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 چکیده
 

موفقی       اب  خانواده -کارهدف بررسی رابطه تعارض با  مطالعه حاضر
کنن دیی سرس یتی   کاردم د      بهزیستی شغلی پرستاران با نقش تعدیل

جمع  ی خ  انواده انگ  ا. یرف   پ جامع  ه پ  س هش ش  امل پرس  تاران در  
نف ر ب ه ر      022اب ای   جامع ه   بیمارستان امیرالم ممنی  اه واب ب ودپ    

ه ا  اب   د ر  داده سرش مار  انتی اش ش دندپ جه   جم       ییر   نمونه
  موفقی  ش غلی  کارلسون   همکارانخانواده -کار ها  تعارض پرسشنامه
س یتی  سر   بهزیستی شغلی پارکر   های   شده یریبنر   همکاران ادراک

  کاردم د  جمع ی خ انواده ک اپرارا        ک وبی    همک اران   خانواده مک
ها اب طریق تحلیل ریرسیون چندیان ه     داده دپ تحلیلشاستفاده  نهمکارا

نت ای  حال ل اب تحلی ل     انگ ا. یرف  پ   SPSS-22افزار  با استفاده اب نر.
ک ار   -  خ انواده خانواده -کارریرسیون نشان داد که هر د  بُعد تعارض 

دار  در کاهش موفقی    بهزیستی شغلی پرس تاران   ترتیب نقش معنی به
سرس یتی خ انواده   کاردم د  جمع ی خ انواده      داشتندپ عال ه بر ای   

 میان ای  متغیرها را تعدیل کنندپ   توانستند رابطه
 

  موفقی   ش غلی  بهزیس تی    خ انواده  -ک ار تع ارض   :کلیدواژگان
 شغلی  سرسیتی خانواده  کاردمد  جمعی خانواده

 
 

Abstract 
 

The aim of this study was to investigate the 
relationship of work-family conflict with occupational 
success and job well-being, with moderating role of 
family hardiness and collective efficacy. Statistical 
population included nurses in Amir Almomenin 
hospital of Ahvaz. Among them 200 nurses were 
selected by census sampling method. Carlson et al. 
Work-Family Conflict, Grebner et al. Perceived 
Occupational Success, Parker & Hyett Job Well-
Being, McCubbin et al. Family Hardiness and 
Caprara et al. Family Collective Efficacy Questionnaires 
were used for data collecting. Data were analyzed 
by multiple regression analysis using SPSS-22. 
Regression analysis showed that both work-family 
and family-work conflict are able to predict 
occupational success and job well-being. In 
addition, family hardiness and collective efficacy 
moderated the relationship between these variables.  

 
Keywords: work-family conflict, occupational 
success, job well-being, family hardiness, family 

collective efficacy 
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 مقدمه
با تحول در نهاد خانواده   کار )اب جمله  افزایش نس ب  بن ان ش امل میاول اد م ادران       

ه ا  اتتا اد  در     الد    تبدیل شدن بن ان ب ه یردانن ده    ها  تک ها  شامل   خانواده ب ج

خانواده   جامعه(   نیز جدایی ای  د  نهاد اب یکدیگر  تعارض نق ش عموم اد   تع ارض ب ی      

 (پTurliuc & Buliga, 2014) باش د  ناپذیر می طور  یسه  اجتناش ها  شغلی   خانوادیی به نقش

تواند تأثیرات مثبت ی ب را  اف راد     ها  کار    خانوادیی می ر  در هر یک اب نقشایرچه دریی

ها  مرتبط با هر یک اب  دنبال داشته باشد  اما ایر کارکنان تادر به ایگاد تعادل میان مسئولی ه ب

 & Greenhausه ا اف زایش خواه د یاف   )     د  نقش نباشند پتانسیل ایگاد تعارض میان نق ش 

Powell, 2003مش ترک   هها  خانوادیی یک تگری   امر به  عد. تعادل میان شغل   مسئولی  (پ

 برا  بسیار  اب کارکنان اس پ

یک نوع تداخل منفی میان نقشی اس  که ضم  دن  فشارها  نقشی  9خانواده -کارتعارض 

 & ,Frone, Russellها  شغلی   خانوادیی در برخ ی م وارد ب ا یک دیگر ناس ابیارند )      حوبه

Cooper, 1997ها   دهد که افراد مگبور باشند نقش (پ تعارض بی  کار   خانواده بمانی رخ می

ه ا   متعدد  اب تبیل نقش شغلی  همسر     الد  را همزمان انگا. دهندپ هر یک اب ای  نق ش 

که به نحو احس  اجرا شوند نیابمند  ت    انرژ  هس تند  در نتیگ ه اف راد  ک ه در      برا  ای 

شوند  تداخل ناشی اب کار ر   خانواده یا خ انواده ر   ک ار را تگرب ه     ق میها مر یکی اب دن

ه ا  ش غلی   خ انوادیی     (پ تع ارض نق ش  Gutek, Searle, & Klepa, 1991خواهن د ک رد )  

د  نوع تداخل باشد  تداخل اب محیط کار به خانه   تداخل اب مح یط خان ه ب ه     هتواند نتیگ می

یی رد   (پ تداخل اب نوع کار بر خانواده بمانی ل ورت م ی  Carlson & Frone, 2003محیط کار )

که کیفی  بندیی خانوادیی تح  تأثیر فشارها  ک ار  ت رار یی رد   بم انی ت داخل اب ن وع       

دید که بندیی خانوادیی  شغل   کار فرد را دستیو  تغیی ر کن د     جود می  خانواده بر کار به

(Greenhaus & Powell, 1985پ) 

متقابل کار   خانواده انگا. یافت ه اس       هرابط ههایی که در حوب ها   پس هش بیشتر بررسی

