تأثیر سرمایهی روانشناختی بر دلبستگی کاری با نقش میانجی
تعارض کار -خانواده در پرستاران
سید محمد طباطبایی نسب ،مهدی سبکرو ،محمد باقر فالحی

سیدمحمد طباطبایینسب
دانشــیار و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد،
مدیریت و حسابداری ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران
مهدی سبکرو
اســتادیار و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد،
مدیریت و حسابداری ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران
مؤلف مسؤول :محمد باقر فالحی
دانشــجوی دکتری مدیریت بازرگانــی -رفتار
ســازمانی و مدیریت منابع انسانی ،دانشگاه یزد،
یزد ،ایران
آدرسMbFallahi@stu.yazd.ac.ir :

چکیده

مقدمه :پرستاران بطور مداوم با مشکل تعارض کار و زندگی شخصی مواجه هستند.

مدیران با شناسایی نوع و میزان تأثیر سرمایه روانشناختی بر تعارض کار -خانواده و
دلبستگی کاری پرستاران ،میتوانند گامهای مؤثری در جهت عملکرد باالتر پرستاران
در بیمارستان بردارند.

هدف :این پژوهش با هدف تعیین تأثیر سرمایه روانشناختی بر دلبستگی کاری با نقش
میانجی تعارض کار -خانواده پرستاران انجام شد.

مواد و روشها :پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش ،توصیفی از نوع
همبستگی است .جامعه آماری پژوهش را ( )354نفر از پرستاران بیمارستان شهدای
کارگر یزد در سال ( )1396تشکیل دادند ،که براساس حجم نمونه محاسبه شده با
ی طبقهای
استفاده از فرمول کوکران )185( ،نفراز آنها ،از طریق روش نمونهگیری تصادف 
انتخاب شدند .به منظور جمعآوری اطالعات مورد نیاز از پرسشنام ه استاندارد سرمایه
روانشناختی( ،لوتانزو همکاران  )2007تعارض کار -خانواده (نتمایرو همکاران)1996
و دلبستگی کاری(شافلی و همکاران )2002استفاده شد ،که روایی آنها از طریق
روایی محتوایی و روایی سازه بررسی ،و پایایی آنها از طریق آلفای کرونباخ (برای کلیه
متغیرهای پژوهش باالتر از  )0/70تأیید شد .تحلیل دادهها بهروش مدلسازی معادالت
ساختاری به کمک نرمافزار  Amosانجام شد.

يافتهها :نتایج نشان داد سرمایهی روانشناختی بر دلبستگی کاری با ضریب ()0/731
تأثیر مستقیم دارد .سرمایهی روانشناختی بر تعارض کار به خانواده با ضریب ()-0/295
و بر تعارض خانواده به کار با ضریب ( )-0/362تأثیر منفی دارد .همچنین تعارض کار به
خانواده و خانواده به کار در تأثیر سرمایه روانشناختی بر دلبستگی کاری ،نقش میانجی
ایفا میکنند.

نتيجهگيري :سرمایه روانشناختی میتواند عامل مناسبی جهت کاهش تعارض کار-
خانواده و افزایش دلبستگی کاری باشد .لذا ،پیشنهاد میگردد مسؤولین بیمارستان
گامهای مؤثری در جهت حفظ و ارتقاء سرمایه روانشناختی پرستاران بردارند.

کلمات کلیدی :سرمایه روانشناختی ،تعارض کار -خانواده ،دلبستگی کاری ،پرستاران
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سرمایهی روانشناختی بر دلبستگی کاری پرستاران
مقدمه
بنا بر نظر سازمان بهداشت جهانی ،پرستاران ستون فقرات سیستم
بهداشت و درمان در تمام جوامع هستند( .)1پرستاران به دلیل تماس
با بیماران بد حال و حجمکاری باال ،در معرض خطر استرس شغلی()2
ض کار -خانواده قرار دارند( .)3از این جهت شیوع فرسودگی
و تعار 
شغلی در میان آنها در حال افزایش است .به اعتقاد صاحبنظران،
افراد یک شغل را با احساس فرسودگی آغاز نمیکنند .بلکه در ابتدا
پرانرژی و دلبسته به کار هستند .در و اقع از فرسودگی به عنوان
تضعیف دلبستگی یاد میشود ،و با تمرکز بر ایجاد دلبستگی ،میتوان
از توسعهی فرسودگی جلوگیری کرد( .)4بر همین اساس ،دلبستگی
کاری ( )Work Engagementاخیرا ً در ادبیات مدیریت بیمارستان
مورد توجه زیادی قرار گرفته است .مدیران بیمارستانها نیاز به
مجموعهای از کارکنان دارند که با احساسی قوی و پر انرژی ،غوطهور
در کار باشند( .)5وجود پرستاران دلبسته به کار برای حفظ کیفیت
مراقبتهای بهداشتی بسیار ضروری است .زیرا آنها قادر هستند به
تقاضاهای کاری خود ،به نحو مؤثرتری پاسخ دهند .به عبارتی دیگر،
دلبستگی کاری نه تنها سالمت جسمی و روانشناختی افراد ،بلکه
عملکرد شخصی و سازمانی آنها را نیز بهبود میبخشد .بنابراین
شناسایی منابعی که دلبستگی کاری پرستاران را حفظ کند ،بسیار
مهم است(.)6
دلبستگی کاری و یا غوطهور شدن شناختی ،عاطفی و فیزیکی فرد
در کار خود ،به عنوان اوج نگرش مثبت کارکنان تلقی میشود(.)7
کارکنان دلبسته به کار حس پرانرژی و ارتباط مؤثری با فعالیتهای
کاری خود دارند و در خود این توانایی را میبینند که خواستههای
کاری را به نحو مؤثری انجام دهند( .)8اسچوفلي و همکاران (،)9
دلبستگی کاری را " حالت مثبت ذهني مرتبط به کار براي برآوردن و
اتمام كار "تعريف ميكنند .دلبستگی به جای یک حالت گذرا و خاص،
به یک حالت شناختی عاطفی مستمر و پایدار اشاره دارد که صرفاً
بر روی اشیاء ،رویدادها ،افراد ،و یا رفتار خاص متمرکز نیست .ابعاد
دلبستگی عبارتند از :انرژی و توان( ،)Vigorو قفشدن()Dedication
و جذبشدن(.)9( )Absorption
انرژی و توان :سطح باالیی از انرژی و انعطاف ذهنی در هنگام
کار کردن ،تمایل برای صرف تالش در کار خود و مقاومت در برابر
مشکالت و سختیها.
وقفشدن :دلبستگي عميق به يك كار و احساس اهميت ،غرور و
شور و اشتیاق در كار.
جذبشدن :با تمركز کامل و عمیقاً غوطهور شدن در کار؛ بطوري كه
گذشت زمان براي فرد سريع بوده ،جدا شدن او از كار مشکل باشد(.)9

