions of Work-Self Facilitation in the workplace for nurses and also increasing 
the level of Work-Family Conflict Self-efficacy.
Keywords: Work-Family Conflict, Family Satisfaction, Couple Relationship Quality, Parenting Quality, Work-
Self Facilitation, Work-Family Conflict Self-efficacy.
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چکیده
مقدمــه: تعــارض میــان کار و خانــواده بــه عنــوان موضوعــی مهــم کــه هــم کارکنــان و کارفرمایــان و هــم خانــواده آنــان را متاثــر مــی 
ــروری  ــط زناشــویی و کیفیــت فرزندپ ــا مشــکالت برجســته ای در حــوزه خانوادگــی ماننــد خشــنودی خانوادگــی، کیفیــت رواب ســازد، ب
همــراه اســت. از ایــن رو روانشناســان صنعتــی و ســازمانی بــرای کاهــش چنیــن اثــرات نامطلوبــی، پژوهــش هــا و تحقیقــات خــود را بــر 
یافتــن متغیرهــای تعدیــل گــر متمرکــز کــرده انــد. درنتیجــه، پژوهــش حاضــر بــا هــدف بررســی نقــش تســهیل کار-خــود و خودکارآمدی 
ــت  ــط زناشــویی و کیفی ــت رواب ــی، کیفی ــر خشــنودی خانوادگ ــواده ب ــارض کار-خان ــر تع ــواده در کاهــش اث ــارض کار-خان ــت تع مدیری

فرزندپــروری پرســتاران انجــام شــد.
روش کار: مطالعــه حاضــر بــه صــورت پیمایشــی و از نــوع توصیفــی- همبســتگی بــود. جامعــه پژوهــش شــامل پرســتاران متاهــل و 
دارای فرزنــد بیمارســتان هــای دولتــی شــهر اهــواز بــود کــه از میــان آن هــا 240 نفــر بــه عنــوان اعضــای نمونــه بــه روش نمونــه گیــری 
چندمرحلــه ای انتخــاب گردیــد. جهــت جمــع آوری داده هــا، از پرسشــنامه هــای تعــارض کار-خانــواده کارلســون و همــکاران، پرسشــنامه 
خشــنودی خانوادگــی اری و همــکاران، پرسشــنامه کیفیــت روابــط زوجیــن کونــدی و همــکاران، مقیــاس فرزندپــروری آرنولــد و همــکاران، 
پرسشــنامه تهســیل کار-خــود دمروتــی، مقیــاس خودکارآمــدی در مدیریــت تعــارض کار-خانــواده ســینامون، اســتفاده شــد. تحلیــل داده 

هــا از طریــق همبســتگی پیرســون و رگرســیون چندگانــه و بــا اســتفاده از نــرم افــزار SPSS-16 انجــام گرفــت.
یافتــه هــا: یافتــه هــا نشــان داد کــه هــر دو بعــد تعــارض کار-خانــواده بــا خشــنودی خانوادگــی، کیفیــت روابــط زناشــویی و کیفیــت 
فرزندپــروری رابطــه منفــی و معنــی داری داشــت )P < 0/01(، همچنیــن متغیــر هــای تســهیل کار-خــود و خودکارآمــدی در مدیریــت 

تعــارض کار-خانــواده توانســتند رابطــه میــان ایــن متغیــر هــا را تعدیــل کنــد.
نتیجــه گیــری: نتایــج حاکــی از آن اســت کــه تعــارض کار-خانــواده و خانــواده-کار نقــش معنــی داری در کاهــش خشــنودی خانوادگی، 
ــر ایــن، تســهیل کار-خــود و خودکارآمــدی در مدیریــت  کیفیــت روابــط زناشــویی و کیفیــت فرزندپــروری پرســتاران داشــتند. عــالوه ب
تعــارض کار-خانــواده توانســتند رابطــه بیــن ایــن متغیرهــا را تعدیــل کننــد. در نتیجــه مــی تــوان از طریــق افزایــش شــرایط تســهیل کار-
خــود در محیــط کار بــرای پرســتاران و همچنیــن افزایــش میــزان خودکارآمــدی در مدیریــت تعــارض کار-خانــواده آنهــا، میــزان اثرگــذاری 

منفــی تعــارض کار-خانــواده را بــر متغیرهــای خانوادگــی ذکــر شــده کاهــش داد.
ــود،  ــروری، تســهیل کار-خ ــت فرزندپ ــویی، کیفی ــط زناش ــت رواب ــی، کیفی ــواده، خشــنودی خانوادگ ــارض کار-خان ــا: تع ــدواژه ه کلی

ــواده ــارض کار-خان ــت تع ــدی مدیری خودکارآم
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مقدمه
امــروزه تغییــر ســبک زندگــی جامعــه از ســنتی بــه مــدرن، ســبب 
بــه خطــر انداختــن تعــادل بیــن کار و خانــواده گردیــده اســت بــه 
ــل  ــزون تداخ ــترس روزاف ــا اس ــراد ب ــیاری از اف ــه بس ــوی ک نح
مســئولیت هــای کار و خانــواده مواجــه انــد. ایــن مســئله در ادبیــات 
روانشناســی، تعــارض کار-خانــواده یــا تعــارض خانــواده-کار نامیده 
مــی شــود. بــه بیــان دقیــق تــر، زمانــی کــه شــرایط و مســئولیت 
ــل  ــرد خل ــر نقــش هــای خانوادگــی ف هــای کاری در ایفــای موث
ــواده ایجــاد مــی شــود. برعکــس،  ــارض کار-خان ــد، تع ایجــاد کن
زمانــی کــه شــرایط و مســئولیت هــای خانوادگــی مانــع از انجــام 
ــواده-کار ایجــاد مــی  مســئولیت هــای کاری گــردد، تعــارض خان
شــود. در عمــل احتمــاال برخــی از شــرایط و مســئولیت هــای کاری 
ممکــن اســت ســبب شــود هرگونــه تعــارض بیــن خانــواده و کار، 
بــر هــر دوی ایفــای موثــر نقــش هــای خانوادگــی و همچنیــن بــر 

انجــام مســئولیت هــای کاری اثــر گــذار باشــد ]1[.
مطالعــات نشــان مــی دهنــد کــه بیــن 40 تــا 78 درصــد از افــراد 
شــاغل، تعــارض کار-خانــواده را تجربــه مــی کننــد ]2[. تعــارض 
ــم  ــه ه ــی ک ــی اصل ــوان موضوع ــه عن ــواده ب ــان کار و خان می
کارکنــان و کارفرمایــان و هــم خانــواده آنــان را متاثــر مــی ســازد، 
شــناخته شــده اســت. پژوهــش هــا نشــان داده انــد کــه مشــکالت 
مربــوط بــه شــغل بــر روابــط کار و خانــواده کارکنــان تاثیــر گــذار 
ــواده را  ــارض کار-خان ــوع، تع ــن موض ــت ]3، 4[. همی ــوده اس ب
بــه مســئله ای اجتماعــی مبــدل کــرده؛ زیــرا هــم بــر خانــواده و 
ــر فعالیــت هــای شــغلی و محیــط کاری فــرد تاثیــر گــذار  هــم ب
اســت ]5[. موضــوع تعــارض کار-خانــواده مــورد توجــه نهــاد هــای 
سیاســت گــذار نیــز قــرار گرفتــه اســت؛ بــه نحــوی کــه بنــد نهــم 
سیاســت هــای کلــی نظــام اداری بــه ضــرورت ایجــاد تــوازن کار و 
خانــواده پرداختــه و » توجــه بــه اســتحکام خانــواده و ایجــاد تعــادل 
ــات  ــواده افــراد در نظــام اداری« را یکــی از ضروری بیــن کار و خان

قلمــداد کــرده اســت ]6[.
ــش  ــرای کاه ــازمان ب ــواده و س ــوزه خان ــان ح ــروزه روانشناس ام
ــر پیامــد  ــواده-کار ب ــواده و خان اثــرات نامطلــوب تعــارض کار-خان
ــات  ــا و تحقیق ــازمانی، پژوهــش ه ــی و س ــردی، خانوادگ ــای ف ه
ــد.  ــرده ان ــز ک ــر متمرک ــل گ ــای تعدی ــن متغیره ــر یافت ــود را ب خ
بــر ایــن اســاس در تحقیــق حاضــر متغیرهــای تســهیل کار-خــود 
ــوان  ــه عن ــواده، ب ــارض کار-خان ــت تع ــدی در مدیری و خودکارآم
تعدیــل گــر اثــر تعــارض کار-خانــواده، خانــواده-کار بــر خشــنودی 
خانوادگــی، کیفیــت روابــط زناشــویی و کیفیــت فرزندپــروری مــورد 

بررســی قــرار گرفتــه اســت.

خشــنودی خانوادگــی بــه عنــوان درجــه ای کــه اعضــای خانــواده 
احســاس خوشــحالی و کامــل بــودن بــا یکدیگــر می کننــد، تعریف 
ــنودی  ــه خش ــد ک ــان داده ان ــا نش ــش ه ــت ]7[. پژوه ــده اس ش
خانوادگــی رابطــه منفــی بــا تعــارض کار-خانــواده و خانــواده-کار 
دارد ]Mensah .]8 و همــکاران )2018(، در پژوهــش خــود نشــان 
دادنــد کــه تعــارض کار-خانــواده بــر خشــنودی خانوادگــی تأثیــر 
منفــی دارد ]Aazami .]9 و همــکاران )2015(، در پژوهــش خــود 
نشــان دادنــد کــه تعــارض کار-خانــواده و تعــارض خانــواده-کار بــا 

خشــنودی خانوادگــی مرتبــط اســت ]10[.
بــه عــالوه، کیفیــت روابــط زناشــویی، یکــی از مهــم ترین مســائل 
خانوادگــی بــه شــمار مــی آیــد، چــرا کــه موفقیــت و نشــاط زندگی 
ــت  ــو کیفی ــی در پرت ــداف متعال ــه اه ــی ب ــت یاب ــویی و دس زناش
ــر، دســت  ــان دیگ ــه بی ــی باشــد. ب ــی زناشــویی م مناســب زندگ
یافتــن بــه یــک زندگــی رضایــت بخــش و موفــق بــودن، بــدون 
توجــه بــه موضــوع کیفیــت زندگــی زناشــویی و تــالش در راســتای 
ــج  ــد ]11[. نتای ــد ش ــر نخواه ــکان پذی ــای آن، ام ــود و ارتق بهب
ــا  ــواده ب ــارض کار-خان ــه تع ــت ک ــان داده اس ــا نش ــش ه پژوه
کیفیــت زناشــویی پاییــن مرتبــط اســت ]12[. نتایج یــک فراتحلیل 
ــکاران )2016(، نشــان داد  انجــام شــده توســط Fellows و هم
کــه بیــن تعــارض کار-خانــواده و کیفیــت رابطــه زوجیــن رابطــه 
منفــی معنــاداری وجــود دارد ]13[. نتایــج تحقیقــات Sultana و 
ــد  ــر روی 155 زوج کــه هــر دو شــاغل بودن همــکاران )2014(، ب
نشــان داده اســت کــه مراقبــت از کــودک، تعــارض کار-خانــواده، 
تعــارض خانــواده-کار و روابــط زناشــویی مهمتریــن چالــش بــرای 