 بار    ها دثار بیان ها   سابمان تواند برا  افراد  خانواده دهند که تعارض کار خانواده می می نشان
 

                                                           
1-  work-family conflict 
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 ,Rantanen, Mauno, Kinnunen, & Rantanen, 2011; Butt, Huنامناسبی ب ر ج ا  ی ذارد )   

Shafi, & Malik, 2015        پ نتای  حال ل اب تحقیق ات ل ورت یرفت ه ح اکی اب دن اس   ک ه)

 ,Richardتعارض کار خانواده با طیف  سیعی اب پیامدها  منفی چون رضای  ش غلی پ ایی  )  

Plimmer, Fam, & Campbell, 2015     افزایش استرس ش غلی  فش ارها  هیگ انی   عالی م  )

 ,Rantanen et al., 2011; Hillشناختی ) ر انکاهش بهزیستی  ( Moen et al., 2015اضطراش )

Morganson, Matthews, & Atkinson, 2015; Aslani, Moaref, & Amanelahi, 2015;  
 

Kazemi, 2016)   ( موفقی   ش غلی  Parasuraman, Purohit, Godshalk, & Beutell, 1996; 

Wang & Cho, 2013همراه اس پ ) 

ش ده   توانند اب تعارض ایگاد اب جمله متغیرهایی هستند که می 0  بهزیستی شغلی 9موفقی  شغلی

  (پHill et al., 2015; Wang & Cho, 2013ه ا  ک ار    خ انوادیی ت أثیر بنذیرن د )      می ان نق ش  

یونه رخ داد مثب        شغلی  هر  موفقی  Grebner, Elfering and Semmer (2008)به اعتقاد 

اهداف کار    رفتار  فرد در محیط کار مرتبط اس    ب را  اف راد در   مهم شغلی اس  که با 

کندپ موفقی  ش غلی دارا    تالب دستیابی به اهداف   یا پیشرف  در اهداف منطقی معنا پیدا می

  ب ابخورد  4یار اجتماع ها    موفقی 3اهداف (: تحققSemmer & Meier, 2010چهار بُعد اس  )

ال لی موفقی   ش غلی اس     ب ه معن ا           حقق اهداف  هستهپ ت6  موفقی  کارراهه 5مثب 

شده در تالب عملک رد تکلیف ی   ی ا اه داف شیا ی اس  پ        تعیی  دستیابی به اهداف اب پیش

عنوان نتای  مطلوش   خوشایند رفتار  ک ه ب ا ه دف ارتق اب   بهب ود       یار به موفقی  اجتماع

عنوان تدردانی   ارج  رد مثب  بهییرد  تعریف شده اس پ بابخو موتعی  دیگران لورت می

نهادن به عملکرد خوش یک فرد )کارایی(   کیفی  ر ابط بی  فرد    یا اسنادها  شیا ی  

جه   ح ا ز اهمی   اس   ک ه اف راد         شودپ ای  بُع د اب دن  )دلبستگی   اعتماد( تعریف می

ر   تفس یر  عن وان موفقی   تعبی     ان د را ب ه   بابخورد مثبتی که اب سو  دیگران دریاف  ک رده 

                                                           
1-  occupational success 

2-  job well-being 

3-  goal attainment 

4-  pro-social success 

5-  positive feedback 

6-  career success 
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)مسیر شغلی( یک ف رد   هکارراهه به معنی دستیابی به مراحل باال در کارراه  کنندپ موفقی  می

اس پ ارتقاب   پیشرف ِ کارراهه  افزایش س ط  عملک رد ش غلی   برت رار  ر اب ط ک ار        

اس اس   (پ ب ر Semmer & Meier, 2010هایی اب موفقی  کارراه ه هس تند )   دمیز مثال موفقی 

پیشرف    موفقی  کارکنان در مح یط ک ار     هها  لورت یرفته  یکی اب موان  عمد پس هش

شده بی  بندیی کار    بندیی شیای فرد  باالخص پرستاران   بنان شامل  تعارض ایگاد

 (پ;Khan, 1979 Wang & Cho, 2013باشد ) می

 پش  دبا د م  ی  متغی  ر م  الک در پ  س هش حاض  ر  بهزیس  تی ش  غلی م  ی اب س  و  دیگ  ر 

(1999, cited in Naami & Piryaei, 2014) Danna et al.      .بهزیس تی ش غلی را در تال ب ع د

 پ جود تگارش منفی همچون اضطراش  فشار ر انی   فرسودیی شغلی در افراد تعریف کردن د 

بُع د      بهزیستی شغلی دارا  ی ک س اختار چن د    هساب  Parker and Hyett(2011)به اعتقاد 

  ت داخل   3  توج ه سرپرس    0  احترا. سابمان به کارکنان9بُعد رضای  شغلیمتشکل اب چهار 

اس پ بُعد رضای  شغلی به معنا  ای  اس  که شغل یک ف رد چق در    4کار با بندیی شیای

تواند  کند   ای  شغل به چه میزان می ایگاد می دار  معنیدر ا  احساس رضای   اربشمند    

قاب دهدپ احترا. سابمان به کارکنان به ای  معناس  که اف راد  ها  شیص را توسعه   ارت توانایی

ه ا  اخالت ی احت را.     باالدس  سابمان به چه میزان تابل اعتمادند   ت ا چ ه ان دابه ب ه ارب     

ها  سابمان ب ا ر   اعتق اد دارن دپ توج ه      یذارند   همچنی  کارکنان تا چه اندابه به ارب  می

یو  دادن به بیردس    کم ک ک ردن ب ه بیردس   در      سرپرس  بیانگر میزان تمایل    در 

باشدپ بُعد دخر  تداخل کار در  انگا.  ظایف کار    همچنی  احساس همدرد  نشان دادن  می

بندیی شیای  به معنا  تاور فرد در ارتباط با ای  موضوع اس  که کار تا چه اندابه بندیی 