بنا بر نظر برخی محققان ،پرستاران بطور مداوم با مشکل تعارض کار
و زندگی شخصی مواجه هستند( .)10این تعارض بر توسعه مسیر
شغلی پرستاران ،رضایتشغلی ،قصد ترک خدمت ،تعهد به سازمان
و حتی مشکالت روانشناختی تأثیر مخرب میگذارد(.)3
تعارض کار -خانواده به دو صورت رخ میدهد :کار در خانواده مداخله
کنـد (تعارض کار بـه خانـواده ())WFC: work = family conflict
و یـا خانـواده در کار مداخلـه کنـد (تعـارض خانـواده بـه کار
( 11( ))FWC: family- work conflictو .)12
تعارض کار -خانواده ،عمدتاً به تعارض ناشی از خواستههای کلی
نقش ،زمان اختصاص داده شده به نقش ،و فشار ناشی از نقش
اشاره دارد .خواستههای کلی یک نقش به مسؤولیتها ،انتظارات و
تعهدات مرتبط با نقش خاصی اشاره دارد .تعارض مبتنی بر زمان،
هنگامی رخ میدهد که مقدار وقت اختصاص داده شده به نقش
کاری(خانواده) مانع از انجام مسؤولیتهای خانوادگی (کاری) شود.
تعارض مبتنی بر فشار زمانی رخ میدهد که فشار ایجاد شده توسط
نقشکاری(خانوادگی) با انجام مسؤولیتهای خانوادگی (کاری)
تداخل دارد .به عنوان مثال ،فشار و اضطراب ایجاد شده توسط کار،
مانع انجام و ظایف خانوادگی میشود و بالعکس(.)12
همچنین ،براساس دیدگاه حوزهی متقابل ( ،)Cross-domainاگر
چه منشاء تعارض کار به خانواده ،در حوزهی کاری است ،در درجه
اول باعث اختالل در متغیرهای مربوط به خانواده از قبیل رضایت
زناشویی میشود .از طرفی ،هر چند منشاء تعارض خانواده به کار
در حوزهی خانواده است ،این نوع از تعارض در درجه اول باعث
اختالل در متغیرهای مربوط به کار مانند رضایتشغلی میگردد.
ال خانواده) با نقش دیگری (مث ً
در و اقع وقتی یک نقش (مث ً
ال کار)
تداخل پیدا میکند ،افراد با مسائل خواستههای مربوط به نقش
دریافتکننده (کار) مواجه خواهند شد .از جهت دیگر ،براساس
دیدگاه تطابق ،تعارض خانواده به کار عمدتاً بر نتایج کاری تأثیرگذار
است ،در حالی که تعارض کار به خانواده بیشتر بر نتایج مرتبط با
خانواده تأثیر میگذارد .در و اقع ،وقتی یک نقش (کار) با نقش
دیگری (خانواده) تداخل دارد ،افراد از نقشی که منشاء تعارض است،
ارزیابی منفی به عمل میآورند و این عامل باعث بروز نارضایتی از
کار میگردد .بنابراین تعارض کار به خانواده در مقایسه با تعارض
خانواده به کار با رضایتشغلی ارتباط قویتری دارد( .)13از سوی
دیگر رضایتشغلی پیشامدی از دلبستگی کاری است( .)14برهمین
اساس ،میتوان فرض کرد تعارض کار به خانواده و تعارض خانواده
به کار بر دلبستگی کاری تأثیرگذار باشند.
زارع و همکاران در پژوهش خود نشان دادند ،تعارض کار -خانواده
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محمدباقر فالحی و همکاران
دارای تأثیر مثبت و معناداری بر فرسودگی شغلی و تمایل به ترک
شغل کارکنان پلیس دارد( .)15پاغوش و همکاران در پژوهش خود
نشان دادند تعارض کار -خانواده بر کیفیت زندگی و رضایتشغلی
تأثیر منفی ،و بر فرسودگی شغلی تأثیر مثبت دارد( .)16نوحه و
سونتاج در پژوهش خود که یک مطالعه طولی بود ،به بررسی ارتباط
بین تعارض کار -خانواده و قصد ترک خدمت پرداختند .نتایج نشان
داد که تعارض کار به خانواده توانایی پیشبینی قصد ترک خدمت
کارکنان را دارد .در حالی که بین تعارض خانواده به کار و قصد ترک
خدمت کارکنان رابطهای وجود نداشت(.)13
نظریه حفاظت از منابع هابفول( )17به عنوان پایه و اساسی مناسب
برای شناخت تعارض کار -خانواده تلقی میگردد( .)18با توجه
به این نظریه ،افراد به دنبال کسب و حفظ منابع ارزشمند برای
به حداقل رساندن استرس هستند و تالش میکنند ،منابعی که
به پیشبرد اهدافشان کمک میکند را کسب ،و یا حفظ کنند و
هرگونه تهدید و یا از دست رفتن این منابع ،استرسزا است( .)17این
منابع شامل اشیاء (مثل اموال) ،شرایط (مثل اشتغال یا ارشدیت)،
ویژگیهای شخصی (مثل عزت نفس) ،و انرژی (مثل توزیع عادالنه
زمان ،پول و دانش) میشوند( .)19منابعی از ویژگیهای شخصی،
برخالف سایر منابع (اشیاء ،شرایط و انرژیها) ،مقاومت کلی به
استرس را افزایش میدهد( .)20افرادی که دارای منابع شخصی
هستند ،قادر به انتخاب ،تغییر و بهکار گرفتن منابع دیگر خود برای
رفع شرایط استرسزا هستند( .)21با توجه به این که تعارض کار-
خانواده ،یک و ضعیت استرسزای مزمن تلقی میشود( .)22انتظار
میرود که دسترسی به منابع به فرد کمک کند این تعارض را
بطور موفقیتآمیزی مدیریت کند .منابع روانشناختی مثبت مانند،
خودکارآمدی (داشتن اعتماد به نفس به منظور تعهد و تالش الزم
برای موفقیت در و ظایف چالش برانگیز) ،امیدواری (پایداری در
جهت هدف و در صورت لزوم تغییر مسیر رسیدن به هدف برای
دستیابی به موفقیت) ،خوش بینی(داشتن استناد مثبت دربارهی
موفقیتهای حال و آینده) و تابآوری (پایداری هنگام مواجهه
با مشکالت و سختیها برای دستیابی به موفقیت) ،زماني که با
يکديگر ترکيب میشوند ،تشکيل يک سازه روانشناختي سطح باال را
میدهند که سرمايه روانشناختی( )Psychological Capitalنامیده
میشود( 23و  .)24بنابراین میتوان فرض کرد ،سرمایهروانشناختی
بر تعارض کار -خانواده پرستاران مؤثر باشد.
از جهت دیگر ،مدل تقاضاها  -منابع شغلی( )25()JD-Rاز رابطه
سرمایهی روانشناختی و دلبستگی کاری حمایت میکند .مطابق با
این مدل ،افراد دلبسته به کار ،منابع شخصی ،از جمله خودکارآمدی،
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و سبک مقابله فعالی دارند ،که به آنها در کنترل و تأثیر بر محیط
کارشان و رسیدن به موفقیت مسیر شغلی ،کمک میکند(.)26
همچنین براساس تئوری حفاظت از منابع هابفول ..." ،افراد تالش
میکنند تا منابع را حفظ ،نگهداری و ایجاد کنند و هر آنچه که
برای آنها تهدید میشود ،منجر به از دست رفتن یا کاهش و اقعی
این منابع ارزشمند میشود" ( .)17هابفول پیشنهاد میکند که ،به
منظور توسعه و به دست آوردن منابع بیشتر ،افراد منابعی که تحت
تصرفشان است را بهکار میگیرند و یا از منابعی که در محیطشان
در دسترس آنها است ،استفاده میکنند( .)2از این جهت ،منابع
شخصی (مانند تجارب روانشناختی مثبت) ،میتوانند توسط افراد
بهکار گرفته شوند تا به آنها کمک کند به کار خود دلبسته شوند،
و بدین ترتیب منابع شغلی و شخصی بیشتری را برای آنها توسعه
میدهد( .)27بنابراین میتوان فرض کرد ،هنگامی که کارکنان از
سرمایهی روانشناختی باالتری برخوردارند ،دلبستگی کاری بیشتری
خواهند داشت.
شایان ذکر است که ،سرمایهی روانشناختی متفاوت از صفتهای
پایدار (مانند هوش) و قابلیتهای شبه صفت مانند ویژگیهای
شخصیتی است( .)28در و اقع ،سرمایهی روانشناختی ،یک
منبع روانشناختی شبهحالت است .حالتها (مثل روحیه مثبت
و شادی) و صفتها مستقل از یکدیگر هستند و به صورت مجزا
دستهبندی میشوند( .)29لذا سرمایه روانشناختی را میتوان از
طریق مداخلههایی همانند آموزش ،توسعه داد .از اینرو سرمایه
روانشناختی در مقایسه با صفات عمدتاً ثابت ،قابلیت تغییر و توسعه
دارد( .)7بنابراین مدیران با شناسایی نوع و میزان تأثیر سرمایه
روانشناختی بر تعارض کار -خانواده و دلبستگی کاری پرستاران،
میتوانند گامهای مؤثری در جهت عملکرد باالتر پرستاران در
بیمارستان بردارند.
برخی پژوهشها در رابطه با سرمایهی روانشناختی صورت پذیرفته
است .به عنوان مثال ،نظامی و گیوران( ،)30در پژوهش خود
نشان دادند مؤلفههای سرمایهی روانشناختی بر فرسودگی شغلی
پرستاران تأثیر دارد .کاراتپ و کاراداس( ،)31در پژوهش خود نشان
دادند سرمایهی روانشناختی بر تعارض کار -خانواده ،قصد غیبت
و ترک خدمت کارکنان تأثیر منفی دارد .پائیک و همکاران(،)32
در پژوهش خود نقش میانجی دلبستگی کاری ،در تأثیر سرمایهی
روانشناختی بر رضایتشغلی و تعهد سازمانی عاطفی در میان
کارکنان هتل را بررسی و تأیید کردند .ییم و همکاران( ،)33در
پژوهش خود با هدف ارزیابی نقش میانجی سرمایهی روانشناختی
در رابطه بین استرس شغلی و تمایل به ترک خدمت پرستاران،