زوج هایــی کــه هــر دو شــاغل هســتند، مــی باشــد ]14[. 
کیفیــت فرزندپــروری نیــز از جملــه پیامدهــای مهمــی اســت کــه 
ــرد.  ــی گی ــرار م ــواده ق ــان کار و خان ــات می ــر تعارض ــت تاثی تح
دیــدگاه هــای رفتارشناســی در مــورد فرزندپــروری و ترقــی 
ــروری  ــه فرزندپ ــی ک ــه، در حال ــد ک ــی کن ــنهاد م ــودکان پیش ک
ــر  ــت تاثی ــه تح ــن ک ــار والدی ــد، رفت ــی افت ــاق م ــواده اتف در خان
ــرار  ــط هــای اجتماعــی، ســاختاری و ســازمانی ق ــا محی تعامــل ب
مــی گیــرد، اثــرات مســتقیم و غیرمســتقیمی بــر تعامــالت والدیــن 
ــش Cooklin و  ــج پژوه ــذارد ]15، 16[. نتای ــی گ ــودک م و ک
همــکاران )2016(، نشــان دادنــد کــه تعــارض کار-خانــواده باالتــر 
بــا والدیــن تحریــک پذیــر، کمتــر صمیمــی و ناســازگار همــراه بود 
]17[. نتایــج مطالعــات Vieira و همــکاران )2016(، نشــان دادکه 
ــه  ــواده را تجرب ــری از تعــارض کار-خان والدینــی کــه ســطح باالت
ــد  ــری دارن ــن ت ــت پایی ــا کیفی ــد ب ــل والد-فرزن ــد، تعام ــی کنن م
ــان  ــود نش ــه خ ــکاران )2015(، در مطالع ]Cooklin .]18 و هم
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ــا  ــتقل ب ــور مس ــه ط ــر ب ــواده باالت ــارض کار-خان ــه تع ــد ک دادن
پاســخ هــای گــرم کمتــر نســبت بــه کــودک و تعامــالت خصمانــه 
ــی کــه ویژگــی هــای اجتماعــی مــادر،  منفــی بیشــتر حتــی زمان
ــدا  ــاط پی ــرل شــد، ارتب ــودک کنت ــق ک ــادر و خل ســالمت روان م
مــی کنــد ]Goodman .]19 و همــکاران )2011(، در مطالعــات 
ــر  ــت تأثی ــن اس ــواده ممک ــارض کار-خان ــه تع ــد ک ــود دریافتن خ
بســزایی در صمیمیــت ، ثبــات و تحریــک پذیــری پــدر بــا فرزندان 

داشــته باشــد ]20[.
ــی کــه مشــغله فــردی در حــوزه کاری  تســهیل کار-خــود ، میزان
باعــث افزایــش میــزان عملکــرد فــرد در طــول زمــان صــرف شــده 
بــرای عالیــق شــخصی مــی شــود را مشــخص مــی ســازد. منابــع 
ــردی شــخص را  ــرژی ف ــود، ان ــق تســهیل کار-خ ــغلی از طری ش
ــارت دیگــر تســهیل کار- ــه عب ــد. ب ــرار مــی دهن ــر ق تحــت تأثی
خــود هنگامــی رخ مــی دهــد کــه منافــع حاصــل از منابعــی کــه در 
شــغل و محیــط کار بدســت آمــده اســت، موجــب تقویــت عملکــرد 
یــا اثرگــذاری بــر زمــان اختصــاص داده شــده بــه عالیق شــخصی 
شــود. تســهیل کار-خــود بــه منظــور توضیــح دادن ایــن کــه چــرا 
منابــع شــغلی ممکــن اســت ســطوح انــرژی کــه افــراد در حــوزه 
ــاال ببــرد،  هــای مختلــف زندگــی ســرمایه گــذاری مــی کننــد، ب
مفیــد اســت ]21[. در ایــن میــان، فقــدان منابــع ارزشــمند کاری، 
کارمنــدان را مضطــرب خواهــد کــرد ]22[. بــا توجــه بــه فرضیــه 
ــه  ــای چندگان ــش ه ــارکت در نق ــعه Marks )1977(، مش توس
ممکــن اســت تعــداد بیشــتری از فرصــت هــا و منابــع را بــرای فرد 
فراهــم کنــد کــه مــی توانــد بــرای رشــد و عملکــرد بهتــر در هــر 
دو حــوزه زندگــی )کار و خانــواده( مــورد اســتفاده قــرار گیــرد ]23[. 
ایــن مطلــب بــر ایــن مفهــوم اســتوار اســت کــه همانندســازی و 
درگیــر شــدن در یــک نقــش مــی توانــد منجــر بــه غنــی ســازی 
نقــش هــا و هویــت هــای دیگــر شــود ]24، 25[. بــه طــور کلــی، 
غنــی ســازی بیــن نقــش و یــا تســهیل ســازی بــه معنــی میزانــی 
کــه تجربیــات در یــک نقــش، کیفیــت زندگــی را در نقــش دیگری 
بهبــود مــی بخشــد، تعریــف شــده اســت ]24[. چنیــن تجربیاتــی 
ــا،  ــارت ه ــت، مه ــی مثب ــر ارزیاب ــه تأثی ــوط ب ــت مرب ــن اس ممک
رفتارهــا و ارزش هــا از حــوزه اصلــی باشــد ]26[. نتایــج پژوهــش 
هــای Demerouti و همــکاران )2013(، نشــان داد کــه مزایــای 
بالقــوه ای کــه تســهیل کار-خــود ممکــن اســت بــرای کارکنــان 
ــان بیشــتر  ــر و زم ــرژی باالت ــراه داشــته باشــد، ســطح ان ــه هم ب

بــرای ســرمایه گــذاری در منافــع شــخصی، ســالمتی بهتــر و بــه 
طــور بالقــوه بهبــود بهزیســتی در طــول زمــان اســت ]27[.

ــارض  ــل تع ــت و ح ــری در مدیری ــل موث ــه عام ــدی ک خودکارآم
ــه احســاس عــزت نفــس و  ــواده-کار اســت، ب ــواده و خان کار-خان
ــی  ــا زندگ ــورد ب ــی در برخ ــت و کارای ــود، احســاس کفای ارزش خ
ــری از  ــطح باالت ــه دارای س ــرادی ک ــود ]28[. اف ــی ش ــالق م اط
ــه  ــد ک ــاور دارن ــتند، ب ــواده هس ــارض کار-خان ــدی تع خودکارآم
مــی تواننــد تقاضاهــای متعــارض شــغلی و خانوادگــی را مدیریــت 
نماینــد و نظــام زندگــی شــغلی و خانوادگــی شــان را حفــظ کننــد. 
فقــدان ایــن خودکارآمــدی، بــه ویــژه در افــرادی کــه در شــرایط 
متعــارض قــرار دارنــد، مــی توانــد بــر تجربــه ی پیامدهــای ناشــی 
از تعــارض کار-خانــواده بیافزایــد. Hennessy ]2005[، بیــان می 
کنــد کــه خودکارآمــدی یــک زن در خصــوص شــغل و مســئولیت 
هــای خانوادگــی اش مــی توانــد بــه کاهــش تعــارض کار-خانــواده 
ــن  ــد. در ای ــویی بیانجام ــت زناش ــش رضای ــواده-کار و افزای و خان
مطالعــه خودکارآمــدی تعــارض کار-خانــواده رابطــه ی بیــن 
ــا رضایــت زناشــویی، خشــنودی شــغلی و  ــواده ب تعــارض کار-خان
 Ismail & Nordin .]29[ اســترس شــغلی را تعدیــل مــی کنــد
)2012(، وجــود رابطــه ی معنــی داری بیــن خودکارآمــدی تعــارض 
ــج  ــد ]30[. نتای ــان دادن ــواده نش ــارض کار-خان ــواده و تع کار-خان
پژوهــش هــای Hennessy & Lent )2008(، نشــان داد کــه 
ادراک خودکارآمــدی قــوی تــر در مدیریــت تعــارض کار-خانــواده 
بــا تجربــه تعــارض کمتــر و همچنیــن خشــنودی خانوادگی بیشــتر 

ــط اســت ]31[. مرتب
بــه طــور کلــی بــا توجــه بــه پیامدهــای نامطلوبــی کــه تعــارض 
میــان حــوزه هــای کاری و خانوادگــی مــی توانــد بــرای فــرد ایجاد 
ــر  ــد کمت ــده ان ــام ش ــته انج ــه در گذش ــی ک ــش های ــد، پژوه کن
ــای  ــد ه ــن پیام ــوع ای ــد وق ــه بتوان ــی ک ــر های ــه بررســی متغی ب
ــه  ــر ب ــش حاض ــد؛ پژوه ــه ان ــد، پرداخت ــش ده ــوب را کاه نامطل
دنبــال دادن پاســخی بــه ایــن ســؤال اســت کــه آیــا میــان تعارض 
کار-خانــواده، خانــواده-کار بــا خشــنودی خانوادگــی، کیفیــت روابط 
زناشــویی و کیفیــت فرزندپــروری رابطــه معنــی داری وجــود دارد و 
ــت  ــدی در مدیری ــود و خودکارآم ــهیل کار-خ ــای تس ــا متغیره آی
تعــارض کار-خانــواده، رابطــه تعــارض کار-خانــواده، خانــواده-کار 
ــت  ــط زناشــویی و کیفی ــت رواب ــی، کیفی ــا خشــنودی خانوادگ را ب