بهزیستی شغلی در کارکنان درم انی  (پ Parker & Hyett, 2011شیای ا  را میتل کرده اس  )

(  خش  نود  ش  غلی Galloway, Bell, Hamilton, & Scullion, 2006ب  ا کیفی    بن  دیی )

(Olatunde, 2015  ( عملک رد ش غلی   )Kavoosi, Ghaderi, & Moeenizadeh, 2014  رابط )ه  
 

                                                           
1-  work satisfaction  

2-  organizational respect for the employee 

3-  employer care 

4-  intrusion of work into private life 

http://eprints.gla.ac.uk/view/author/1612.html
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 منفی داردپ ه( رابطHill et al., 2015)خانواده -کارمثب    با تعارض 

طور که یفته شد  با توج ه ب ه ش رایط ش غلی کارکن ان   ماهی   خ دمات درم انی          همان

ناپ ذیر   ک ار ام ر  اجتن اش    -  خانوادهخانواده -کاررسد  جود تعارض  می ها به نظر بیمارستان

کاهش اثر ای  متغیرها بر موفقی  ش غلی   بهزیس تی ش غلی    اس پ بنابرای  تنها راهی که برا  

  ای   ف رض   9یر اس پ ب ا توج ه ب ه ش کل      پرستاران  جود دارد  استفاده اب متغیرها  تعدیل

توانند ت أثیرات منف ی تع ارض     خانواده می 0  کاردمد  جمعی 9مطرح شده اس  که سرسیتی

 ندپکار خانواده را بر بهزیستی   موفقی  شغلی تعدیل کن

 

 
 

 . روابط میان متغیرهای پژوهش حاضر1شکل 

 
سرسیتی خانواده یکی اب مفاهیم مهم در فهم توانایی اعضا  خانواده برا  مقابله با شرایط 

 (پ سرس یتی Weiss, Robinson, Fung, Tint, Chalmers, & Lunsky, 2013باش د )  با م ی  اس ترس 

دهد  ها ای  توانایی را می خانواده  نیر یی در نی   پایدار در بی  اعضا  خانواده اس  که به دن

عن وان   ه ایی را پی دا کنن د  ب ه تغیی رات ب ه       حل شان با همکار  یکدیگر راه که برا  مشکالت

هایی برا  رشد نگاه کنند   نه ی ک تهدی د    ای   احس اس را داش ته باش ند ک ه ب ر          فرل 

 & ,McCubbin, McCubbinشان کنت رل   تس لط دارن د )    ا  حالل اب حوادث بندییپیامده

Thompson, 1987 ( 1987)(پ ب  ه اعتق  ادMcCubbin et al.   سرس  یتی خ  انواده  فش  ارها

                                                           
1-  hardiness 
2-  collective efficacy 
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دهد   یک متغی ر کلی د  ب را  س ابیار    انطب اق       شده بر اعضا  خانواده را کاهش می  ارد

کننده اس  که سالم   عنوان سنر  محافظ  دیدپ سرسیتی به میخانواده با تغییرات به حساش 

ها  دن ان   شناختی   توانایی کند   مناب  ر ان با حفظ می ها  استرس ر انی افراد را در موتعی 

بیشدپ کاردمد  جمعی خ انواده  ب ه ب ا ر جمع ی        ها ارتقاب می را برا  مقابله با ای  موتعی 

 ,Capraraهایشان برا  مقابله با مشکالت اشاره دارد ) با تواناییمثب  اعضا  خانواده در رابطه 

Barbaranelli, Regalia, Scabini, & Bandura, 2004 عن وان   (پ کاردمد  جمعی خانواده نیز ب ه

  Bandura (1997) کن دپ ب ه اعتق اد    سنر  محافظتی   نیر بیش برا  اعضا  خانواده عمل می

ها  ی ک ی ر ه  تعه د دن ان ب ه       ابی به اهداف   مأموری شده  بر دستی کاردمد  جمعی ادراک

 دنچه که دنبالش هستند  همکار  بهتر اعضاب برا  رسیدن به نتای  مطلوش   نیز مقا م  افراد

 یذاردپ در مواجه با مشکالت  تأثیر می

ش ان در   با توجه به نقش سالم    بهزیستی پرستاران   نیز ادراک دنان اب موفقی   ش غلی  

دنبال دن اس  تا ب ه س ماالت بی ر      شده   عملکردشان  پس هش حاضر به خدمات ارا هکیفی  

 پاسخ دهد:

بین ی موفقی   ش غلی       کار تادر ب ه پ یش   -  تعارض خانوادهخانواده -کارپ دیا تعارض 9

 باشد؟ بهزیستی شغلی پرستاران می

خانواده -کارپ دیا سرسیتی خانواده   کاردمد  جمعی خانواده تادر به کاهش اثر تعارض 0

 بر موفقی  شغلی   بهزیستی شغلی پرستاران هستند؟

 

 روش

   گیری جامعه آماری، نمونه و روش نمونه

 رابط ه    ب ا ه دف تعی ی     همبس تگی  -پیمایشی اب نوع تول یفی لورت  مطالعه حاضر به

ب ا توج ه ب ه نق ش      ش ان  بهزیستی   موفقی  شغلی اپرستاران ب هشد تعارض کار خانواده تگربه

پس هش ش امل پرس تاران      هجامع انگا. یردیدپ یر سرسیتی   کاردمد  جمعی خانواده تعدیل

پرس تار     022جامع ه ش امل   ای  بیمارستان امیرالمممنی  اهواب بودپ  9314بهیاران شامل در سال 

ل ورت   یی ر  ب ه   ک ار  بودن دپ نمون ه    هبا حداتل مدرک دینلم   بیش اب ی ک س ال س ابق   بهیار 
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  اداره ام ور درم انی      سرشمار  انگا. یردیدپ پس اب اخذ مگوب اب دانشگاه شهید چمران اهواب