دادن از ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻮدن اﻃﻼﻋﺎت ،ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎ ﺗﺤﻮﻳﻞ داده ﺷﺪ .در ﻣﺠﻤﻮع  151ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم دادن ﺗﺤﻠﻴﻞﻫﺎ
سرمایهی روانشناختی بر دلبستگی کاری پرستاران
درﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪ .ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎ 81/6 ،درﺻﺪ ﺑﻮد.
ﺟﺪول .1ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻃﺒﻘﻪ

جدول( :)1تعداد نمونه متناسب با حجم طبقه

نشان دادند سرمایهی روانشناختی نقش میانجی جزیی در رابطه
میان ﺑﺎﻻﺗﺮ
ﻋﻤﻠﻜﺮد
تمایلدربهﺟﻬﺖ
شغلی وﻣﺆﺛﺮي
ﮔﺎمﻫﺎي
ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﭘﺮﺳﺘﺎرانمیدرکند.
پرستاران ایفا
ترک در
استرس
ﺘﮕﻲ ﻛﺎري ﭘﺮﺳﺘﺎران ،بین
ﻧﺎم
ﺗﻌﺪاد
ﻧﺎم
ﺗﻌﺪاد
ﻧﺎم
ﺗﻌﺪاد
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺨﺶ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺨﺶ
ﺑﺨﺶ
ﻧﻤﻮﻧﻪ
علیرغم اینکه محققان و صاحبنظران مختلف ( 2 ،4و  )34بر
ت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﻧﻈﺎﻣﻲ و ﮔﻴﻮران) ،(30در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
ﺟﺮاﺣﯽ
اورژاﻧﺲ
CCU
7 4
16
20
درک بیشتر دلبستگی کاری پرستاران و شناسایی عوامل مؤثر بر آن
 4دﯾﺎﻟﯿﺰ
 10ﻗﻠﺐ
ICU
7
ﺮﺳﺘﺎران ﺗﺄﺛﻴﺮ دارد .ﻛﺎراﺗﭗ وﻛﺎراداس) ،(31در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﺔ
به عنوان یک اولویت پژوهشی مهم یاد کردهاند ،اما در ایران کمتر
 2درﻣﺎﻧﮕﺎه
 10داﺧﻠﯽ
NICU 13
ك ﺧﺪﻣﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ دارد .ﭘﺎﺋﻴﻚ و ﻫﻤﻜﺎران) ،(32در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﻧﻘﺶ
ﻫﺎيبسیار
عملی
جهت راهنماییهای
است .از این
ﻛﺎر-شده
پرداخته
رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ آن
به
ﺳﯿﻨﺎﭘﺮﺳﺘﺎران در  40اﺗﺎقﻋﻤﻞ  8ﺟﺮاﺣﯽ 1
2
ﺗﺄﻳﻴﺪﻣﺆﺛﺮي در ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎﻻﺗﺮ
ﮔﺎم
ﭘﺮﺳﺘﺎران،راﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ
دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻛﺎري
ﺗﻌﻬﺪﺑﺮ ﺗﻌﺎرض
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﺑﺮرﺳﻲ و
ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻫﺘﻞ
ﺧﺎﻧﻮاده ودر ﻣﻴﺎن
ﻋﺎﻃﻔﻲ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
ﺷﻐﻠﻲ و
رﺿﺎﻳﺖ
ﺳﻮﭘﺮواﯾﺰر  8اﻃﻔﺎل
 8ﺟﺮاﺣﯽ2
5
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮدارﻧﺪ .کمی که مبتنی بر پژوهشهای تجربی باشد ،موجود است .از سوی
ﻣﺠﻤﻮع185 :
 18زاﯾﻤﺎن
 7ﺟﺮاﺣﯽ3
ﻳﺎﺑﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻴﺎﺗﺠﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﺔ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﻲ و ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﺮك
زمینه اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﺻﻮرتدرﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ
رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ
ﺑﺮﺧﻲ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ﮔﻴﻮران) ،(30در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
خانوادهﻧﻈﺎﻣﻲ و
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل،
پرستاران
تعارص کار-
هایی که
ﺳﺮﻣﺎﻳﺔپژوهش
دیگر ،اکثر
اﻳﻔﺎ
ﻛﺎراﺗﭗﭘﺮﺳﺘﺎران
دارد.ﻣﻴﺎن
ﺗﺮك در
ﺷﻐﻠﻲﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ
ﺷﻐﻠﻲ و
اﺳﺘﺮس
ﺳﺮﻣﺎﻳدرﺔ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ
ﺟﺰﺋﻲ
،(31دردر ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﺔ
)
وﻛﺎراداس
ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﭘﺮﺳﺘﺎران
ﺮﺳﻮدﮔﻲ
ﻓ
ﺑﺮ
رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ
ﻣﻴﺎﻧﺠﻲﻫﺎي
ﻣﺆﻟﻔﻪ
صورت پذیرفته است ،بیشتر به بررسی سطح این نوع از تعارض
ﻧﻘﺶبا در نظر گرفتن بخشهای مختلف
جدول(،)1
با
مطابق
شد.
رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﺮ ﺗﻌﺎرض ﻛﺎر-ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻗﺼﺪ ﻏﻴﺒﺖ و ﺗﺮك ﺧﺪﻣﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ دارد .ﭘﺎﺋﻴﻚ و ﻫﻤﻜﺎران) ،(32در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد
کاری،رد ﻧﻴﺎز ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺑﻮد .در ﻗﺴﻤﺖ اول ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ،ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮاي ﭘﺎﺳ
زندگیﻫﺎي ﻣﻮ
آوري داده
اﺑﺰار ﺟﻤﻊ
کیفیت
پرستاران و رابط ه آن با برخی متغیرها مانند
هاي مجزا ،پرستاران متمايز از يکديگر در
ه
طبق
ﻫﺘﻞبهراعنوان
بیمارستان
ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺄﻳﻴﺪ
ﻋﺎﻃﻔﻲ در ﻣﻴﺎن ﻛﺎرﻛﻨﺎن
اﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﺮ
ﺳﺮﻣﺎﻳﺔ رو
دﻟﺒﺴﺘﮕﻲﺗﺄﺛﻴﺮ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺎري ،در
دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ
ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻋﻨﻮان
ﺷﻐﻠﻲ وﻣﻮﺛﺮﺗﻌﻬﺪﺑﺮ آن ﺑﻪ
رﺿﺎﻳﺖﻋﻮاﻣﻞ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
ﭘﺮﺳﺘﺎران و
ﻛﺎري
درك
 (34ﺑﺮ
اند ،اﻃﻤﻴﻨﺎن داده ﺷﺪ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻣﻸ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻓﻘﻂ در راﺳﺘﺎي اﻫﺪاف ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮا
پرداختهآنﻫﺎ
داده ﺷﺪ ،ﺑﻪ
رضایت شغلی ،فرسودگی شغلی ،تعهد بهﮔﺎن
ﺷﺮحﺔ و ...
سازمان
ﺗﺮك
ﺑﻪ
ﺗﻤﺎﻳﻞ
و
ﺷﻐﻠﻲ
اﺳﺘﺮس
ﺑﻴﻦ
راﺑﻄﻪ
در
رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ
ﺳﺮﻣﺎﻳ
ﻣﻴﺎﺗﺠﻲ
ﻧﻘﺶ
ارزﻳﺎﺑﻲ
ﻫﺪف
ﺑﺎ
ﺧﻮد
ﭘﮋوﻫﺶ
در
،
(
33
)
ﻫﻤﻜﺎران
و
ﻳﻴﻢ
.
ﻛﺮدﻧﺪ
نظر گرفته شدند و سپس متناسب با حجم هر طبقه ،نمونهگيري
ﻣﺒﺘﻨﻲ
در ﻛﻪ
ﻛﻤﻲ
ﺘﺮ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺴﻴﺎر
ﻛﺎﻣﻸبرداوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﻗﺴﻤﺖ دوم ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ،ﺷﺎﻣﻞ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ)ﺟﻨﺴﻴﺖ ،وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺄﻫﻞ ،ﺳ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﺸﺎرﻛﺖ
یتواند
عواملی م
که چه
ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ است
پرداخته شده
این موضع
کمتر به
ﺷﻐﻠﻲ و ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﺮك در ﻣﻴﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎران اﻳﻔﺎ
اﺳﺘﺮس
راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ
ﺟﺰﺋﻲ در
رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ﻧﻘﺶ
ﺳﺮﻣﺎﻳﺔ
ﺧﺪﻣﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎران ،ﻧﺸﺎنو دادﻧﺪ
برای
پذيرفت.
صورت
تصادفي ساده
نيز بهروش
ﺗﺤﺼﻴﻼت( ﺑﻮد .شد.
ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ،
 ،اﻛﺜﺮ
 ،(23ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻌﺎرض ﻛﺎ
ﻫﻤﻜﺎران)
ﻟﻮﺗﺎﻧﺰ و
رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
افرادﺷﺎﻣﻞ
انتخاباﺑﺰار،
ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم
ﺻﻮرت و ﺳﻄﺢ
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻌﺎرص ﻛﺎر-ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺧﺪﻣﺖ
ﻣﻲﻛﻨﺪ.
این نوع تعارض اثرگذار باشد .بنابراین کمک چندانی به مسؤولین
ﺑﻮد.هماهنگی
ﻫﻤﻜﺎرانو)(9انجام
بیمارستان
اخذ مجوز از
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪمنظور ،پس از
این
ﺷﻐﻠﻲ،
رﺿﺎﻳﺖ
و راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎري،
هایﺳﺮﻣﺎﻳﺔ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ دار
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
اﺳﭽﻮﻓﻠﻲ و
ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ(،
ﻫﻤﻜﺎران)12
ﻧﺘﻤﻴﺮ و
ﻛﺎري ﻋﻨﻮان
دﻟﺒﺴﺘﮕﻲﺑﺮ آن ﺑﻪ
ﭘﺮﺳﺘﺎران وو ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ
دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻛﺎري
ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﻣﺨﺘﻠﻒ) 2 ،4و  (34ﺑﺮ درك ﺑﻴﺸﺘﺮ
انتظار میرود
تعارض ،که
بیمارستانها و پرستاران در کاهش این
ﻔﻪ)ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي،ﺑﺎﺷﺪ.
اﺛﺮ .ازﮔﺬار
اﻳﻦ ﻧﻮع
اﻳﺮانﺗﻮاﻧﺪ
ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﻲ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه
ﻣﻮﺿﻊ
امکان
برخی از
گردیدﻣﻲ(به
مراجعه
پرستاران
الزم ،به
ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﺔ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ 6
پرستاران ازکهﻣﺆﻟﻔﻪ
ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ
ﻣﺒﺘﻨﻲﮔﻮﻳﻪ
آوري(،ﻛﻪو 24
ﻋﻤﻠﻲو ﺗﺎب
اﻣﻴﺪواري
ﺧﻮشﺑﻴﻨﻲ،
ﺟﻬﺖ
ﺗﻌﺎرضاﺳﺖ
ﭘﺮداﺧﺘﻪﻣﺆﻟﺷﺪه
ﻛﻤﺘﺮﺑﺮﺑﻪ آن
ﭼﻪاﻧﺪ ،اﻣﺎ در
ﻛﻪﻛﺮده
اﺳﺖ ﻳﺎد
ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﻬﻢ
ﻳﻚ اوﻟﻮﻳﺖ
ﻛﻤﻲ
ﺑﺴﻴﺎر
راﻫﻨﻤﺎﻳﻲﻫﺎي
اﻳﻦ
در
کرد.
توان
ی
نم
بگذارد،
منفی
تأثیر
پرستاران
کاری
دلبستگی
بر
تشریحاﺳﺖ) 5و  .(31ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
پذیرفت)ووﺗﺄﻳﻴﺪ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
ﻣﺤﻘﻘﺎن
اﻳﻦ
ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ
رواﻳﻲ و
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻧﻈﺮ
ﻛﺎري
رود ﺑﺮ
اﻧﺘﻈﺎر
ﺗﻌﺎرض،
ﻛﺎﻫﺶ
ﭘﺮﺳﺘﺎران
اﺳﺖ،
ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ
ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺻﻮرت
ﺧﺎﻧﻮاده
ﭘﺮﺳﺘﺎرانﻛﺎر-
ﺗﻌﺎرص
زﻣﻴﻨﻪ
دﻟﺒﺴﺘﮕﻲﻛﻪ در
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﻳﻲ
ﻣﻲاﻛﺜﺮ
دﻳﮕﺮ،
ﻛﻪﺳﻮي
اﺳﺖ .از
ﺑﺎﺷﺪ،اﻳﻦﻣﻮﺟﻮد
ﻫﺎيدرﺗﺠﺮﺑﻲ
ﻫﺎ وﺑﺮ ﭘﮋوﻫﺶ
پس از
صورت
ﺑﺮﺧﻲاسط
ﺗﻮﺳﻂبا و
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ نبود
مستقیم
مراجعه
ی
ﻛﻴﻔﻴﺖه
سرمای
تأثیر
بررسی
به
موضوع،
اهمیت
و
ضرورت
بنابر
راستا
این
اطالعات،اﺑﻌﺎد ﺗﻌﺎرض ﻛﺎر-ﺧﺎﻧﻮاده
بودن ﻫﺮ ﻳﻚ از
اﺳﺖ .ﺑﺮاي
ﻛﺎر
ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻮاده
ﺗﻌﺎرض
و
ﺧﺎﻧﻮاده
ﺑﻪ
ﻛﺎر
ﺗﻌﺎرض
ﺑﻌﺪ
دو
ﺑﺎ
ﮔﻮﻳﻪ
10
داراي
ﺧﺎﻧﻮاده
ﻛﺎر
ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ
ﺷﻐﻠﻲ،
رﺿﺎﻳﺖ
ﻛﺎري،
زﻧﺪﮔﻲ
ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻫﺎ
ﻣﺘﻐﻴﺮ
ﺑﺮﺧﻲ
ﺑﺎ
آن
راﺑﻄﻪ
و
ﭘﺮﺳﺘﺎران
در
ﺗﻌﺎرض
از
ﻧﻮع
اﻳﻦ
ﺳﻄﺢ
ﺑﺮرﺳﻲ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ
ﻣﻮﺿﻮع ،ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﺔ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﺮ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻛﺎري ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ
ﻤﻴﺖ
هدف از انجام پژوهش و اطمینان دادن از محرمانه
ﭘﺎﻳﺎﻳﻲﺑﺎﺷﺪ.
رواﻳﻲاﺛﺮو ﮔﺬار
اﺳﺖ.ﺗﻌﺎرض
ﺷﺪه ﻧﻮع
ﮔﺮﻓﺘﻪﺑﺮ اﻳﻦ
خانوادهﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﻲ
ﻋﻮاﻣﻠﻲ
اﺳﺖ
ﺷﺪه
ﭘﺮداﺧﺘﻪ
ﻣﻮﺿﻊ
اﻳﻦ
ﺑﻪ
ﻛﻤﺘﺮ
و
اﻧﺪ،
ﭘﺮداﺧﺘﻪ
و...
ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﻪ
ﺗﻌﻬﺪ
ﺷﻐﻠﻲ،
اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ)
ﺑﺮﻧﻈﺮ
رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲدر
تعارضﭼﻪﮔﻮﻳﻪ
(FWCﻛﻪ5
و
کار-
میانجی
نقش
با
کاری
دلبستگی
بر
روانشناختی
ﻳﺰد ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد .ﺣﺎل اﻳﻦ ﺳﺆال ﻣﻄﺮح ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ آﻳﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
پرسشنامهها تحویل داده شد .در مجموع ( )151پرسشنامه قابل
ﭘﺮﺳﺘﺎران
دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻛﺎري
ﻣﻲرود
اﻧﺘﻈﺎر
ﻛﻪ
ﺗﻌﺎرض،
اﻳﻦ
ﻛﺎﻫﺶ
شهدایﻫﺎ و
بیمارستانﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
پرستارانﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻤﻲﺗﻮان ﻛﻤﻚ ﭼﻨﺪاﻧﻲ
ﭘﺮﺳﺘﺎران در.(13
ﺗﻮان ،وﻗﻒ ﺷﺪن ،ﻏﺮق ﺷﺪن( و  17ﮔﻮﻳﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎ
ﻣﺆﻟﻔﻪ)اﻧﺮژي و
دارايﺑﺮ ﺳﻪ
ﻛﺎري،
دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ این
شود .حال
پرداخته می
کارگر
ﻣﺪل
یزد ﻣﻮﺿﻮع،
ادﺑﻴﺎت
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ و
ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲﮔﺬارد؟ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮﻣﻴﺎﻧﺠﻲلهای آماری دریافت شد .نرخ بازگشت
دادن تحلی
انجام
برای
رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﺮقبول
ﻧﻘﺶ
ﺑﺎ
ﻛﺎري
دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ
ﺳﺮﻣﺎﻳﺔ
ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﺑﺮرﺳﻲ
ﺑﻪ
ﻣﻮﺿﻮع،
اﻫﻤﻴﺖ
و
ﺿﺮورت
ﺑﻨﺎﺑﺮ
راﺳﺘﺎ
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﮕﺬارد ،ﻛﺮد .در اﻳﻦ
ﺻﻮرت ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد) ،(5زﻳﺎد) ،(4ﻣﺘﻮﺳﻂ) ،(3ﻛﻢ) (2و ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ) (1ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻮرد
ﮔﺰﻳﻨﻪاي ﻟﻴﻜﺮت
ﭘﻨﺞ
دلبستگی ﺑﻪکاری
روانشناختی بر
ﻖ ﺑﺎ ﺷﻜﻞ  1اﺳﺖ .سؤال مطرح میشود که آیا سرمایه
درصدﺑﺮ بود.
ﺳﺖ)81/6(.
ﻋﻜﺲه اها،
پرسشنام
رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺻﻮرتﻛﻪ آﻳﺎ
ﻣﻄﺮحﺑﻪﻣﻲﺷﻮد
اﻣﺘﻴﺎز ﺳﺆال
ﺣﺎل اﻳﻦ
ﺗﻌﺎرض ﻛﺎر-ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻬﺪاي ﻛﺎرﮔﺮ ﻳﺰد ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد.
ﺑﻨﺪي ﻓﻮق
ﻣﻌﻜﻮس،
در
با
گذارد؟
ی
م
تأثیر
خانواده
ﺧﺎﻧﻮادهکار-
تعارض
پرستاران
ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ
آوریازﻣﺪل
ﻣﻮﺿﻮع،
ادﺑﻴﺎت
ﮔﺬارد؟ ﺑﻪﺑﺎ در
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲ
مانجی ﻛﺎر-
نقش ﺗﻌﺎرض
ﻧﻘﺶبا ﻣﺎﻧﺠﻲ
دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻛﺎري ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎ
مورد
های
داده
ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ وابزار
پرسشنامهﺗﻦ از اﺳﺎﺗﻴﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮر
شاملﻛﻪ ﻧﻈﺮ ﭼﻨﺪ
پژوهش،ﺻﻮرت
نیاز ﺷﺪ .ﺑﺪﻳﻦ
اﺳﺘﻔﺎده
ﺻﻮري
رواﻳﻲ
جمﻫﺎ،ع اﺑﺘﺪا
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﮔﺮﻓﺘﻦرواﻳﻲ
ﻧﻈﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻣﻨﻈﻮر
مدل مفهومی پژوهش که
پیشینه
ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻪ ﻓﺮﺿﻴﻪﻫﺎ ﺑﺮنظر