فرزندپــروری بــه صــورت معنــی داری تعدیــل مــی کننــد؟
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روش کار
مطالعــه حاضــر بــه صــورت پیمایشــی از نــوع توصیفــی-
ــواده و  ــارض کار-خان ــن رابطــه تع ــدف تعیی ــا ه همبســتگی و ب
خانــواده-کار بــا خشــنودی خانوادگــی، کیفیــت روابــط زناشــویی 
و کیفیــت فرزندپــروری بــا توجــه بــه نقــش تعدیــل گــر تســهیل 
ــد.  ــام گردی ــتانه انج ــط کاری خانواده-دوس ــود و محی خانواده-خ
جامعــه پژوهــش شــامل پرســتاران متاهــل و دارای فرزنــد 
ــان آن  ــه از می ــود ک ــواز ب ــهر اه ــی ش ــای دولت ــتان ه بیمارس
ــه  ــه روش نمون ــه ب ــای نمون ــوان اعض ــه عن ــر ب ــا 240 نف ه
ــه از  ــب ک ــن ترتی ــد. بدی ــاب گردی ــه ای انتخ ــری چندمرحل گی
بیــن بیمارســتان هــای دولتــی شــهر اهــواز، ابتــدا 4 بیمارســتان 
بصــورت تصادفــی انتخــاب و از هــر بیمارســتان 5 بخــش بصورت 
تصادفــی انتخــاب شــده اســت و تعــداد 12 نفــر از هــر بخــش بــه 
ــه در پژوهــش حاضــر در  ــده نمون ــوان اعضــای تشــکیل دهن عن
نظــر گرفتــه شــده اســت. از بیــن پرسشــنامه هــای توزیــع شــده 
ــداد  ــن تع ــه از ای ــد ک ــت داده ش ــنامه برگش ــداد 231 پرسش تع
223 پرسشــنامه قابــل اســتفاده بــود. بنابرایــن نمونــه ی پژوهــش 
شــامل 223 نفــر از پرســتاران متاهــل دارای فرزنــد تعییــن شــد.
ــد  ــل، دارای فرزن ــامل تأه ــه ش ــه مطالع ــای ورود ب ــالک ه م
بــودن، تمایــل و رضایــت آگاهانــه جهــت مشــارکت در پژوهــش 
و پاســخگویی کامــل بــه همــه پرســش هــای پرسشــنامه هــای 
خودگزارشــی بــود. تکمیــل ناقــص پرسشــنامه هــا مــالک خــروج 
ــنامه  ــا از پرسش ــع آوری داده ه ــور جم ــه منظ ــکیل داد. ب را تش

هــای زیــر اســتفاده گردیــد:
ــن پرسشــنامه  ــواده-کار: ای ــارض خان ــواده و تع ــارض کار-خان تع
ــت  ــده اس ــاخته ش ــکاران )2000(، س ــط Carlson و هم توس
ــواده را  ــارض کار-خان ــه تع ــاد شــش گان ــاس ابع ــن مقی ]32[. ای
مــورد ارزیابــی قــرار مــی دهــد. مــاده هــای ایــن پرسشــنامه 18 
ســوالی بــه شــش مقولــه ســه مــاده ای تقســیم مــی شــوند. بــه 
ایــن صــورت کــه ســه مــاده اول، تعــارض کار-خانــواده مبتنــی 
ــر  ــی ب ــواده-کار مبتن ــارض خان ــاده دوم، تع ــه م ــان، س ــر زم ب
زمــان، ســه مــاده ســوم، تعــارض کار-خانــواده مبتنــی بــر تــوان 
ــر  ــی ب ــواده-کار مبتن ــارض خان ــارم، تع ــاده چه فرســایی، ســه م
تــوان فرســایی، ســه مــاده پنجــم، تعــارض کار-خانــواده مبتنــی 
بــر رفتــار  و ســه مــاده ششــم، تعــارض خانــواده-کار مبتنــی بــر 
ــن  ــؤاالت ای ــه س ــی ب ــخ گوی ــوة پاس ــنجد. نح ــی س ــار را م رفت
ــورد  ــی پاســخ م ــه آزمودن ــب اســت ک ــن ترتی ــه ای پرسشــنامه ب
نظــر خــود را از میــان گزینــه هــاي مختلــف یــک پیوســتار پنــج 
ــم،  ــم، مخالف ــال مخالف ــرت )کام ــاس لیک ــوع مقی ــه اي از ن درج
ــد.  ــی کن ــاب م ــم( انتخ ــال موافق ــم، کام ــدارم، موافق ــري ن نظ
متشــرعی )2011(، در پژوهــش خــود، پایایــی ایــن پرسشــنامه را 
بــه روش آلفــای کرونبــاخ 0.91 گــزارش نمــوده اســت. همچنیــن 
بــه منظــور بررســی اعتبــار ســازه ایــن پرسشــنامه پــس از تعییــن 
اعتبــار محتوایــی، بــا اســتفاده از تحلیــل عامــل، ســاختار عاملــی 
پرسشــنامه تعــارض کار–خانــواده را مــورد تأییــد قــرار داد و روایی 
ــوب گــزارش کــرده  ــه ای از پرســتاران مطل ــرای نمون ســازه را ب
اســت ]33[. پایایــی ایــن پرسشــنامه در پژوهــش حاضــر نیــز بــه 
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دو روش آلفــای کرونبــاخ و تنصیــف مــورد بررســی قرارگرفــت کــه 
بــه ترتیــب بــراي تعــارض کار-خانــواده کلــی 0.95 و 0.83، بــرای 
خــرده مقیــاس تعــارض کار-خانــواده 0.90 و 0.79 و بــرای خــرده 

مقیــاس تعــارض خانــواده-کار 0.93 و 0.88 محاســبه شــد.
ــط  ــنامه توس ــن پرسش ــاه(: ای ــرم کوت ــی )ف ــنودی خانوادگ خش
Aryee و همــکاران در ســال )1999(، تدویــن شــده اســت ]34[. 
ایــن پرسشــنامه دارای 5 ســوال مــی باشــد کــه یــک ســوال آن 
ــخ  ــوة پاس ــود. نح ــی ش ــذاری م ــره گ ــوس نم ــورت معک ــه ص ب
ــت  ــب اس ــن ترتی ــه ای ــنامه ب ــن پرسش ــؤاالت ای ــه س ــی ب گوی
ــه هــاي  ــان گزین ــورد نظــر خــود را از می ــی پاســخ م ــه آزمودن ک
ــاس لیکــرت  ــوع مقی ــج درجــه اي از ن مختلــف یــک پیوســتار پن
ــم،  ــدارم، 4=موافق ــري ن ــم، 3=نظ ــم، 2=مخالف ــال مخالف )1=کام
ــن  ــاال در ای ــرات ب ــد. نم ــی کن ــاب م ــم( انتخ ــال موافق 5=کام
ــی  ــاالي خشــنودي خانوادگ ــده ســطوح ب ــنامه نشــان دهن پرسش
ــن  ــده ســطوح پایی ــن، نشــان دهن ــرات پایی ــه نم اســت، درحالیک
ــکاران )1999(،  ــد. Aryee و هم ــی باش ــی م خشــنودي خانوادگ
بــه منظــور تعییــن روایــی ســازه اي ایــن پرسشــنامه، همبســتگی 
ــت  ــرات رضای ــا نم ــن پرسشــنامه را ب ــرات کســب شــده در ای نم
از زندگــی و حمایــت همســر شــرکت کننــدگان محاســبه کردنــد. 
نتایــج بــه دســت آمــده حاکــی از ایــن بــود کــه روابــط معنــاداري 
بیــن خشــنودي خانوادگــی شــرکت کننــدگان بــا نمــرات رضایــت 
             ، r=0.33( و حمایــت همســر )p>0.01 ، r=0.38( از زندگــی
ــن  ــی ای ــب پایای ــن ضری ــود دارد؛ همچنی ــا وج p>0.01( آن ه
مقیــاس را بــا روش آلفــاي کرونبــاخ 0.84 گــزارش نمودنــد ]34[. 
ــاس خشــنودي  ــی مقی ــب پایای در پژوهــش شــناور )2014(، ضری
خانوادگــی بــه روش آلفــاي کرونبــاخ و تنصیــف، بــه ترتیــب 0.85 
و 0.82 بــه دســت آمــد ]35[. پایایــی ایــن پرسشــنامه در پژوهــش 
حاضــر نیــز بــه دو روش آلفــای کرونبــاخ و تنصیــف مــورد بررســی 

ــی باشــد. ــب 0.92 و 0.86 م ــه ترتی ــه ب ــت ک قرارگرف
ــی  ــت بررس ــر جه ــش حاض ــویی: در پژوه ــط زناش ــت رواب کیفی
 )RQ( کیفیــت روابــط زناشــویی از مقیــاس کیفیــت روابط زوجیــن
کــه توســط Chonody و همکاران )2016( طراحی شــده اســت، 
اســتفاده شــد ]36[. ایــن پرسشــنامه در ابتــدا شــامل 15 گویــه بوده 
اســت کــه بعــد از تحلیــل عاملــی اکتشــافی، مقیــاس نهایــی آن 
شــامل 9 گویــه و یــک عامــل مــی باشــد کــه یــک ســوال آن بــه 
صــورت معکــوس نمــره گــذاری مــی شــود. نحــوة پاســخ گویــی 
بــه ســؤاالت ایــن پرسشــنامه بــه ایــن ترتیــب اســت کــه آزمودنــی 
ــه هــاي مختلــف یــک  ــان گزین پاســخ مــورد نظــر خــود را از می
پیوســتار پنــج درجــه اي از نــوع مقیــاس لیکــرت )کامــال مخالفــم، 

ــم( انتخــاب مــی  ــدارم، موافقــم، کامــال موافق ــم، نظــري ن مخالف
ــورت 1، 2، 3، 4 و 5  ــه ص ــون ب ــن آزم ــذاري ای ــره گ ــد. نم کن
مــی باشــد. پایایــی ایــن مقیــاس توســط Chonody و همــکاران 
ــای  ــب آلف ــن ضری ــد ]36[. همچنی ــت آم ــه دس )2016(، 0.89 ب
کرونبــاخ محاســبه شــده بــرای مقیــاس کیفیــت روابــط زوجیــن در 
پژوهــش تقــی زاده فیروزجائــی و همــکاران )2018(،  0.90 بــرآورد 
ــه دو  ــز ب ــاس در پژوهــش حاضــر نی ــن مقی ــی ای شــد ]37[. پایای
ــورد بررســی قرارگرفــت کــه  ــاخ و تنصیــف م ــای کرونب روش آلف