ه ا توس  ط   نام ه کتب  ی دیاهان ه  پرسش نامه    ت أمی  اجتم اعی اه واب   نی ز پ  س اب اخ ذ رض ای       

کنندیان اطمین ان   مشارک ل شدپ در خاوص محرمانه ماندن اطالعات به کنندیان تکمی مشارک 

در بررس ی  طور کام ل تکمی ل ش ده بودن دپ      پرسشنامه به 986پرسشنامه   022داده شدپ اب بی  

نفر مرد  55پرستار   بهیار مورد مطالعه   986پس هش  اب  کنندیان شرک اطالعات دمویرافیک 

ترتی ب دی نلم    درلد( بودندپ مدرک تحایلی پرستاران به 4/72)نفر بن  939(   درلد 6/01)

 4/5درل د(   کارشناس ی ارش د )    3/69درل د(  کارشناس ی )   4/90درلد(  کاردانی ) 6/95)

  در ارتباط ب ا   56/6   43/37ترتیب  تحقیق به درلد( بودپ میانگی    انحراف معیار س  نمونه

 سال بودپ 03/6   53/93کار   سابقه

 

 پژوهش ابزار

  9در پس هش حاض ر اب پرسش نامه تع ارض ک ار خ انواده      پرسشنامه تعارض کار خانواده:

(2000) Carlson, Kacmar and Williams  ا   م اده  98 ای   پرسش نامه دارا    استفاده یردی دپ

باش دپ ب ه    ک ار م ی  -  خ انواده خ انواده  -ک ار تع ارض   های  پرسشنامه شامل د  حیطباشدپ  می

)ک امالد م وافقم( پاس خ داده     5)کامالد میالفم( تا  9ا  اب  درجه 5طیف لیکرتی سماالت در یک 

محاسبه  86/2پایایی ای  پرسشنامه را به ر   دلفا  کر نباخ    .Carlson et al(2000) شودپ می

ب ا   کار -  تعارض خانوادهخانواده -کارضرایب پایایی ابعاد تعارض کردندپ در پس هش حاضر 

برا  بررسی ر ای ی  محاسبه شده اس پ  81/2   12/2ترتیب  بهدلفا  کر نباخ  استفاده اب ر  

ه ا  ج ذر می انگی  مگ ذ رات خط ا        ش اخص  AMOS-22افزار  پرسشنامه با استفاده اب نر.

( ب ر  GFI) 4(   شاخص نیکویی براب CFI) 3(  شاخص برابندیی تطبیقیRMSEA) 0تقریب

 ( ک ه  = 26/2RMSEA =   17/2 CFI =  19/2GFI) ها  ای  مقیاس محاسبه ش دند  ر   ماده

 دار  بر عوامل خود داش تند   پرسش نامه اب ر ای ی     ها بار عاملی معنی دهد تمامی ماده نشان می
 

                                                           
1-  Work-Family Conflict Questionnaire 

2-  root mean square error of approximation 

3-  comparative fit index 

4-  goodness of fit index 
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 مطلوبی برخوردار اس پ

 9ش ده  موفقی   ش غلی ادراک  پرسش نامه  در ای   پ س هش اب    پرسشنامه موفقیت شغغلی: 

(2008)Grebner et al.   ای  پرسش نامه  چه ار    پ  استفاده شده اس باشد میا   ماده 96که شامل

م اده(     3م اده(  ب ابخورد مثب   )    6یار ) ماده(  موفقی  اجتماع 3مقیاس تحقق اهداف ) خرده

ا   درجه 7ها  پرسشنامه در یک طیف لیکرتی  سنگد   به ماده ماده( را می 4موفقی  کارراهه )

طل وش ای     ه ا  یذش ته پای ایی م    ش ودپ پ س هش   )همیشه( پاس خ داده م ی   7)هریز( تا  9اب 

نشان دادن د ک ه نت ای  حال ل اب      Kain and Jex (2010) اندپ پرسشنامه را مورد تأیید ترار داده

تحلیل عامل تأیید  حاکی اب ر ایی مطلوش   تأیید شدن چهار عاملی بودن پرسش نامه اس  پ   

 دشده با استفاده اب ضریب دلفا  کر نباخ ب را  ابع ا   در پس هش حاضر  ضرایب پایایی محاسبه

ترتی ب   ب ه یار  بابخورد مثب   موفقی  کارراهه   کل پرسش نامه   تحقق اهداف  موفقی  اجتماع

ها  حالل اب تحلیل عاملی تأیی د    شاخصباشندپ  می 81/2   77/2  76/2  84/2  72/2برابر 

 ( = 27/2RMSEA =   13/2CFI =   12/2GFIمحاسبه ش دند )  AMOS-22افزار  با استفاده اب نر.

 که بیانگر اعتبار   ر ایی مطلوش ای  پرسشنامه اس پ

پرسش نامه  ا   ماده 39مقیاس  اب جه  سنگش بهزیستی شغلی پرسشنامه بهزیستی شغلی:

بُع د   چه ار استفاده شده اس پ ای  مقیاس ش امل   Parker and Hyett (2011) 0بهزیستی شغلی

م اده(     7م اده(  توج ه سرپرس   )    7ماده(  احترا. سابمان به کارکنان ) 92خشنود  شغلی )

ا  اب  درجه 5ها بر ر   مقیاس لیکرتی  باشدپ پاسخ ماده( می 7تداخل کار در بندیی شیای )

  پایایی ای   هبرا  محاسب Parker and Hyett (2011) ییردپ )بسیار بیاد( ترار می 5)هریز( تا  9

ب را   ترتی ب   ب ه بابدبمایی استفاده کردندپ ای  ض ریب   -پرسشنامه اب ضریب همبستگی دبمایی