موضوع ،اﺳﺖ.
ادبیات ﺑﺎ ﺷﻜﻞ 1
ﮔﺮﻓﺘﻪ واﻧﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ
گرفتنﺷﻜﻞ
اﺳﺎس آن
رواﻳﻲ هدف
پرسشنامه،
ﺷﺪﻧﺪ.اول
قسمت
قسمتیﻫﺎبود.
برایرواﻳﻲ ﺳﺎزه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
پژوهشﻃﺮﻳﻖ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎ از
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ،
ﺑﻜﺎردرﮔﺮﻓﺘﻪ
سهﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد رواﻳﻲ
فرضیهها براساس آن شکل گرفتهاند مطابق با شکل  1است.
ﻌﺎرض ﮐﺎر ﺑﻪ
اطالعات 30ﻧﻔﺮه ﺗﻮزﻳﻊ ﮔﺮدﻳﺪ ،و ﺿﺮ
که آزﻣﺎﻳﺸﻲ
ﻳﻚشدﻧﻤﻮﻧﺔ
اطمینانﺑﻴﻦ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎ در
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎ،
داده
شد،اﺑﺘﺪابه آنها
ﭘﺎﻳﺎﻳﻲشرح داده
ﺗﻌﻴﻴﻦهگان
ﺑﺮايدهند
ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.پاسخ
ﺧﺎﻧﻮاده
ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮ
ﮔﺮدﻳﺪ.
اهدافﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
SPSS
در آﻣﺎري
فقطاﻓﺰار
ﻛﻤﻚ ﻧﺮم
محرمانه( آنﻫﺎ
الﻫﺎي )اﺑﻌﺎد
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻣﺆﻟﻔﻪً
استفاده
پژوهش
راستای
خواهدﺑﻪ بود و
ﺗﻌﺎرض ﮐﺎر ﺑﻪ ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ و کام
رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺟﺪول) ،(2اﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ًﺑﺮاي ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎﻻﺗﺮ از  0/70و در ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒ
ﺧﺎﻧﻮاده
خواهد شد و مشارکت در مطالعه کامال داوطلبانه است .قسمت دوم
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ
ﻌﺎرض ﺧﺎﻧﻮاده
ﻫﺎي آﻣﺎري  tﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ t ،دو ﻧﻤﻮﻧﻪاي ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻠﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﺻﻴﻒ و ﺗﺤﻠﻴﻞ دادهﻫﺎ ،و از روش
در ﻧﻬﺎﻳﺖ از آزﻣﻮن
رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ
ﮐﺎري
پرسشنامه ،شامل ویژگیهای جمعیتشناختی (جنسیت ،و ضعیت
ﺑﻪ ﮐﺎر
ﺗﻌﺎرض ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺑﺮاي آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎي آﻣﺎري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  SPSSو  Amosﺑﻮد.
ﺑﻪ ﮐﺎر
قسمت سوم
تحصیالت) بود.
ﻧﺘﺎﻳﺞسطح
خدمت و
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ
ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ
تأهل ،سن ،سابقهﺟﺪول.2
ابزار ،شامل پرسشنامه سرمایهی روانشناختی لوتانز و همکاران(،)23
شکل( :)1مدل مفهومی پژوهش
پرسشنامه تعارض کار -خانواده نتمیر و همکاران( )12و پرسشنامه
مواد و روشها
دلبستگی کاری اسچوفلی و همکاران( )9بود .پرسشنامه سرمایهی
ﺷﻜﻞ  :1ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﭘﮋوﻫﺶ
ﺷﻜﻞ  :1ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﭘﮋوﻫﺶ
این پژوهش از لحاظ هدف کاربردي و از نظر ماهیت و روش،
روانشناختی دارای چهار مؤلفه (خودکارآمدی ،خوشبینی ،امیدواری
روش ﺑﺮرﺳﻲ توصيفي از نوع همبستگی است .جامعه آماری پژوهش را ( )354نفر
و تابآوری) ،و  24گویه میباشد ،که برای هر یک از مؤلفههای
اﺳﺖ.تشکیل
()1396
یزدازدرﻧﻮعسال
شهدای کارگر
بیمارستان
ﻫﺪفپرستاران
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻟﺤﺎظ از
ﭘﺮﺳﺘﺎران
یرا  354ﻧﻔﺮ از
ﭘﮋوﻫﺶ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
ﻣﺎﻫﻴﺖ و
ﻛﺎرﺑﺮدي و از
گویه در نظر گرفته شده است .روایی و
روانشناختی 6
ﭘﺮﺳﺘﺎرانﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎريسرمایه
ﻧﻮع ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
روش ،ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ از
 354ﻧﻔﺮ از
ﺗﻮﺻﻴﻔﻲرا
روش،ﭘﮋوﻫﺶ
آﻣﺎري
اﺳﺖ.ﻧﻈﺮﺟﺎﻣﻌﻪ
در ﻓﺮﻣﻮل ﻛﻮﻛﺮان در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن 95
اﺳﺘﻔﺎده از
فرمول ﺑﺎ
ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎري
دﻫﻨﺪ،باﻛﻪ ﺣﺠﻢ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
ﺳﺎل 1396
ﻛﺎرﮔﺮی ﻳﺰد در
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻬﺪاي
کوکران
از
استفاده
آماری
نمونه
حجم
که
دهند،
م
ﻲدﻫﻨﺪ ،ﻛﻪ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل ﻛﻮﻛﺮان در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن 95
پایایی این پرسشنامه توسط برخی محققان مورد بررسی و تأیید
سطحﮔﺮدﻳﺪ.
درﺻﺪ ،ﻣﻌﺎدل  185ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
اطمینان  95درصد ،معادل  185محاسبه گردید.
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ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
گویهﻫﺎي
ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪ ،از روش ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﻴﺮي ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻃﺒﻘﻪاي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺟﺪول) ،(1ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ5ﺑﺨﺶ
شدهﺑﻪاست .روایی و پایایی این پرسشنامه نیز
ﻣﺨﺘﻠﻒگرفته
در نظر
تصادفی طبق
گیری
روشﻧﻈﺮنمونه
انتخاب نمونه ،از
ﻋﻨﻮان ﻃﺒﻘﻪﻫﺎي ﻣﺠﺰا،برای
استفادهﻃﺒﻘﻪ ،ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﻴﺮي ﺷﺪ .اﻧﺘﺨﺎب اﻓﺮاد
ایﺣﺠﻢ ﻫﺮ
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐه ﺑﺎ
ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺲ
ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ در
ﭘﺮﺳﺘﺎران
موردﻧﻴﺰتأیید قرار گرفته است ( 19 ،12و .)13
توسط برخی محققان
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ
ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﺨﺶﻫﺎي
ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻣﺘﻤﺎﻳﺰﺑﺎ ازدر ﻧﻈﺮ
ﺟﺪول)،(1
ي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ
ﺑﻪ روش ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺳﺎده ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ .ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﭘﺲ از اﺧﺬ ﻣﺠﻮز از ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن و اﻧﺠﺎم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲﻫﺎي ﻻزم ،ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ،ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﻴﺮي ﺷﺪ .اﻧﺘﺨﺎب اﻓﺮاد ﻧﻴﺰ
ﮔﺮدﻳﺪ)ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﺒﻮد ﺑﺎ واﺳﻂ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ( ،و ﭘﺲ از ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ و اﻃﻤﻴﻨﺎن
ر ،ﭘﺲ از اﺧﺬ ﻣﺠﻮز از ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن و اﻧﺠﺎم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲﻫﺎي ﻻزم ،ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﺮاﺟﻌﻪ
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۴
ﻧﺒﻮد ﺑﺎ واﺳﻂ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ( ،و ﭘﺲ از ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ و اﻃﻤﻴﻨﺎن