بــه ترتیــب 0.94 و 0.95 مــی باشــد.
کیفیــت فرزندپــروری: بــه منظــور ســجنش کیفیــت فرزندپــروری 
در پژوهــش حاضــر از مقیــاس فرزندپــروری Arnold و همکاران 
ــامل 30  ــاس ش ــن مقی ــت ]38[. ای ــده اس ــتفاده ش )1993(، اس
ــال  ــد از: اهم ــارت ان ــه عب ــی اســت ک ــل اصل ــه عام ــوال و س س
 .)VB( اطنــاب کالم ،)OR( واکنــش بیــش از حــد ،)LX( کاری
ــی  ــیوه تربیت ــال کاری«، ش ــور از »اهم ــنامه، منظ ــن پرسش در ای
ســهل انگارانــه، منظــور از »واکنــش بیــش از حــد«، شــیوه تربیتــی 
مســتبدانه تــوأم بــا ابــراز خشــم، پرخاشــگری و عــدم ابــراز مهــر 
ــای  ــح ه ــاب کالم« توضی ــور از »اطن ــره، منظ ــت و باالخ و محب
بیــش از انــدازه طوالنــی و یــا تکیــه بــر بیــش از حــد حــرف زدن 
بــا کــودک مــی باشــد ]39[. نحــوه پاســخگویی بــه ســواالت ایــن 
پرسشــنامه بــه ایــن ترتیــب اســت کــه آزمودنــی پاســخ مــورد نظــر 
خــود را از میــان گزینــه هــای مختلــف یــک پیوســتار 7 درجــه ای 
)7-1( کــه در دو طــرف آن دو نمونــه رفتــار توصیــف شــده اســت 
ــرد از  ــده توســط ف ــد. هرچــه نمــره بدســت آم انتخــاب مــی کنن
ــر اســت.  ــروری پاییــن ت ــر باشــد کیفیــت فرزندپ ــزار باالت ــن اب ای
درحالیکــه نمــرات پاییــن، نشــان دهنــده ســطوح بــاالی کیفیــت 
فرزندپــروری مــی باشــد. در پژوهــش Arnold و همــکاران 
)1993( ضریــب بدســت آمــده بــرای همســانی درونــی بــرای کل 
آزمــون 0.84 و بــرای ســهل انــگاری 0.83، واکنــش بیــش از حــد 
ــب  ــن ضری ــت. همچنی ــده اس ــزارش ش ــی 0.63 گ 0.82 و پرگوی
ــاس 0.84  ــرای کل مقی ــی ب ــه روش بازآزمای ــی پرسشــنامه ب پایای
ــاس  ــن مقی ــد کــه ای ــن نشــان دادن بدســت آمــده اســت. همچنی
ــاس  ــره کل )α=0/84( و مقی ــرای نم ــی ب ــی کاف ــات داخل از ثب
هــای اهمــال کاری )α=0/83(، واکنــش بیــش از حــد )α=0/82( و 
اطنــاب کالم )α=0/63( و نیــز پایــداری مطلــوب آزمــون – آزمــون 
مجــدد )بــه ترتیــب r=0/84 ،0/83 ،0/82 ،0/79( برخــوردار اســت 
]38[. پایایــی ایــن مقیــاس در پژوهــش حاضــر نیــز بــه دو روش 
ــه  ــه ب ــت ک ــی قرارگرف ــورد بررس ــف م ــاخ و تنصی ــای کرونب آلف

ترتیــب 0.96 و 0.93 مــی باشــد.
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ــنجش  ــور س ــه منظ ــر ب ــش حاض ــود: در پژوه ــهیل کار-خ تس
ــواده-  ــل کار و خان ــر متقاب ــنامه اث ــود از پرسش ــهیل کار-خ تس
ــه اســت،  خــود کــه توســط Demerouti )2009(، توســعه یافت
ــط  ــار توس ــن ب ــرای اولی ــنامه ب ــن پرسش ــد ]40[. ای ــتفاده ش اس
موســوی نیــا )2020( ترجمــه و مــورد اســتفاده قــرار گرفــت ]41[. 
ــواده را  ــا خان ــرات متقابــل بیــن حــوزه کاری ی ایــن پرسشــنامه اث
ــد. 4  ــی دهن ــان م ــر نش ــرف دیگ ــود را از ط ــرف و خ ــک ط از ی
ــوال  ــود و 4 س ــیل کار-خ ــنامه تهس ــن پرسش ــی ای ــوال ابتدای س
ــی  ــرار م ــورد ســنجش ق ــود را م ــی آن تســهیل خانواده-خ انتهای
دهــد. کــه در ایــن پژوهــش 4 ســوال ابتدایــی مــورد اســتفاده قــرار 
ــه  ــن پرسشــنامه ب ــه ســؤاالت ای ــی ب ــت. نحــوة پاســخ گوی گرف
ــود را از  ــورد نظــر خ ــی پاســخ م ــه آزمودن ــب اســت ک ــن ترتی ای
میــان گزینــه هــاي مختلــف یــک پیوســتار پنــج درجــه اي از نــوع 
مقیــاس لیکــرت )1 = هرگــز، 2 = گاهــی، 3 = بــه طــور منظــم، 
4 = اغلــب، 5 = همیشــه( انتخــاب مــی کنــد. حداقــل و حداکثــر 
نمــرة هــر فــرد در هــر یــک از ایــن پرسشــنامه هــا بــه ترتیــب 4 
و 20 مــی باشــد. پاســخ هــا بــه طــوری نمــره گــذاری شــده انــد 
کــه امتیــازات باالتــر نشــان دهنــده ســطوح باالتــری از تســهیالت 
اســت. موســوی نیــا )2020(، در پژوهــش خــود بــه منظــور بررســی 
ــل  ــل عام ــود از روش تحلی ــهیل کار-خ ــنامه تس ــی پرسش روای
ــد  ــورد تایی ــن پرسشــنامه را م ــی ای ــدی اســتفاده کــرد و روای تأیی
قــرار داد ]Demerouti .]41 )2009(، در پژوهــش خــود پایایــی 
ــه روش آلفــای کرونبــاخ 0.70  پرسشــنامه تســهیل کار-خــود را ب
محاســبه نمــود ]40[. پایایــی ایــن مقیــاس در پژوهــش حاضــر نیز 
بــه دو روش آلفــای کرونبــاخ و تنصیــف مــورد بررســی قرارگرفــت 

ــه ترتیــب 0.89 و 0.90 مــی باشــد.  کــه ب
خودکارآمــدی در مدیریــت تعــارض کار-خانــواده: ایــن پرسشــنامه 
ــن  ــت ]42[. ای ــده اس ــاخته ش ــط Cinamon )2003(، س توس
مقیــاس شــامل دو خــرده مقیــاس خودکارآمــدی بــرای مدیریــت 
ــارض  ــت تع ــرای مدیری ــدی ب ــواده و خودکارآم ــارض کار-خان تع
ــرای  ــدی ب ــاس ادراک خودکارآم ــن مقی ــت. ای ــواده-کار اس خان
ــی  ــواده-کار را م ــارض خان ــواده و تع ــارض کار-خان ــت تع مدیری
ــا  ســنجد. هــر خــرده مقیــاس شــامل 4 ســوال اســت کــه از 0 ت
9 درجــه بنــدی شــده اســت. امتیــاز بــاال نشــان دهنــده ی ســطح 
ــت.  ــواده اس ــارض کار- خان ــدی تع ــارات خودکارآم ــاالی انتظ ب
ــاس  ــرده مقی ــرای خ ــی را ب ــب پایای Cinamon )2003(، ضری
خودکارآمــدی تعــارض کار- خانــواده 0.83 و بــرای خــرده مقیــاس 
خودکارآمــدی تعــارض خانــوده- کار 0.84 گــزارش کــرد. وی 
ــا روش چرخــش  همچنیــن براســاس تحلیــل عاملــی اکتشــافی ب

ــاس مســتقل را نشــان داد و از طریــق  واریماکــس، دو خــرده مقی
ــواده،  ــارض کار-خان ــون تع ــا آزم ــون ب ــن آزم همبســته کــردن ای
ــارض  ــواده و تع ــارض کار-خان ــدی تع ــن خودکارآم همبســتگی بی
کار- خانــواده را برابر r= -0.30 ، و همبســتگی میــان خودکارآمدی 
ــواده- کار را r= -0.20 ، در  ــارض خان ــواده-کار و تع ــارض خان تع
ســطح معنــی داری p> 0.01 محاســبه نمــود و روایــی ایــن ســازه 
را از طریــق تحلیــل عوامــل تأییــد کــرد ]42[. روایــی ایــن خــرده 
مقیــاس در پژوهــش اصالنــی و همــکاران )2013(، بــا پرسشــنامه 
فرســودگی شــغلی مــورد بررســی قــرار گرفــت که بیــن آنهــا ارتباط 
ــن پرسشــنامه  ــی ای ــی داری مشــاهده شــد ]43[. پایای منفــی معن
در پژوهــش حاضــر نیــز بــه دو روش آلفــای کرونبــاخ و تنصیــف 
مــورد بررســی قرارگرفــت کــه بــه ترتیــب بــرای خودکارآمــدی در 
ــرای خــرده  ــواده کلــی 0.97 و 0.94، ب مدیریــت تعــارض کار-خان
ــواده 0.95 و  مقیــاس خودکارآمــدی در مدیریــت تعــارض کار-خان
0.93 و بــرای خــرده مقیــاس خودکارآمــدی برای مدیریــت تعارض 

ــواده-کار 0.96 و 0.96 محاســبه شــدند. خان
ــت  ــس از دریاف ــه پ ــود ک ــه ب ــن گون ــش ای ــرای پژوه ــوه اج نح
مجوزهــای اخالقــی و پژوهشــی از کمیتــه اخــالق دانشــگاه شــهید 
ــی  ــواز )scu.ac.ir/98.3.02.78393/EE( و هماهنگ ــران اه چم
بــا مســئولین دانشــگاه علــوم پزشــکی جنــدی شــاپور اهــواز، اجــازه 
ــی شــهر اهــواز کســب شــد.  پژوهــش در بیمارســتان هــای دولت
ــه بیمارســتان هــا مراجعــه و از پرســتاران خواســته شــد  ســپس ب
ــه  ــه در پژوهــش را تکمیــل و ب ــا رضایــت نامــه شــرکت آگاهان ت
پرسشــنامه هــا پاســخ دهنــد. قبــل از نکمیــل کــردن پرسشــنامه 
هــا نــکات اخالقــی بیــان و در نهایــت بــرای جمــع آوری داده هــا 
از ابــزار معرفــی شــده در بــاال اســتفاده شــد. مالحظــات اخالقــی 
شــامل شــرکت آگاهانــه در پژوهــش، رعایــت اصــل رازداری، بــی 
ــا،  ــردن پرسشــنامه ه ــل ک ــار در تکمی ــودن و داشــتن اختی ــام ب ن
محرمانــه مانــدن اطالعــات شــخصی و تحلیــل داده ها بــه صورت 
کلــی بــود کــه بــرای آزمودنی هــا بیان شــد. تجزیــه و تحلیــل داده 
هــا بــا اســتفاده از نــرم افــزار SPSS 16 و همچنیــن اســتفاده از 
آمــار توصیفــی )میانگیــن، انحــراف اســتاندارد، کمینــه و بیشــینه( و 
آمــار اســتنباطی )ضریب همبســتگی پیرســون و رگرســیون سلســه 

مراتبــی( انجــام گرفــت.