خشنود  شغلی  احترا. سابمان به کارکنان  توجه سرپرس   تداخل کار در بندیی شیا ی    

ر ای ی پرسش نامه اب    هبرا  محاس ب محاسبه شدپ  19/2   79/2  87/2  15/2  19/2کل مقیاس 

ها  اللی   چ رخش اب ن وع  اریم اکس اس تفاده      مملفه هاکتشافی به شیو ر   تحلیل عاملی

سمال ای  پرسشنامه بر ر   یک عامل با توان تبیی   اری انس   39کردند که نتای  نشان داد هر 

                                                           
1-  Subjective Occupational Success Questionnaire 

2-  Work Well-Being Questionnaire 



 3 ... سرسختی و کارآمدی جمعی خانوادهگر  تعدیلنقش 

شده با اس تفاده اب ض ریب دلف ا      پ در پس هش حاضر  ضرایب پایایی محاسبهترار دارند 52/50

شغلی  احترا. سابمان به کارکنان  توجه سرپرس   تداخل کار در خشنود   کر نباخ برا  ابعاد

 باش  دپ م  ی 12/2   62/2  81/2  84/2  84/2براب  ر ترتی  ب  ب  هبن  دیی شیا  ی   ک  ل مقی  اس 

ب ر ر     AMOS-22اف زار   ها  تحلیل عوامل تأیید  پرسشنامه نیز ب ا اس تفاده اب ن ر.    شاخص

ح اکی  ( که = 26/2RMSEA =   10/2 CFI =  12/2 GFI) ها  ای  مقیاس محاسبه شدند ماده

 اب ر ایی مطلوش ای  پرسشنامه اس پ

در ای  پس هش  سرس یتی خ انواده ب ا اس تفاده اب مقی اس       پرسشنامه سرسختی خانواده:

 02مورد سنگش ترار یرف پ ای  مقی اس دارا     .McCubbin et al(1987) 9سرسیتی خانواده

 9ا  اب  درج ه  4باش د   ب ا طی ف لیکرت ی      مملفه )اعتماد  چالش  تعهد   کنترل( می 4ماده   

ر ایی سابه  همزم ان    .McCubbin et al(1987)شودپ  یذار  می )درس ( نمره 4)نادرس ( تا 

یایی دن را به ر   دلف ا  کر نب اخ     افتراتی ای  مقیاس را مطلوش یزار  دادند  همچنی  پا

مه ب ا اس تفاده اب ر   دلف ا     در پس هش حاضر ضریب پای ایی پرسش نا  محاسبه کردندپ  80/2

دس  دمده اب تحلیل ع املی تأیی د  ب ا اس تفاده اب      ها  به شاخصمحاسبه شدپ  87/2کر نباخ 

ر ایی مطل وش  ( حاکی اب  = 27/2 RMSEA =  14/2 CFI =  88/2GFI) AMOS-22افزار  نر.

 ای  پرسشنامه اس پ

 0پرسش نامه کاردم د  جمع ی خ انواده    در ای   پ س هش اب    پرسشنامه کارآمدی جمعی خانواده:

(2004) Caprara et al. پ ه دف ای   پرسش نامه  اربی ابی       استفاده شده اس باشد ماده می 02شامل  که

باشدپ ای  پرسشنامه برا  نیستی  ب ار در ای   پ س هش     عنوان یک کل  می با رها  کاردمد  خانواده به

 )خیل ی ک م(    9ا  اب  درج ه  7ها بر ر   مقیاس لیکرت ی   ترجمه   مورد استفاده ترار یرفته اس پ پاسخ

   Bandura, Caprara, Barbaranelli, Regalia and Scabini(2011) ییرن دپ  )خیلی بیاد( ترار می 7تا 

در پ س هش حاض ر ض ریب    ی زار  دادن دپ    15/2  پرسشنامه را به ر   دلفا  کر نباخ  پایایی ای

ها  حال ل اب تحلی ل    شاخص بدس  دمدپ 17/2مه با استفاده اب ر   دلفا  کر نباخ پایایی پرسشنا

  = 25/2RMSEA =   17/2 CFIمحاس به ش دند )   AMOS-22اف زار   عاملی تأیید  با استفاده اب نر.

81/2 GFI = بیانگر اعتبار   ر ایی مطلوش ای  پرسشنامه اس پ( که 

                                                           
1-  Family Hardiness Index 

2-  Collective Family Efficacy Questionnaire 



 12 (9  شماره 9317 بهار   تابستان  5  سال پنگم   د ره) شناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه شهید چمران اهواز مجله مطالعات روان

 ها یافته
ش ده  نشان داده    پس هش حاضرمتغیرهاهمبستگی میان    انحراف معیار    میانگی 9در جد ل 

بین ی موفقی      پ یش  سلسله مراتبینتای  حالل اب تحلیل ریرسیون چندیانه به همچنی   اس پ

 نشان داده شده اس پ 0شغلی   بهزیستی شغلی در جد ل 

 

  متغیرهای پژوهش بین همبستگیضرایب و انحراف معیار  ،. میانگین1جدول 

 انحراف معیار میانگین متغیر
موفقیت 

 شغلی
بهزیستی 

 شغلی
سرسختی 

 خانواده
کارآمدی جمعی 

 خانواده
 -06/2** -02/2* -53/2** -34/2** 42/7 24/01 خانواده -کارتعارض 

 -08/2** -40/2** -49/2** -42/2** 32/7 63/04 کار -تعارض خانواده
     91/97 76/15 موفقی  شغلی
     19/90 60/84 بهزیستی شغلی