۴

محمدباقر فالحی و همکاران
جدول( :)2نتایج بررسی پایایی پرسشنامهها
ﻣﺘﻐﯿﺮ

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪى
رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ
ﺗﻌﺎرض
ﮐﺎر  -ﺧﺎﻧﻮاد

W

دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ
ﮐﺎري

ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ )اﺑﻌﺎد(

ﺧﻮد ﮐﺎرآﻣﺪي
ﺧﻮشﺑﯿﻨﯽ
اﻣﯿﺪواري
ﺗﺎبآورى
WFC
FWC
اﻧﺮژي و ﺗﻮان
وﻗﻒ ﺷﺪن
ﺟﺬب ﺷﺪن

جدول( :)3ویژگیهای جمعتی شناختی پرستاران

ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ

0/771
0/752
0/768
0/770
0/877
0/871
0/702
0/803

0/708

0/862

جنسیت

مرد

وضعیت تأهل

متأهل

سن

 30تا 39سال

0/887
0/711

ﺎ
پرسشنامه دلبستگی کاری ،دارای سه مؤلفه(انرژی و توان ،و قف
ﺟﺪول)،(3
اﺳﺖ .و  17گویه میباشد .پرسشنامهها براساس طیف
غرقآﻣﺪهشدن)
ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ در شدن،
پنج گزینهای لیکرت به صورت بسیار زیاد( ،)5زیاد( ،)4متوسط(،)3
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ
وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺄﻫﻞ
ﺟﻨﺴﻴﺖ
کم( )2و بسیار کم( )1تنظیم شدند .بدیهی است که در مورد
گویههای معکوس ،امتیازبندی فوق به صورت عکس است.
به منظور تعیین روایی پرسشنامهها ،ابتدا از روایی صوری استفاده
شد .بدینصورت که نظر چند تن از اساتید دانشگاه مورد بررسی
قرار گرفت و در جهت بهبود روایی پرسشنامهها بهکار گرفته شدند.
همچنین ،روایی پرسشنامهها از طریق روایی سازه با استفاده از
قرارﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
ﺟﻤﻌﺘﻲ
وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي
ﺟﺪول
ﭘﺮﺳﺘﺎرانتعیین پایایی
گرفت .برای
بررسی
ساختاری .3مورد
معادالت
پرسشنامهها ،ابتدا پرسشنامهها در بین یک نمونهی آزمایشی ()30
متغیرها
ضريب(53آلفاي کرونباخ برای هر یک از
ﻣﺮد)(47%
نفره توزیع گردید و زن)%
ﺟﻨﺴﻴﺖ
ﻣﺘﺄﻫﻞ)(61%
وﺿﻌﻴﺖ وﺗﺄﻫﻞ
محاسبه
 (39کمک نرمافزار آماري SPSS
ﻣﺠﺮد)%به
مؤلفههای (ابعاد) آنها

زن

مجرد

ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت

%39
%61

 20تا 29سال

40سال و باالتر

%21

 4تا  8سال

%29

 8تا 16سال

16سال و باالتر

سطح تحصیالت

%47

%32

1تا 4سال

سابقه خدمت

%53

دیپلم و فوقدیپلم
لیسانس

فوقلیسانس و باالتر

%47
%16

%42

%13

%17
%65

%18

همانطور که در جدول( ،)4مشاهده ميشود ،با توجه به اينکه سطح
معناداري آزمون باالتر از ( )0/05ميباشد ،ادعاي نرمال مشاهدات
براي متغيرهاي پژوهش در سطح اطمینان ( 95درصد) پذيرفته
ميشود ،و میتوان از روش حداکثر درستنمایی در مدلسازی
معادالت ساختاری استفاده کرد.
به منظور بررسي اين موضوع است که آيا سطح متغيرهاي پژوهش
ميان گروههاي مختلف جمعيتشناختي تفاوت معنادار دارد يا
ﺑﺎﻻﺗﺮ)(21%
مطابق با 40ﺳﺎل و
ها(47
ﺳﺎل)%
تعيين پايايي  30ﺗﺎ 39
ﺳﺎل)(32%
خالصهﺗﺎ 29
20
خير ،از آزمونهای  tدونمونهای مستقل و تحلیل واریانس یکعامله
جدول(،)2
پرسشنامه
نتايج
ﺳﻦگردید.