یافته ها 
در بررســی اطالعــات دموگرافیــک شــرکت کننــدگان در پژوهــش، 
از 223 نفــر پرســتار شــرکت کننــده در مطالعــه، تعــداد 58 نفــر )26 
درصــد( مــرد و 165 نفــر )74 درصــد( زن بودنــد. از نظــر مــدرک 
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تحصیلــی، تعــداد 13 نفــر )5.8 درصــد( دارای مــدرک دیپلــم، 179 
نفــر )80.3 درصــد( دارای مــدرک کارشناســی، 31 نفــر )13.9 
درصــد( دارای مــدرک کارشناســی ارشــد بودنــد. همچنیــن از نظــر 
تعــداد فرزنــدان، تعــداد 111 نفــر )49.8 درصــد( دارای یــک فرزنــد، 
ــد(  ــر )8.5 درص ــد، 19 نف ــد( دارای دو فرزن ــر )39.9 درص 89 نف
دارای ســه فرزنــد و 4 نفــر )1.8 درصــد( دارای چهــار فرزنــد بودنــد. 

میانگیــن و انحــراف معیــار ســن و ســابقه کار اعضــای نمونــه بــه 
ترتیــب 35.76 و 6.91 )حداقــل ســن 22 ســال و حداکثــر ســن 61 
ســال( و 10.85 و 6.45 )حداقــل ســابقه 1 ســال و حداکثــر ســابقه 

28 ســال( بــود.
ــان  ــتگی می ــار و همبس ــراف معی ــن، انح ــدول 1(، میانگی در )ج

ــت. ــده اس ــان داده ش ــر نش ــش حاض ــای پژوه متغیره
جدول 1. میانگین، انحراف معیار و ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش حاضر

انحراف     میانگینمتغیرها
معیار

ضرایب همبستگی

1234567
تعارض 

7.8801          31.823       کار-خانواده          

تعارض 
1**0.884      9.329     29.051       خانواده-کار          

خشنودی 
1**0.273-         **0.256-  4.631     19.903      خانوادگی          

کیفیت روابط 
1**0.872         **0.301-**8.3300.274    34.540       زناشویی      

کیفیت 
1**0.770-          **0.713**0.165   **0.171    40.270  96.844       فرزندپروری          

تسهیل 
1**0.703-         **0.587  **0.558  0.025-   0.025-     4.166      12.799       کار-خود             

خودکارآمدی 
تعارض 

کار-خانواده   
      52.089    18.240-0.131*  -0.157**   0.702**  0.740**   -0.777**          0.652**1

*p >0.05   **p >0.01

ــب همبســتگی  ــه ضرای ــد ک ــی دهن ــدول 1(، نشــان م ــج )ج نتای
تعــارض کار-خانــواده و تعــارض خانــواده-کار بــا خشــنودی 

ــروری در  ــت فرزندپ ــویی و کیفی ــط زناش ــت رواب ــی، کیفی خانوادگ
ــت. ــی اس ــی دار و منف ــطح  p> 0.01 معن س

 جدول2: نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی تعارض کار- خانواده و خشنودی خانوادگی با نقش تعدیل کنندگی تسهیل کار-خود و خودکارآمدی تعارض کار-خانواده

متغیر مالک                                                                           
خشنودی خانوادگی

شاخص های آماری

متغیر پیش بین                                                          
ضرایب رگرسیون                         

                           R2∆R2

گام دومگام اول                  
تعارض کار-خانواده                                              
تسهیل کار-خود                                                 
تعارض کار-خانواده * تسهیل کار-خود                           

              -0.270**
                0.565**

-

              -0.320**
              0.478**
           0.300**

-
                           0.384
                    0.464**

-
-

0.080** 
تعارض کار-خانواده                                              
خودکارآمدی تعارض کار-خانواده                             
تعارض کار-خانواده*خودکارآمدی تعارض کار-خانواده         

             -0.167**
                0.680**

-

              -0.206**
              0.593**
           0.259**

-
                           0.520
                    0.579**

--
0.059**

**p >0.01

ــی )جــدول 2(،  ــه شــده در بخــش ابتدای ــج ارائ ــه نتای ــا توجــه ب ب
ــه  ــود ب ــهیل کار-خ ــواده و تس ــارض کار-خان ــل تع ــزودن تعام اف
معادلــه رگرســیون در گام دوم، بــه تبییــن 0.464 درصــد از واریانس 

خشــنودی خانوادگــی بــا 0.080 درصــد واریانــس انحصــاری افزوده 
منجــر شــد. همچنیــن ضریــب رگرســیون مربــوط بــه تعامــل ایــن 
ــر  ــه اث ــد ک ــی ده ــان م ــر 𝜷 = 0.300 و p> 0.01 نش دو متغی
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تعاملــی تعــارض کار-خانــواده و تســهیل کار-خــود از لحــاظ آماری 
معنــی داراســت. معنــی داری ایــن تعامــل بــه ایــن معناســت کــه 
رابطــه ی بیــن تعــارض کار-خانــواده بــا خشــنودی خانوادگــی در 
ســطوح بــاال و پاییــن تســهیل کار-خــود متفــاوت اســت. بنابرایــن 
مــی تــوان اظهــار داشــت کــه تســهیل کار-خــود رابطــه ی بیــن 
ــر  ــت تأثی ــی را تح ــنودی خانوادگ ــواده و خش ــارض کار-خان تع
قــرار مــی دهــد. همچنیــن همانطــور کــه در بخــش دوم جــدول 
ــواده و  ــارض کار-خان ــزودن تعامــل تع 2 مشــاهده مــی شــود،  اف
خودکارآمــدی تعــارض کار-خانــواده بــه معادلــه رگرســیون در گام 
ــس خشــنودی خانوادگــی  ــن 0.579 درصــد از واریان ــه تبیی دوم، ب

بــا 0.059 درصــد واریانــس انحصــاری افــزوده منجــر شــد. 
ــه تعامــل ایــن دو متغیــر                                              همچنیــن ضریــب رگرســیون مربــوط ب
𝜷 = 0.259 و p> 0.01 نشــان مــی دهــد کــه اثــر تعاملــی تعارض 
کار- خانــواده و خودکارآمــدی تعــارض کار-خانــواده از لحاظ آماری 
معنــی داراســت. معنــی داری ایــن تعامــل بــه ایــن معناســت کــه 
رابطــه ی بیــن تعــارض کار-خانــواده بــا خشــنودی خانوادگــی در 
ســطوح بــاال و پاییــن خودکارآمــدی تعــارض کار-خانــواده متفــاوت 
ــدی  ــه خودکارآم ــت ک ــار داش ــوان اظه ــی ت ــن م ــت. بنابرای اس
ــواده و  ــارض کار-خان ــن تع ــه ی بی ــواده رابط ــارض کار-خان تع

خشــنودی خانوادگــی را تحــت تأثیــر قــرار مــی دهــد.

جدول 3: نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی تعارض کار- خانواده و کیفیت روابط زناشویی با نقش تعدیل کنندگی تسهیل کار-خود و خودکارآمدی تعارض 
کار-خانواده

متغیر مالک                                                                           
کیفیت روابط زناشویی

شاخص های آماری

متغیر پیش بین                                                          
ضرایب رگرسیون                         

                           R2∆R2

گام دومگام اول                  
تعارض کار-خانواده                                              
تسهیل کار-خود                                                 
تعارض کار-خانواده * تسهیل کار-خود                           

              -0.289**
                0.594**

-

          -0.328**
              0.528**
               0.229**

-
         0.654

                    0.689**

-
-

0.035**
تعارض کار-خانواده                                              
خودکارآمدی تعارض کار-خانواده                             
تعارض کار-خانواده*خودکارآمدی تعارض کار-خانواده         

              -0.181**
                0.716**

-

              -0.211**
0.649** 

           0.199**

-                           0.579**
                    0.614**

--
0.035**

**p >0.01

چنانچــه در بخــش ابتدایــی )جــدول 3( مشــاهده می شــود، افزودن 
ــه  ــه معادل ــود ب ــهیل کار-خ ــواده و تس ــارض کار- خان ــل تع تعام
رگرســیون در گام دوم، بــه تبییــن 0.689 درصــد از واریانس کیفیت 
ــزوده  ــس انحصــاری اف ــا 0.035 درصــد واریان ــط زناشــویی ب رواب
منجــر شــد. همچنیــن ضریــب رگرســیون مربــوط بــه تعامــل ایــن 
دو متغیــر 𝜷 = 0.229 و p>0.01 نشــان مــی دهــد کــه اثر تعاملی 
تعــارض کار- خانــواده و تســهیل کار-خــود از لحــاظ آمــاری معنــی 
داراســت. معنــی داری ایــن تعامــل بــه ایــن معناســت کــه رابطــه 
ــویی در  ــط زناش ــت رواب ــا کیفی ــواده ب ــارض کار- خان ــن تع ی بی
ســطوح بــاال و پاییــن تســهیل کار-خــود متفــاوت اســت. بنابرایــن 
مــی تــوان اظهــار داشــت کــه تســهیل کار-خــود رابطــه ی بیــن 
تعــارض کار-خانــواده و کیفیــت روابــط زناشــویی را تحــت تأثیــر 
قــرار مــی دهــد. بعــالوه مطابــق بــا نتایــج بخــش دوم )جــدول 3(، 
افــزودن تعامــل تعــارض کار- خانــواده و خودکارآمــدی در مدیریــت 