     20/1 80/62 سرسیتی خانواده
     18/09 60/920 کاردمد  جمعی خانواده

*p < **     25/2 p < 29/2   

 
 تعارض کار خانوادهبینی موفقیت و بهزیستی شغلی از طریق ابعاد  . پیش0جدول 

 B SE β T p بین متغیرهای پیش متغیر مالک

 موفقی  شغلی
 04/2 -91/9 -95/2 95/2 -98/2 خانواده -کارتعارض 

 29/2 -46/0 -39/2 96/2 -38/2 کار -تعارض خانواده

 229/2       p < 98/2 R
2 
=       40/2 R =   48/8F =  

 B SE β T p بین متغیرهای پیش متغیر مالک

 بهزیستی شغلی
 229/2 -77/3 -44/2 06/2 -29/9 خانواده -کارتعارض 

 00/2 -03/9 -96/2 07/2 -34/2 کار -تعارض خانواده

  229/2p <         01/2 R
2
 =       54/2 R =   48/96F =  

 
کنندیی سرسیتی خانواده   کاردمد  جمعی خانواده با استفاده اب ر    نتای  اثرات تعدیل

  .اس  ارا ه شده 4   3 ها  د لدر ج مراتبیسلسله تحلیل ریرسیون 
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بغین تعغارض کغار     هکنندگی سرسختی و کارآمدی جمعی خانواده در رابطغ  . نقش تعدیل9جدول 

 خانواده و موفقیت شغلی
 B SE β T p بین پیشمتغیرهای 

 27/2 83/9 82/2 34/2 63/2 تعارض کار خانواده

 229/2 18/3 228/9 08/2 90/9 سرسیتی خانواده

 25/2 -20/0 -85/2 227/2 -29/2 سرسیتی ×تعارض 

229/2 p <        34/2 R
2
 =  51/2 R =   20/95 F = 

 B SE β T p بین متغیرهای پیش

 20/2 34/0 55/2 98/2 43/2 تعارض کار خانواده

 229/2 55/4 92/9 90/2 54/2 کاردمد  جمعی خانواده

 226/2 -84/0 -70/2 220/2 -226/2 کاردمد  جمعی × تعارض

229/2 p <        39/2 R
2 
=  56/2 R =   99/93F =  

 
بغین تعغارض کغار     هکنندگی سرسختی و کارآمدی جمعی خانواده در رابطغ  . نقش تعدیل0جدول 

 خانواده و بهزیستی شغلی

 B SE β T p بین متغیرهای پیش

 226/2 -86/0 -41/9 33/2 -15/2 تعارض کار خانواده

 24/2 -70/9 -55/2 01/2 -41/2 سرسیتی خانواده

 25/2 62/9 85/2 227/2 29/2 سرسیتی ×تعارض 

229/2 p <      46/2 R
2
 =  68/2 R =   78/97F =  

 B SE β T p بین متغیرهای پیش

 229/2 -65/3 -72/2 95/2 -56/2 تعارض کار خانواده

 76/2 -39/2 -27/2 92/2 -23/2 کاردمد  جمعی خانواده

 20/2 40/0 -51/2 220/2 225/2 کاردمد  جمعی × تعارض

229/2 p <      42/2 R
2
 =  63/2 R =   30/97F =  

 
 برابر با خطا  استاندارد ش یب   SE)شیب خط(   میراستاندارد ضریب برابر با B  0در جد ل 
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دار  ضرایب  برا  تعیی  معنی tدبمون  معادل نتیگه tمعادل ضریب استاندارد ریرسیونی   βخط  

برابر ب ا ض ریب همبس تگی     Rسیونی اس پ همچنی  دار  ضرایب ریر سط  معنی pریرسیون   

Rچندیانه  
برابر با مگ ذ ر ض ریب همبس تگی چندیان ه )ض ریب تعی ی  ی ا مق دار  اری انس           2

 مع ادل نتیگ ه   Fها  تعارض کار خ انواده(     موفقی    بهزیستی شغلی اب طریق مملفه شده تبیی 

 باشندپ   ریرسیون می تحلیل  اریانس ریرسیون برا  تعیی  اعتبار معادله

کار  -تعارض کار خانواده  تعارض خانواده مملفهشود  اب د   مشاهده می 3که در جد ل  چنان

 خ انواده ب را  بهزیس تی ش غلی     -(   تع ارض ک ار  p <  39/2- = β 29/2برا  موفقی  ش غلی ) 

(229/2 p <   44/2- = βدارا  توان پیش ) دار بودندپ یکنندیی معن بینی 

ض رایب اس تاندارد ریرس یون تعام ل      4   3ه ا    ج د ل ش ده در   با توجه به نت ای  ار  ه  

(   p  85/2- = β<25/2سرسیتی خانواده ب ا تع ارض ک ار خ انواده ب را  موفقی   ش غلی )       

دار بودن دپ همچن ی  در ارتب اط ب ا کاردم د        ی( معن  p  70/2- = β < 226/2بهزیستی شغلی )

 (p  85/2 = β < 25/2)جمعی خانواده  تعامل ای  متغیر با تعارض کار خانواده برا  موفقی  ش غلی  

دار ب ودپ بن ابرای   اث رات تع ارض ک ار       ی( نی ز معن   p   51/2- = β< 20/2  بهزیستی شغلی )

خانواده بر موفقی    بهزیستی شغلی پرستارانی با سرسیتی   کاردمد  جمعی خانواده ب االتر   

 اس پ  نشان داده شده 4   3  0  9ر ابط تعدیلی در نمودارها   کمتر خواهد بودپ

 
 

 

لی
شغ

ت 
فقی

مو
 

 خانواده -تعارض کار
 

 

 خانواده -کنندگی کارآمدی جمعی خانواده در رابطه تعارض کار . نقش تعدیل1نمودار 
 و موفقیت شغلی

 

 جمعی خانواده کارآمدی

 

 باال

 پایین
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 خانواده -تعارض کار
 

 