تعــارض کار-خانــواده بــه معادلــه رگرســیون در گام دوم، بــه تبییــن 
ــا 0.035  ــویی ب ــط زناش ــت رواب ــس کیفی ــد از واریان 0.614 درص
درصــد واریانــس انحصــاری افــزوده منجــر شــد. همچنیــن ضریب 
رگرســیون مربــوط بــه تعامــل ایــن دو متغیــر 𝜷 = 0.199 و 0.01 
ــواده و  ــر تعاملــی تعــارض کار- خان <p نشــان مــی دهــد کــه اث
خودکارآمــدی در مدیریــت تعــارض کار-خانــواده از لحــاظ آمــاری 
معنــی داراســت. معنــی داری ایــن تعامــل بــه ایــن معناســت کــه 
رابطــه ی بیــن تعــارض کار- خانــواده بــا کیفیــت روابــط زناشــویی 
در ســطوح بــاال و پاییــن خودکارآمــدی در مدیریــت تعــارض کار-
خانــواده متفــاوت اســت. بنابرایــن مــی تــوان اظهــار داشــت کــه 
ــن  ــواده رابطــه ی بی ــارض کار-خان ــت تع ــدی در مدیری خودکارآم
تعــارض کار-خانــواده و کیفیــت روابــط زناشــویی را تحــت تأثیــر 

قــرار مــی دهــد.
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جدول4: نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی تعارض کار- خانواده و کیفیت فرزندپروری با نقش تعدیل کنندگی تسهیل کار-خود و خودکارآمدی تعارض کار-خانواده

متغیر مالک                                                                           
کیفیت فرزندپروری

شاخص های آماری

متغیر پیش بین                                                          
ضرایب رگرسیون                         

                           R2∆R2

گام دومگام اول                  
تعارض کار-خانواده                                              
تسهیل کار-خود                                                 
تعارض کار-خانواده * تسهیل کار-خود                           

               0.188**
              -0.708**

-

                0.239**
          -0.620**
         -0.304**

-
                           0.530**
                    0.612**

-
-

0.082**
تعارض کار-خانواده                                              
خودکارآمدی تعارض کار-خانواده                             
تعارض کار-خانواده*خودکارآمدی تعارض کار-خانواده         

 0.070
              -0.768**
               -

                0.107**
           -0.686**
           -0.243**

-
                           0.609**
                    0.661**

-
-

0.052**
**p >0.01

ــدول 4(،  ــی )ج ــش ابتدای ــده در بخ ــه ش ــج ارائ ــا نتای ــق ب مطاب
ــه  ــود ب ــواده و تســهیل کار-خ ــارض کار- خان ــل تع ــزودن تعام اف
معادلــه رگرســیون در گام دوم، بــه تبییــن 0.612 درصــد از واریانس 
کیفیــت فرزندپــروری بــا 0.082 درصــد واریانــس انحصــاری افزوده 
منجــر شــد. همچنیــن ضریــب رگرســیون مربــوط بــه تعامــل ایــن 
ــر  ــه اث ــی دهــد ک ــر 𝜷 = -0.304 و p> 0.01  نشــان م دو متغی
تعاملــی تعــارض کار- خانــواده و تســهیل کار-خود از لحــاظ آماری 
معنــی داراســت. معنــی داری ایــن تعامــل بــه ایــن معناســت کــه 
رابطــه ی بیــن تعــارض کار- خانــواده بــا کیفیــت فرزندپــروری در 
ســطوح بــاال و پاییــن تســهیل کار-خــود متفــاوت اســت. بنابرایــن 
مــی تــوان اظهــار داشــت کــه تســهیل کار-خــود رابطــه ی بیــن 
تعــارض کار-خانــواده و کیفیــت فرزندپــروری را تحــت تأثیــر قــرار 
ــا نتایــج بخــش دوم )جــدول 4(،  ــق ب مــی دهــد. همچنیــن مطاب
افــزودن تعامــل تعــارض کار- خانــواده و خودکارآمــدی در مدیریــت 

تعــارض کار-خانــواده بــه معادلــه رگرســیون در گام دوم، بــه 
تبییــن 0.661 درصــد از واریانــس کیفیــت فرزندپــروری بــا 0.052 
درصــد واریانــس انحصــاری افــزوده منجــر شــد. همچنیــن ضریب 
رگرســیون مربــوط بــه تعامــل ایــن دو متغیــر 𝜷 = -0.243 و 0.01 
ــواده و  ــر تعاملــی تعــارض کار- خان <p نشــان مــی دهــد کــه اث
خودکارآمــدی در مدیریــت تعــارض کار-خانــواده از لحــاظ آمــاری 
معنــی داراســت. معنــی داری ایــن تعامــل بــه ایــن معناســت کــه 
رابطــه ی بیــن تعــارض کار- خانــواده بــا کیفیــت فرزندپــروری در 
ــارض کار- ــت تع ــدی در مدیری ــن خودکارآم ــاال و پایی ــطوح ب س
خانــواده متفــاوت اســت. بنابرایــن مــی تــوان اظهــار داشــت کــه 
ــن  ــواده رابطــه ی بی ــارض کار-خان ــت تع ــدی در مدیری خودکارآم
تعــارض کار-خانــواده و کیفیــت فرزندپــروری را تحــت تأثیــر قــرار 

مــی دهــد.

 جدول5: نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی تعارض خانواده-کار و خشنودی خانوادگی با نقش تعدیل کنندگی تسهیل کار-خود و خودکارآمدی تعارض کار-خانواده

متغیر مالک                                                                           
خشنودی خانوادگی

شاخص های آماری

متغیر پیش بین                                                          
ضرایب رگرسیون                         

                           R2∆R2

گام دومگام اول                  
تعارض کار-خانواده                                              
تسهیل کار-خود                                                 
تعارض کار-خانواده * تسهیل کار-خود                           

              -0.287**
                0.565**

-

              -0.335**
           0.480**
           0.295**

-
                           0.394**

  0.471**

-
-

0.077**
تعارض کار-خانواده                                              
خودکارآمدی تعارض کار-خانواده                             
تعارض کار-خانواده*خودکارآمدی تعارض کار-خانواده         

              -0.167**
  0.676**

-

 -0.220**
           0.577**

  0.259**

-
                           0.520**
                    0.576**

-
-

0.056**
**p >0.01

ــود،  ــی ش ــاهده م ــدول 5( مش ــی )ج ــش ابتدای ــه در بخ چنانچ
ــه  ــود ب ــهیل کار-خ ــواده-کار و تس ــارض خان ــل تع ــزودن تعام اف
معادلــه رگرســیون در گام دوم، بــه تبییــن 0.471 درصــد از واریانس 

خشــنودی خانوادگــی بــا 0.077 درصــد واریانــس انحصــاری افزوده 
منجــر شــد. همچنیــن ضریــب رگرســیون مربــوط بــه تعامــل ایــن 
ــر  ــه اث ــد ک ــی ده ــان م ــر 𝜷 = 0.295 و p> 0.01 نش دو متغی
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تعاملــی تعــارض خانــواده-کار و تســهیل کار-خــود از لحــاظ آماری 
معنــی داراســت. معنــی داری ایــن تعامــل بــه ایــن معناســت کــه 
رابطــه ی بیــن تعــارض خانــواده-کار بــا خشــنودی خانوادگــی در 
ســطوح بــاال و پاییــن تســهیل کار-خــود متفــاوت اســت. بنابرایــن 
مــی تــوان اظهــار داشــت کــه تســهیل کار-خــود رابطــه ی بیــن 
ــر  ــت تأثی ــی را تح ــنودی خانوادگ ــواده-کار و خش ــارض خان تع
قــرار مــی دهــد. بعــالوه مطابــق بــا نتایــج بخــش دوم جــدول 5، 
افــزودن تعامــل تعــارض خانــواده-کار و خودکارآمــدی در مدیریــت 
تعــارض کار-خانــواده بــه معادلــه رگرســیون در گام دوم، بــه تبییــن 
0.576 درصــد از واریانــس خشــنودی خانوادگــی بــا 0.056 درصــد 
ــب  ــن ضری ــد. همچنی ــر ش ــزوده منج ــاری اف ــس انحص واریان

رگرســیون مربــوط بــه تعامــل ایــن دو متغیــر 𝜷 = 0.259 و 0.01 
ــواده-کار و  ــارض خان ــی تع ــر تعامل ــه اث ــد ک ــی ده <p نشــان م
خودکارآمــدی در مدیریــت تعــارض کار-خانــواده از لحــاظ آمــاری 
معنــی داراســت. معنــی داری ایــن تعامــل بــه ایــن معناســت کــه 
رابطــه ی بیــن تعــارض خانــواده-کار بــا خشــنودی خانوادگــی در 
ــارض کار- ــت تع ــدی در مدیری ــن خودکارآم ــاال و پایی ــطوح ب س
خانــواده متفــاوت اســت. بنابرایــن مــی تــوان اظهــار داشــت کــه 
ــن  ــواده رابطــه ی بی ــارض کار-خان ــت تع ــدی در مدیری خودکارآم
تعــارض خانــواده-کار و خشــنودی خانوادگــی را تحــت تأثیــر قــرار 

مــی دهــد.

جدول6: نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی تعارض خانواده-کار و کیفیت روابط زناشویی با نقش تعدیل کنندگی تسهیل کار-خود و خودکارآمدی تعارض کار-خانواده

متغیر مالک                                                                           
کیفیت روابط زناشویی

شاخص های آماری

متغیر پیش بین                                                          
ضرایب رگرسیون                         

                           R2∆R2

گام دومگام اول                  
تعارض کار-خانواده                                              
تسهیل کار-خود                                                 
تعارض کار-خانواده * تسهیل کار-خود                           

              -0.316**
                0.595**

-

                -0.356**
           0.522**
           0.251**

-
                           0.444**
                    0.500**

-
-

0.056**
تعارض کار-خانواده                                              
خودکارآمدی تعارض کار-خانواده                             
تعارض کار-خانواده*خودکارآمدی تعارض کار-خانواده         