 خانواده -کنندگی سرسختی جمعی خانواده در رابطه تعارض کار . نقش تعدیل0نمودار 
 و موفقیت شغلی
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 خانواده-تعارض کار
 

 

 خانواده -کنندگی کارآمدی جمعی خانواده در رابطه تعارض کار . نقش تعدیل9نمودار 
 و بهزیستی شغلی

 

 

 

لی
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 خانواده-تعارض کار
 

 

 خانواده -کنندگی سرسختی جمعی خانواده در رابطه تعارض کار . نقش تعدیل0نمودار 
 و بهزیستی شغلی

 

 سرسختی جمعی خانواده
 

 باال

 پایین

 جمعی خانواده کارآمدی

 

 باال

 پایین

 

 سرسختی جمعی خانواده
 

 باال

 پایین
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 گیری بحث و نتیجه

 کار بر موفقی  شغلی   بهزیس تی ش غلی    -خانواده   خانواده -ناپذیر تعارض کار تأثیرات اجتناش
 

یر ای  اثرات منف ی را   تعدیلپرستاران  محققان ای  تحقیق را بر دن داش  تا با انتیاش متغیرها  

کار   موفقی  ش غلی   -ها  پس هش حاضر  میان تعارض خانواده اساس یافته به حداتل برساندپ بر

ش ده توس ط پس هش گران دیگ ر اب      ها  ی زار   منفی مشاهده شده اس پ ای  یافته با یافته هرابط

   Wang and Cho   (2015)TaheriGoodarzi and Hatami(2013) ه ا   ب ا نت ای  پ س هش    جمل ه 

  (1996) Parasuraman et al. ک ار ب ا    -ها  خود نشان دادند میان تع ارض خ انواده   که در پس هش

ی ار در مح یط ک ار     ا    رفتارها  مدنی   اجتم اع  پیشرف  کارراهه  عملکرد شغلی  موفقی  حرفه

 باشدپ  جود دارد  همسو می دار معنی هرابط

باش دپ   در شغل خود  یکی اب اهداف مشترک بسیار  اب کارکنان م ی موفقی    پیشرف  

ه ا   ت ری  دن  دهد که مه م  مسا ل   عوامل متعدد  دستیابی به موفقی  را تح  تأثیر ترار می

تواند مسا ل مربوط به کار   خانواده باشدپ بمانی که میان ای  د  حیط ه تع ارض ایگ اد     می

ه ا     ات نباش د  انتظ اراتش نس ب  ب ه مه ارت     شود   فرد ت ادر ب ه م دیری  ای   تعارض      

  انتظارات فرد نق ش بس یار   9شناختی -اجتماعی هاساس نظری یابندپ بر هایش تغییر می توانایی

کنندپ براساس ای  نظریه  بمانی  با  ایفا می مهمی را در رفتارها     در یک موتعی  استرس

ه ا اب   ی  را ح ل کنن د  انتظ ارات دن   شده در یک موتع که افراد تادر نباشند تعارضات ایگاد

کن دپ در نتیگ ه  اف راد در دین ده  بی اطر ع د. کفای           هایشان تغییر می ها   مهارت توانایی

دمده  احتمال موفقی  خود را در یک موتعی   دیگ ر ک م     شده در حل تعارضات پیش ادراک

ه در مح یط خان ه را   ش د  طور مثال  کارکنی که تادر نباشد مشکالت ایگاد هکنندپ ب برد رد می

حل کند  انتظار خواهد داش  که در محیط کار نیز تادر به ایفا  نقش خود نیواهد بود   اب 

ه ا   انتظ ارات منف ی      دان دپ ای   نگ ر     پیشرف  در شغل خود نمی هطرفی خود را شایست

لی تواند بر عملکرد  اتعی فرد تأثیر بگذارد   ا  را اب پیشرف    موفقی   در مس یر ش غ    می

انتظ  ارات اف  راد اب خودش  ان  عام  ل مهم  ی ب  را     Bandura (1997)ب  ابداردپ ب  ه اعتق  اد 

 باشدپ ها  میتلف می عملکردشان در موتعی 

                                                           
1-  social-cognitive theory 
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اب خانواده -کارنشان داد که تعارض در ای  پس هش دیگر نتای  حالل اب تحلیل ریرسیون 

  ه ا  پ س هش   نی ز ب ا یافت ه    ها  بهزیستی شغلی پرستاران اس پ ای  یافت ه  کننده بی  بمره پیش

(2015) Moen et al.  (2015)TaheriGoodarzi and Hatami   (2015)  نیز Hill et al.   که نش ان

خانواده با تحلیل عاطفی   فرسودیی ش غلی  خش نود  ش غلی  بهزیس تی      -دادند تعارض کار

عن وان ی ک    دارد  همسویی داردپ تع ارض ب ه   دار  معنی هر انشناخی   بهزیستی کارکنان رابط

تواند سالم    بهزیستی دنان را تهدی د کن دپ ب ه     شود که می با برا  افراد تلقی می منب  استرس

ک ار   خ انواده  ج ود     ه  یک مسیر عاطفی میان ح وب  Greenhaus and Powell(2003) اعتقاد

کار   خ انواده  منگ ر    هن د  حوبشده میا داردپ احساس استرس   فشار ناشی اب تعارض تگربه

ش ودپ در ل ورتی ک ه ف رد نتوان د ای   احساس ات           به ایگاد احساسات   عواطف منفی می

ش ود   عال م ی چ ون     عواطف را کنترل   مدیری  کن د  س الم    بهزیس تی ا  تهدی د م ی     

ناخشنود    نارضایتی  احساس شکس    ناکامی   فرسودیی عاطفی را تگربه خواه د ک ردپ   

بینی بهزیس تی ش غلی    کار تادر به پیش -خانواده   نه تعارض خانواده -ای  نکته که تعارض کار