              -0.189**
                0.710**

-

               -0.234**
           0.626**
           0.218**

-
                           0.582**
                    0.622**

-
-

0.040**
**p >0.01

ــدول  ــی ج ــش ابتدای ــده در بخ ــه ش ــج ارائ ــه نتای ــه ب ــا توج ب
ــود  ــهیل کار-خ ــواده-کار و تس ــارض خان ــل تع ــزودن تعام 6، اف
ــد از  ــن 0.500 درص ــه تبیی ــیون در گام دوم، ب ــه رگرس ــه معادل ب
ــس  ــد واریان ــا 0.056 درص ــویی ب ــط زناش ــت رواب ــس کیفی واریان
ــیون  ــب رگرس ــن ضری ــد. همچنی ــر ش ــزوده منج ــاری اف انحص
مربــوط بــه تعامــل ایــن دو متغیــر 𝜷 = 0.251 و p> 0.01 نشــان 
مــی دهــد کــه اثــر تعاملــی تعــارض خانــواده-کار و تســهیل کار-
خــود از لحــاظ آمــاری معنــی داراســت. معنــی داری ایــن تعامــل 
ــواده-کار  ــارض خان ــن تع ــه ی بی ــه رابط ــت ک ــن معناس ــه ای ب
ــهیل  ــن تس ــاال و پایی ــطوح ب ــویی در س ــط زناش ــت رواب ــا کیفی ب
کار-خــود متفــاوت اســت. بنابرایــن مــی تــوان اظهــار داشــت کــه 
تســهیل کار-خــود رابطــه ی بیــن تعــارض خانــواده-کار و کیفیــت 
ــن  ــد. همچنی ــی ده ــرار م ــر ق ــت تأثی ــویی را تح ــط زناش رواب
ــود،  ــی ش ــاهده م ــدول 6( مش ــش دوم )ج ــه در بخ ــور ک همانط

افــزودن تعامــل تعــارض خانــواده-کار و خودکارآمــدی در مدیریــت 
تعــارض کار-خانــواده بــه معادلــه رگرســیون در گام دوم، بــه تبییــن 
ــا 0.040  ــویی ب ــط زناش ــت رواب ــس کیفی ــد از واریان 0.622 درص
درصــد واریانــس انحصــاری افــزوده منجــر شــد. همچنیــن ضریب 
رگرســیون مربــوط بــه تعامــل ایــن دو متغیــر 𝜷 = 0.218 و 0.01 
ــواده-کار و  ــارض خان ــی تع ــر تعامل ــه اث ــی دهــد ک <p نشــان م
خودکارآمــدی در مدیریــت تعــارض کار-خانــواده از لحــاظ آمــاری 
معنــی داراســت. معنــی داری ایــن تعامــل بــه ایــن معناســت کــه 
رابطــه ی بیــن تعــارض خانــواده-کار بــا کیفیــت روابــط زناشــویی 
در ســطوح بــاال و پاییــن خودکارآمــدی در مدیریــت تعــارض کار-
خانــواده متفــاوت اســت. بنابرایــن مــی تــوان اظهــار داشــت کــه 
ــن  ــواده رابطــه ی بی ــارض کار-خان ــت تع ــدی در مدیری خودکارآم
تعــارض خانــواده-کار و کیفیــت روابــط زناشــویی را تحــت تأثیــر 

قــرار مــی دهــد.
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جدول 7: نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی تعارض خانواده-کار و کیفیت فرزندپروری با نقش تعدیل کنندگی تسهیل کار-خود و خودکارآمدی تعارض کار-خانواده

متغیر مالک                                                                           
کیفیت فرزندپروری

شاخص های آماری

متغیر پیش بین                                                          
ضرایب رگرسیون                         

                           R2∆R2

گام دومگام اول                  
تعارض کار-خانواده                                              
تسهیل کار-خود                                                 
تعارض کار-خانواده * تسهیل کار-خود                           

               0.183**
              -0.708**

-

                 0.228**

          -0.626**

-0.283**

-

                          0.528**

                    0.599**

0.071**

تعارض کار-خانواده                                              
خودکارآمدی تعارض کار-خانواده                             
تعارض کار-خانواده*خودکارآمدی تعارض کار-خانواده         

                 0.044
               -0.771**

-

                 0.092*

  -0.681**

-0.234**

-

                           0.606**

0.652**

-

-

0.046**

*p >0.05   **p >0.01

ــل  ــزودن تعام ــدول 7، اف ــی ج ــش ابتدای ــج بخ ــا نتای ــق ب مطاب
تعــارض خانــواده-کار و تســهیل کار-خــود بــه معادلــه رگرســیون 
از واریانــس کیفیــت  تبییــن 0.599 درصــد  در گام دوم، بــه 
فرزندپــروری بــا 0.071 درصــد واریانــس انحصــاری افــزوده 
منجــر شــد. همچنیــن ضریــب رگرســیون مربــوط بــه تعامــل ایــن 
ــر  ــه اث ــد ک ــی ده ــان م ــر 𝜷 = -0.283 و p> 0.01 نش دو متغی
تعاملــی تعــارض خانــواده-کار و تســهیل کار-خــود از لحــاظ آماری 
معنــی داراســت. معنــی داری ایــن تعامــل بــه ایــن معناســت کــه 
رابطــه ی بیــن تعــارض خانــواده-کار بــا کیفیــت فرزندپــروری در 
ســطوح بــاال و پاییــن تســهیل کار-خــود متفــاوت اســت. بنابرایــن 
مــی تــوان اظهــار داشــت کــه تســهیل کار-خــود رابطــه ی بیــن 
تعــارض خانــواده-کار و کیفیــت فرزندپــروری را تحــت تأثیــر قــرار 
ــدول 7،  ــش دوم ج ــج بخ ــا نتای ــق ب ــن مطاب ــد. همچنی ــی ده م
افــزودن تعامــل تعــارض خانــواده-کار و خودکارآمــدی در مدیریــت 
تعــارض کار-خانــواده بــه معادلــه رگرســیون در گام دوم، بــه 
تبییــن 0.652 درصــد از واریانــس کیفیــت فرزندپــروری بــا 0.046 
درصــد واریانــس انحصــاری افــزوده منجــر شــد. همچنیــن ضریب 
رگرســیون مربــوط بــه تعامــل ایــن دو متغیــر 𝜷 = -0.234 و 0.01 
ــواده-کار و  ــارض خان ــی تع ــر تعامل ــه اث ــد ک ــی ده <p نشــان م
خودکارآمــدی در مدیریــت تعــارض کار-خانــواده از لحــاظ آمــاری 
معنــی داراســت. معنــی داری ایــن تعامــل بــه ایــن معناســت کــه 
رابطــه ی بیــن تعــارض خانــواده-کار بــا کیفیــت فرزندپــروری در 
ــارض کار- ــت تع ــدی در مدیری ــن خودکارآم ــاال و پایی ــطوح ب س
خانــواده متفــاوت اســت. بنابرایــن مــی تــوان اظهــار داشــت کــه 
ــن  ــواده رابطــه ی بی ــارض کار-خان ــت تع ــدی در مدیری خودکارآم
تعــارض خانــواده-کار و کیفیــت فرزندپــروری را تحــت تأثیــر قــرار 

مــی دهــد.
بــر ایــن اســاس بــا توجــه بــه نتایجــی کــه از جــدول هــای 2، 3، 

4، 5، 6 و 7 بدســت آمــد، پاســخ بــه ایــن ســوال کــه، آیــا تهســیل 
کار-خــود و خودکارآمــدی در مدیریــت تعــارض کار-خانــواده قــادر 
بــه کاهــش اثــر تعــارض کار-خانــواده و خانــواده-کار بر خشــنودی 
خانوادگــی، کیفیــت روابــط زناشــویی و کیفیــت فرزندپــروری مــی 

باشــند، مثبــت اســت.

بحث 
ــواده-کار  ــواده و خان ــارض کار-خان ــر تع ــاب ناپذی ــرات اجتن تاثی
ــت  ــویی و کیفی ــط زناش ــت رواب ــی، کیفی ــنودی خانوادگ ــر خش ب
فرزندپــروری پرســتاران، محققــان ایــن پژوهــش را بــر آن داشــت 
تــا بــا انتخــاب متغیرهــای تعدیــل گــر ایــن تاثیــرات منفــی را بــه 
حداقــل برســانند. بــر اســاس یافتــه هــای پژوهــش حاضــر، میــان 
ــی،  ــنودی خانوادگ ــا خش ــواده-کار ب ــواده و خان ــارض کار-خان تع
ــی  ــروری، رابطــه منف ــت فرزندپ ــط زناشــویی و کیفی ــت رواب کیفی
معنــی داری مشــاهده شــده اســت. ایــن یافتــه هــا بــا یافتــه هــای 
بدســت آمــده توســط محققــان دیگــر از جملــه بــا نتایــج پژوهــش 
Mensah و همــکاران  )2018(، کــه دریافتنــد کــه تعــارض کار-
خانــواده بــر خشــنودی خانوادگــی تأثیــر منفــی دارد ]9[؛ پژوهــش 
Fellows و همــکاران )2015(، کــه نشــان دادنــد بیــن تعــارض 
ــاداری  ــی معن ــن رابطــه منف ــت رابطــه زوجی ــواده و کیفی کار-خان
وجــود دارد ]13[؛ پژوهــش Vieira و همــکاران )2016(، کــه طی 
آن دریافتنــد والدینــی کــه ســطح باالتــری از تعــارض کار-خانــواده 
را تجربــه مــی کننــد، تعامــل والد-فرزنــد بــا کیفیــت پاییــن تــری 

دارنــد ]18[، همســو بــود.
در تببیــن ایــن یافتــه هــا مــی تــوان بــه نظریــه ی سرریزشــدگی 
اشــاره کــرد. بــر ایــن اســاس، تجــارب فــرد در یــک حیطــه )کار یــا 
زندگــی( بــه حیطــه ی دیگــر نشــت مــی یابــد. محققــان بســیاری 
اثــرات سرریزشــدگی الزامــات کار- خانــواده را آزمــوده و دریافتنــد 
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کــه نگــرش هــای منفــی هریــک از حــوزه هــا، بــه حــوزه ی دیگر 
ســرایت مــی کنــد ]44، 45، 46[. بــه عــالوه مطابــق بــا نظریــه ی 
نقــش، کار و خانــواده هــر کــدام حیطــه هــای مجزایــی هســتند و 
هــر حیطــه تــالش دارد تــا زمــان و توجــه بیشــتری را در جامعــه 
ــن  ــه ای ــی ب ــه ی کمیاب ــد ]23[. فرضی ــاص دهن ــود اختص ــه خ ب
موضــوع اشــاره مــی کنــد کــه انــرژی و منابــع انســان محــدود می 
باشــند، بنابرایــن آن حیطــه ای کــه منابــع بیشــتری در دســترس 
فــرد قــرار مــی دهــد، نســبت بــه حیطــه ای کــه منابــع کمتــری در 
اختیــار فــرد قــرار مــی دهــد، دارای افــت کیفیــت نقــش مــی شــود 
]47[. اگــر ایــن منابــع از ســوی محیــط کاری فــرد تأمیــن شــود، 
منجــر بــه کاهــش وقــت و انــرژی فــرد در امــور خانوادگــی خواهــد 
ــواده، شــادکامی و  ــا اعضــای خان شــد. کاهــش زمــان همراهــی ب
احســاس صمیمیــت میــان آنهــا را بــا خطــر مــی انــدازد )تعــارض 
ــه  ــالش و توج ــت، ت ــرف وق ــالوه ص ــه ع ــان(. ب ــر زم ــی ب مبتن
بســیار در محیــط کار، انــرژی فــرد را بــرای رســیدگی بــه خانــواده 
کاهــش مــی دهــد )تعــارض مبتنــی بــر تــوان فرســایی(. همچنین 
ممکــن اســت فــرد کارکــن آنقــدر در فکــر دســتیابی بــه منابــع در 
محیــط کار غــرق شــود، کــه محیــط خانــه را بــه مثابــه ســازمان 
تلقــی کنــد )تعــارض مبتنــی بــر رفتــار(. تمامــی ایــن عوامــل مــی 

تواننــد بــر پیامدهــای خانوادگــی تاثیــرات منفــی اعمــال کننــد.
و  تعدیــل کننــده تهســیل کار-خــود  نقــش  بــا  رابطــه  در 
ــج حاصــل  ــواده، نتای ــارض کار-خان ــت تع ــدی در مدیری خودکارآم
ــد  ــی توان ــر م ــن دو متغی ــه ای ــیون نشــان داد ک ــل رگرس از تحلی
ــای کار  ــان حــوزه ه ــه شــده می ــی تعارضــات تجرب ــرات منف تاثی
ــط زناشــویی  ــر خشــنودی خانوادگــی، کیفیــت رواب ــواده را ب و خان
و کیفیــت فرزندپــروری تعدیــل کنــد. تســهیل کار-خــود ، میزانــی 
ــزان عملکــرد  کــه مشــغله فــردی در حــوزه کاری در افزایــش می
در طــول زمــان صــرف شــده بــرای عالیــق شــخصی مشــارکت 
مــی کنــد را، مشــخص مــی ســازد ]21[. منابــع شــغلی از طریــق 
تســهیل کار - خــود، انــرژی فــردی شــخص را تحــت تأثیــر قــرار 
مــی دهنــد. تســهیل کار - خــود بــه منظــور توضیــح دادن اینکــه 
ــراد در  ــه اف ــرژی ک ــع شــغلی ممکــن اســت ســطوح ان ــرا مناب چ
حــوزه هــای مختلــف زندگــی ســرمایه گــذاری مــی کننــد، بــاال 
ببــرد، مفیــد اســت ]21[. فرضیــه توســعه Marks )1977(، اظهــار 
مــی دارد کــه مشــارکت در نقــش هــای چندگانــه ممکــن اســت 
تعــداد بیشــتری از فرصــت هــا و منابــع را بــرای فــرد فراهــم کنــد 
ــوزه  ــر دو ح ــر در ه ــرد بهت ــد و عملک ــرای رش ــد ب ــی توان ــه م ک
ــن  ــرد ]23[. ای ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــواده( م ــی )کار و خان زندگ
مطلــب بــر ایــن مفهــوم اســتوار اســت کــه همانندســازی و درگیــر 

شــدن در یــک نقــش مــی توانــد منجــر بــه غنــی ســازی نقــش 
هــا و هویــت هــای دیگــر شــود ]24، 25[. بــه طــور کلــی، غنــی 
ســازی بیــن نقــش و یــا تســهیل ســازی بــه معنــی میزانــی کــه 
ــی را در نقــش دیگــری  ــت زندگ ــک نقــش، کیفی ــات در ی تجربی
بهبــود مــی بخشــد، تعریــف شــده اســت ]24[. چنیــن تجربیاتــی 
ــا،  ــارت ه ــت، مه ــی مثب ــر ارزیاب ــه تأثی ــوط ب ــت مرب ــن اس ممک
رفتارهــا و ارزش هــا از حــوزه اصلــی باشــد ]26[. از ایــن رو مــی 
تــوان انتظــار داشــت کــه هرچــه تســهیل کار-خــود در افراد بیشــتر 
باشــد، میــزان تاثیــرات منفــی کــه تعارضــات میــان حــوزه هــای 
کار و خانــواده مــی تواننــد بــر پیامدهــای مهمــی ماننــد خشــنودی 
خانوادگــی، کیفیــت روابــط زناشــویی و کیفیــت فرزندپــروری ایجاد 

کننــد، کاهــش مــی یابــد.
ــورد  ــرد در م ــاور ف ــه ب ــواده ب ــارض کار- خان ــدی تع خودکارآم
تواناییــاش در مدیریــت تعــارض کار- خانــواده اشــاره دارد ]42[. از 
آنجایــی کــه خودکارآمــدی افــراد در یــک حــوزه خــاص، اطالعاتی 
دربــاره ی چگونگــی ادراک چالــش هــا و مســائل آن حــوزه توســط 
فــرد و همچنیــن چگونگــی فائــق آمــدن بــر آنهــا را بــه دســت می 
دهــد، بــر ایــن اســاس باورهــای خودکارآمــدی فــرد مــی توانــد بــر 
شــیوهایی کــه تعــارض کار- خانــواده ادراک مــی شــود و همینطور 
راهــی کــه ایــن تعــارض مدیریــت مــی گــردد، تأثیــر بگــذارد ]29[. 
افــرادی کــه دارای ســطح باالتــری از خودکارآمــدی تعــارض کار-
خانــواده هســتند، بــاور دارنــد کــه مــی تواننــد تقاضاهــای شــغلی و 
خانوادگــی متعــارض را مدیریــت نماینــد و نظــام زندگــی شــغلی و 
ــه  خانوادگــی شــان را حفــظ کننــد. فقــدان ایــن خودکارآمــدی، ب
ویــژه در افــرادی کــه در شــرایط متعــارض قــرار دارنــد، مــی توانــد 
بــر تجربــه ی پیامدهــای ناشــی از تعــارض کار-خانــواده بیافزایــد.

نتیجه گیری 
ــارض  ــه تع ــود ک ــی از آن ب ــش حاک ــج پژوه ــی، نتای ــه طورکل ب
کار-خانــواده بــا خشــنودی خانوادگــی، کیفیــت روابــط زناشــویی و 
ــا  ــذا ب ــی دارد، ل ــه ای منف ــتاران، رابط ــروری پرس ــت فرزندپ کیفی
توجــه بــه ایــن نتایــج بــه مدیــران بیمارســتان هــا و روانشناســان 
ــری  ــه نحــو موث ــی و ســازمانی پیشــنهاد مــی شــود کــه ب صنعت
ــی  ــای آموزش ــا و کارگاه ه ــزاری دوره ه ــه برگ ــی از جمل اقدامات
ــوم  ــا مفه ــتاران ب ــران و پرس ــتر مدی ــه بیش ــنایی هرچ ــت آش جه
ــن  ــه ای ــی ک ــواده–کار و پیامدهای ــواده  و خان ــارض کار-خان تع
تعارضــات مــی توانــد بــرای خانــواده هــای ایــن کارکنــان بــه وجود 
آورد، در جهــت کاهــش تعارضــات میــان کار و خانواده پرســتاران در 
وهلــه اول و کاهــش پیامدهــای مخــرب ایــن تعارضــات در وهلــه 
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ــهیل  ــه تس ــان داد ک ــج نش ــن نتای ــد. همچنی ــورت دهن ــد ص بع
کار-خــود و خودکارآمــدی در مدیریــت تعــارض کار-خانــواده 
قادرنــد رابطــه میــان تعــارض کار-خانــواده و خانــواده-کار را 
ــت  ــویی و کیفی ــط زناش ــت رواب ــی، کیفی ــنودی خانوادگ ــا خش ب
ــا  ــازمان ه ــه س ــل ب ــن دلی ــه همی ــد. ب ــل کنن ــروری تعدی فرزندپ
توصیــه مــی شــود تــا منابــع شــغلی مناســبی نظیــر خودمختــاری 
در انجــام امــور، حمایــت اجتماعــی، بازخــورد هــای مناســب و ... 
بــرای کارکنــان فراهــم کننــد، تــا از ایــن طریــق کارکنــان خــود را 
جهــت برقــراری تعــادل بیــن کار و خانــواده و جلوگیــری از پیامــد 
هــای منفــی ایجــاد تعارضــات میــان کار و خانــواده یــاری دهنــد. 
ــی  ــواده م ــارض کار-خان ــت تع ــدی در مدیری ــن خودکارآم همچنی
توانــد ابــزاری مناســب در جهــت کنتــرل و بهبــود پیامدهــای ایــن 
تعارضــات در حیطــه خانــواده باشــد. بنابرایــن روانشناســان صنعتــی 
ــردن تکنیــک هــای افزایــش  ــکار ب ــا ب ــد ب و ســازمانی مــی توانن
خودکارآمــدی بــرای پرســتاران، بــه افزایــش ایــن ســازه در آن هــا 
کمــک کننــد. همچنیــن بــه منظــور اســتخدام و بکارگمــاری افــراد 
مناســب بــرای حرفــه پرســتاری، روانشناســان صنعتــی و ســازمانی 
مــی بایســت ســازه خودکارآمــدی افــراد را مــد نظــر قــرار دهنــد 
و افــراد بــا خودکارآمــدی بــاال را جهــت اســتخدام در ایــن حرفــه 

برگزیننــد.

الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن پژوهــش بــا محدودیــت هایــی نیــز 
همــراه بــود؛ از آنجــا کــه ایــن پژوهــش بــر روی پرســتاران متاهــل 
و دارای فرزنــد بیمارســتان هــای دولتــی شــهر اهــواز اجــرا شــده 
اســت، لــذا تعمیــم نتایــج آن بــه افــراد و ســازمان هــای دیگــر باید 
بــا احتیــاط صــورت پذیــرد. از ایــن رو پیشــنهاد مــی شــود پژوهش 
حاضــر در دیگــر ســازمان هــا نیــز صــورت گیــرد. همچنیــن طــرح 
پژوهــش حاضــر از نــوع همبســتگی بــود. طــرح هــای همبســتگی، 
ــب  ــد جان ــوص بای ــن خص ــد و در ای ــی کنن ــات نم ــت را اثب علّی
ــات  ــن رو پیشــنهاد مــی شــود مطالع ــت شــود. از ای ــاط رعای احتی

آزمایشــی و طولــی در ارتبــاط بــا ایــن پژوهــش صــورت گیــرد.
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ــی را  شــرکت کننــده در ایــن پژوهــش نهایــت تشــکر و قــدر دان
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