که  پرستاران اس   خود دارا  تلویحات متعدد  اس پ ا لی  نکته ای  اس  که  با توجه به ای 

خ انواده اب تع ارض    -اند پس  تع ارض ک ار   پس هش را پرستاران بن تشکیل داده هاکثری  نمون

کار اب اهمی  بیشتر  برخوردار اس پ بنان پرستار مانن د بس یار  اب بن ان ش امل در      -دهخانوا

ها  دیگر املب عال ه بر  ظایف شغلی   کار  خود   ظایف خانوادیی تابل توجهی را  حرفه

خ انواده   ه م در مح یط ک ار      هها  مضاعف هم در عرل   دار هستندپ ای  مسئولی  نیز عهده

کار باالتر باش دپ  - خانواده نسب  به تعارض خانواده -تا میانگی  تعارض کارتواند باعث شود  می

بینی  خانواده تادر به پیش -ها  تعارض کار بینی تواند باعث شود تا در پیش همچنی  همی  امر می

شودپ عمو.  بهزیستی شغلی باشدپ دلیل د . به ماهی  انسانی   مراتبتی کار پرستاران مربوط می

فشارها  متعدد  در مراتب  اب بیماران مواج ه هس تند ک ه ن ایزیر در بس یار  اب       پرستاران با

ها را با عواطف منفی متعدد نظیر احساس اض طراش  م الل  افس ردیی  خس تگی        شرایط دن

بین ی   ک ار در پ یش   -تواند به جا  تعارض خانواده سابدپ چنی  فشارهایی می  حش  مواجه می

 خانواده را برجسته سابدپ -ربهزیستی شغلی  نقش تعارض کا
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 سرسیتی   کاردمد  جمعی خانواده  نتای  حالل اب تحلی ل   هکنند در رابطه با نقش تعدیل
 

توانند تأثیرات منف ی تع ارض ک ار خ انواده      ریرسیون همزمان نشان دادند که ای  د  متغیر می

ه ا    ه ک ه در بی ش  چ   شده بر موفقی    بهزیستی شغلی را تعدیل کنندپ با توجه ب ه دن  تگربه

یی ر عم ل    تبلی یفته شد  سرسیتی   کاردمد  جمعی به عنوان یک س نر مح افظتی   ض ربه   

ش ناختی تلم داد ش وند ک ه      عنوان منابعی ر ان توانند به کنند که عال ه بر نقش محافظتی  می می

ش ناختی    ر انبا افزایش دهندپ ای   من اب     ها  استرس افراد را در مقابله با موتعی  هتوان بالقو

 ده د ت ا بتوانن د     هایی را در اختیار کل خانواده   اعضا  دن ترار می الگوها  رفتار    توانایی

با مقابله کنند   در عی  حال  یکن ارپگی   س الم    بهزیس تی     ها   شرایط استرس با موتعی 

را که برایش ان   کنند تا چیزهایی حفظ مناب   افراد تال  می هاساس نظری خود را حفظ کنندپ بر

  ه  ا محافظ    نماین  دپ ب  ه اعتق  اد دس    د رن  د  حف  ظ کنن  د   ی  ا اب دن هاربش  مند هس  تند ب  

(1989) Hobfollش ده   کنند تا با فشار ر انی  استرس   تعارضات تگربه   مناب  به فرد کمک می

ه ا   یه بر دندیند  فرد با تک یاه برا  فرد به حساش می عنوان یک تکیه سابیار شوندپ ای  مناب  به

ه ا را   شده مقابله کن د   دن  با   تعارضات ایگاد کند که تادر اس  با شرایط استرس احساس می

 به نحو مطلوبی مدیری  کندپ 

با موفقی  شغلی   نی ز  خانواده -کارکلی  نتای  پس هش حاکی اب دن بود که تعارض  طور به 

ش ود ک ه    ها پیش نهاد م ی   توجه به ای  یافتهبا  ا  منفی دارد  لذا بهزیستی شغلی پرستاران رابطه

ها  دموبشی جه  دش نایی ه ر چ ه بیش تر م دیران   سرپرس تان ب ا مفه و.          ها   کاریاه د ره

خانواده کارکنان   پیامدها  دن در محیط کار بریزار یرددپ ای   دی اهی   دان ش     -تعارض کار

خانواده دماده سابدپ همچنی    -کار تواند افراد را برا  مقابله با اثرات منفی   میرش تعارض می

میان تع ارض   هنشان داد که سرسیتی خانواده   کاردمد  جمعی خانواده تادرند که رابط نتای 

با موفقی  شغلی   بهزیستی شغلی را تعدیل کنندپ با توجه به ای  نتای  نیز تولیه خانواده -کار

ها  دموبش ی در جه   پ ر ر        هها نسب  به طراحی   اجرا  برنام یردد که بیمارستان می

ها  مناسب جه  افزایش سرسیتی   کاردمد  جمعی خانوادیی کارکنان اتدا.  مهارت هتوسع

 نمایندپ

 رس تاران  پ هجامع  انگ ا. پ س هش در   هایی نیز هم راه ب ود     البته ای  پس هش با محد دی 
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پذیر  نتای  ای  پس هش را محد د کندپ عال ه بر ای   عد. بررس ی متغیره ا     تواند تعمیم می

 ه ا   شناختی مهمی همچون  ضعی  تأهل   پس  سابمانی نیز یک ی دیگ ر اب مح د دی     جمعی 

ش ود ک ه در مطالع ات دت ی اب      ها پیش نهاد م ی   ای  پس هش بودپ لذا با توجه به ای  محد دی 

ه ا  بع د  متغیره ا      ییر  استفاده شودپ همچنی   پس هش ار  جه  نمونهدم هچندی  جامع

 توج ه  اند را در مطالعات خود م ورد  بررسی ترار نگرفته شناختی که در ای  پس هش مورد جمعی 

 ترار دهندپ
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