16ﺳﺎل وﺑﺎﻻﺗﺮ)(13%
 8ﺗﺎ16ﺳﺎل)(42%
 4ﺗﺎ 8ﺳﺎل)(29%
1ﺗﺎ4ﺳﺎل)(16%
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ
استفاده شد .هدف از آزمون  tدونمونهای مستقل ،تعیین تفاوت
است .همانطور که مشاهده میشود ،ضریب آلفای کرونباخ برای
ﻓﻮقﻟﻴﺴﺎﻧﺲ و ﺑﺎﻻﺗﺮ)(18%
ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ)(65%
دﻳﭙﻠﻢ و ﻓﻮقدﻳﭙﻠﻢ)(17%
ﺳﻄﺢ
ﺗﺤﺼﻴﻼتمتغیرهای پژوهش باالتر از ( )0/70و در حد قابل قبولی است .سطح یک متغیر در دو گروه مختلف (متأهل و مجرد ،یا زن و مرد)
کلیه
در نهایت از آزمونهای آماری  tیک نمونه t ،دو نمونهای مستقل ،است .فرضهای این آزمون به صورت زیر تعریف میشوند:
تحلیل واریانس یک عامله برای توصیف و تحلیل دادهها و از روش براساس آزمون  tدونمونهای مستقل در سطح اطمینان ( 95درصد)،
ﺑﻪ ﺟﺪول ﻓﻮق 53 ،درﺻﺪ از ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﮕﺎن زن ﺑﻮدهاﻧﺪ .از ﻧﻈﺮ ﺳﻦ ،اﻓﺮاد ﺑﺎ رده ﺳﻨﻲ  30ﺗﺎ 39ﺳﺎل ،از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ،اﻓﺮاد ﺑﺎ 8
مدلسازی معادالت ساختاری برای آزمون فرضیهها استفاده شد .زنان نسبت به مردان تعارض خانواده به کار بیشتری دارند .از نظر
ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ،و از ﻧﻈﺮ ﺗﺤﺼﻴﻼت ،اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻣﺪرك ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن را ﺗﺸﻜﻴﻞ دادهاﻧﺪ.
روانشناختی ،تعارض کار به خانواده و دلبستگی کاری،
ی
ه
سرمای
 Amosبود.
ﺑﻮدن SPSSو
استفاده
ﻛﻮﻟﻤﻮﮔﺮف-آماری
آزﻣﻮنمافزارهای
ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از نر
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺑﺮاي
موردﻧﺮﻣﺎل
اﺳﻤﻴﺮﻧﻮف،
بین زنان و مردان تفاوت معناداری مشاهده نشد .همچنین نتایج
يافتهها
ﺟﺪول .4آزﻣﻮن ﻛﻮﻟﻤﻮﮔﺮوف-اﺳﻤﻴﺮﻧﻮف
آزمون  tدونمونهای نشان داد ،افراد متأهل درک از تعارض کار به
ویژگیهای جمعیتشناختی در جدول( ،)3آمده است.
با توجه به جدول ( 53( ،)3درصد) از پاسخدهندگان زن بودهاند .از خانواده و خانواده به کار بیشتری نسبت به مجردها دارند .از نظر
نظر سن ،افراد با رده سنی  30تا  39سال ،از نظر سابقه خدمت ،سرمایهی روانشناختی و دلبستگی کاری بین افراد متأهل و مجرد
افراد با  8تا  16سال سابقه خدمت ،و از نظر تحصیالت ،افراد با تفاوت معناداری مشاهده نشد.
تحلیل واریانس یک عامله مشخص میکند که ،آیا سطح یک متغیر
مدرک لیسانس بیشترین تعداد پاسخدهندگان را تشکیل دادهاند.
در اين پژوهش با استفاده از آزمون کولموگرف -اسميرنوف ،نرمال در گروههای مختلف (به لحاظ سن ،سابقه کار یا سطح تحصیالت)
یکدیگر دارند ،یا خیر .فرضهای این آزمون به
بودن مشاهدات براي متغيرهاي پژوهش مورد بررسي قرار گرفته تفاوت معناداری با ۶
صورت زیر تعریف میشوند:
است.
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ﺑﺎﻻﺗﺮ)%
اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻣﻨﻈﻮر ﻓﻮق
ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ)%در(65
دﻳﭙﻠﻢ و ﻓﻮقدﻳﭙﻠﻢ)(17%
ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت
ﺟﺮﺑﻴﻨﮓ)(355) (1988
(18دوﻣﻣﺮﺣﻠﻪاي ﻣﺪلﺳﺎززي ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺧﺘﺎري ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪﺪه آﻧﺪرﺳﻮن و ﺟﺮ
روش
داده وﻫﺎ ،از
ﻟﻴﺴﺎﻧﺲه
ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﺤﻠﻴﻞ رواﺑﻂ و ﺗﺄﻳﻴﻴﺪ و ﻳﺎ رد ﻓﺮﺿﻴﻪﻪﻫﺎ
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺮاي ﺗﺤ
ﺑﺮازش ﻣﻲﺷﻮد ،و در ﮔﺎم دوم از ﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﮔﺎم اول ﻣﺪل ااﻧﺪازهﮔﻴﺮي ش
اﻓﺮادﺗ ﺑﺎ 8
ﭼﮕﻮﻧﮕﻲﻧﻈﺮ
ﺳﺎل ،از
اﻧﺪازهﺗﺎ39
ﻣﺪل 30
ل ﻓﻮق 53 ،درﺻﺪ از ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﮕﺎن زن ﺑﻮدهاﻧﺪ .از ﻧﻈﺮ ﺳﻦ ،اﻓﺮاد ﺑﺎﻣﻲرده
ﺸﺎن
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ،و ﻣﺪﺪل ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻧﺸ
ﻲ
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي آﺷﻜﺎر را
ﺧﺪﻣﺖ،ﭘﻨﻬﺎن
ﺳﺎﺑﻘﻪﺘﻐﻴﺮﻫﺎي
ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﺘ
ﮔﻴﺮي ،ﭼ
ﺷﻮد.ﺳﻨﻲل
ﻣﻨﻈﻮر آزﻣﻮن ﻣﺪل ي
ر
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ددر اﺑﺘﺪا ﺑﻪ
رﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﭘﻨﻬﺎن در ار
ﻣﺘﻐﻴﺮﺮﻫﺎي
ﻫﺎي اﻧﺪازهﮔﻴﺮي از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪ
دادهاﻧﺪ.
ﺗﺸﻜﻴﻞ
دﻫﻨﺪﮔﺎن را
ﭼﮕﻮﻧﻪﭘﺎﺳﺦ
ﻪ ﺧﺪﻣﺖ ،و از ﻧﻈﺮ ﺗﺤﺼﻴﻼت ،اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻣﺪرك ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد
پرستاران
کاری
دلبستگی
بر
روانشناختی
ی
ه
سرمای
ﮔﺮﻓﺘﻪﻻرﻛﺮ
ﻓﻮرﻧﻞ و
ﻣﻮرد ﻃﺒﻖ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺪ.
ﺳﺎزه اﺳﺘﻔﺎده
ﺑﺎرﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠﻲ  0/5و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪﺪه ﺳﺎزﮔﺎري درووﻧﻲ
ي
اﺳﺖ،(1981).
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻲ
رواﻳﻲ
ﻧﻈﺮﻗﺮار
ﺑﺮرﺳﻲ
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻛﻮﻟﻤﻮﮔﺮف-اﺳﻤﻴﺮﻧﻮف ،ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺑﺮاي
اﺳﺖ) .(36ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻣﻘﺪار ﺑﺎرﻫﺎي ﻋﺎﻣﻣﻠﻲ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮاارد ﺑﺎﻻﺗﺮ از  0/5و در ﺳﻄﺢ ﻛﻮﭼﭼﻜﺘﺮ از  0/001ﻣﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﻲﺗﻮان
تﺳ
ﺠﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﻫﻴﭻ ﮔﻮﻳﻪاي از ﻓﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻧﻤﻲﺷﻮﻮد .ﻣﺪل ﻣﻌﺎدﻻت
اﺳﻤﻴﺮﻧﻮف ﮔﻮﻮﻳﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ را ﻣﻲﺳﻨﺠ
ﺟﺪول .4آزﻣﻮن ﻛﻮﻟﻤﻮﮔﺮوف -ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ
کولموگروف-اسمیرنوف
جدول( :)4آزمون
ﭘﮋوﻫﺶ در ﺷﺷﻜﻞ) ،(2ﻧﺸﺎن دااده ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﻧﺤﺮاف

ﻣﺘﻐﻴﺮ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪي رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ 0/60732
ﺗﻌﺎرض ﻛﺎر ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده 0/55101
ﺗﻌﺎرض ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻛﺎر 0/59522
0/60622
دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻛﺎري

Z
0/868
0/770
0/796
0/866

ﺳﻄﺢ

ﻣﻌﻨﺎداري
0/438
0/601
0/558
0/441

ﺟﺪول) ،(4ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري آزﻣﻮن ﺑﺎﻻﺗﺮ از  0/05ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ادﻋﺎي ﻧﺮﻣﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺑﺮاي
نتایج آزمون تحلیل واریانس یک عامله در سطح اطمینان
ﻫﺶ در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن  95درﺻﺪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ،و ﻣﻲ ﺗﻮان از روش ﺣﺪاﻛﺜﺮ درﺳﺖﻧﻤﺎﻳﻲ در ﻣﺪلﺳﺎزي ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري
(95درصد) نشان داد ،بین گروههای سنی و متغیرهای پژوهش
تفاوت معناداری وجود ندارد) .اما بین گر وههای سابقه خدمت
ﻲ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻴﺎن ﮔﺮوهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻤﻌﻴﺖﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎدار دارد ﻳﺎ ﺧﻴﺮ ،از
ﺷﻜﻞ .2ﻣﺪل ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎرري ﭘﮋوﻫﺶ
و سرمایهی روانشناختی تفاوت معناداری وجود دارد( .آزمون
وﻧﻤﻮﻧﻪاي ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚﻋﺎﻣﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﻫﺪف از آزﻣﻮن  tدوﻧﻤﻮﻧﻪاي ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻔﺎوت ﺳﻄﺢ ﻳﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮ
ﻣﺪل ،سال
ﻣﻨﻈﻮر و 4شتا 8
مقایسهی زوجی نشان داد ،افراد با  1تا  4سال
اﺳﺖ ،ﻛﻛﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ آنﻫﺎ در ﺟﺪول) ،(5اراﺋﻪﻪ ﺷ
ﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه
ﺳﺎﺧﺘﺎري ﭘﻴﺸ
ﻻت
ﻣﻌﺎدﻻ
روش ﻣﺪل
ﻫﺎي زﻳﺎدي در ش
ﺷﺎﺧﺺﻫ
پژوهش
ساختاری
معادالت
ﺳﺎزيمدل
شکل(:)2
ﺷﻮﻧﺪ:
ﺑﺮازشﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ
ﺘﻠﻒ)ﻣﺘﺄﻫﻞ و ﻣﺠﺮد ،ﻳﺎ زن و ﻣﺮد( اﺳﺖ .ﻓﺮضﻫﺎي اﻳﻦ آزﻣﻮن ﺑﻪ ﺑﻪﺻﻮرت زﻳﺮ
ﺣﺎﺻﻞهی
باالتر،ﻣﻘﺎازدﻳﺮسرمای
سابقه ،نسبت به افراد با  8تا  16و  16سالﺑﺎ وﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺷﺪه ،ﻣﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻣﺪل از ﺑﺮازش ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﺳﺮﻣﺎﻳﺔ
ﻧﻈﺮ
از
دارﻧﺪ.
ﺑﻴﺸﺘﺮي
ﻛﺎر
ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻮاده
ﺗﻌﺎرض
ن  tدوﻧﻤﻮﻧﻪاي ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن  95درﺻﺪ ،زﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدان
ﭘﮋوﻫﺶ
ﻣﻌﺎدﻻت
ﺟﺪول..52
ﺷﻜﻞ
ﭘﮋوﻫﺶ
ريﻛﻠﻲ
ﺳﺎﺧﺘﺎرل
ﺑﺮازش ﻣﺪ
ﻣﺪلﺺ
ﺷﺎﺧﺺ
روانشناختی کمتری برخوردارند .بین گروههای سابق هیخدمت
پژوهش
کلی
مدل
ﻫﺎي برازش
صهای
جدول( :)5شاخ
رض ﻛﺎر ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده و دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻛﺎري ،ﺑﻴﻦ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن  tدوﻧﻤﻮﻧﻪاي
و سایر متغیرهای پژوهش ( WFC،FWCو دلبستگی کاری)،
ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ آنﻫﺎ در ﺟﺪول)5
اﺳﺖ،ﺷ ﻛﻛﻪ
ﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه
ﭘﻴﺸ
ﺳﺎﺧﺘﺎري
ﻻت
ﻧﺎم ﻣﻌﺎدﻻ
ﺳﺎزي
ﻣﺪل
ﻧﻮعﻧﻈﺮش
در
ﺷﺎﺧﺺﻫ
ﺑﻴﺸﺘﺮيش
ﻣﻨﻈﻮر
ﺷﺎﺧﺺ و
رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ
ﺳﺮﻣﺎﻳﺔ
زﻳﺎدي از
ﻫﺎي دارﻧﺪ.
ﻣﺠﺮدﻫﺎ
ﻣﺪل ،ﺑﻪ
ﺑﺮازشﻧﺴﺒﺖ
ﻣﺘﺄﻫﻞ درك از ﺗﻌﺎرض ﻛﺎر ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪﺑﻪﻛﺎر
ﺷﺎﺧﺺ
ﻣﻘﺪار
ﺎﺳﺐ
ﻣﻘﺪار ﻣﻨﺎ
ﺺ
ﺷﺎﺧﺺ
روش ﺺ
برای
واریانس
تحلیل
آزمون
نتایج
تفاوت معناداری مشاهده
ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺧﻮردار
ﺗﺄﻳﻴﺪﻣﻣﻲ
Hﺷﺪه،
ﺣﺎﺻﻞ
ﻣﻘﺎدﻳﺮ
ﺑﺮازش
ﺗﻮان ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ
نشد .ﺑﺎ
اﺧﺘﺼﺎﺎر
ﻣﺪل ﻧﻬﺎﻳﻲ
ﺷﺎﺧﺺاﺳﺖ .در ل
ﺺ
ﺑﺮازش ﻣﺪل از ﺑﻪ
ﺷﺪ(.
ﺗﻮﺟﻪدر ﺑﻪواﻗﻊ
ﻧﺸﺪ) ،و
ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﻣﺘﺄﻫﻞ و ﻣﺠﺮد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻓﺮض 0
متغیر سطح تحصیالت نشان داد افراد با مدرک تحصیلی
دیپلمﺳﻦ ،ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﻳﺎ ﺳﻄﺢP-Value
0/0773
ﺗﺤﺼﻴﻼت( ﺑﻴﺸﺘﺮ از 0/055
ﺲ ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻠﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ،آﻳﺎ ﺳﻄﺢ ﻳﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮ در ﮔﺮوهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ)ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ
ﻣﻄﻠﻖ
و فوقدیپلم به نسبت افراد با مدرک تحصیلی لیسانس ،تعارض
ﺺ
ﺷﺎﺧﺺ
ﺟﺪول.5
 GFIﻫﺎي ﺑﺮازش
ﭘﮋوﻫﺶ0/
ل0ﻛﻠﻲ 9661
ﺑﻴﺸﺘﺮ ازﻣﺪ/9
ي ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ دارﻧﺪ ،ﻳﺎ ﺧﻴﺮ .ﻓﺮضﻫﺎي اﻳﻦ آزﻣﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ:
CFI
سطح
بین
برخورداند.
خانواده95به کار
خانواده
ن ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚکار به
0/9445
ﺑﻴﺸﺘﺮ از 0/9
ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري
ﮔﺮوهﻫﺎي ﺳﻨﻲ و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي
بیشتریداد ،ﺑﻴﻦ
درﺻﺪ ﻧﺸﺎن
ﺳﻄﺢواﻃﻤﻴﻨﺎن
ﻋﺎﻣﻠﻪ در
ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ
IFI
0/9660
ﺑﻴﺸﺘﺮ از 0/9
روانشناختی و
(سرمایه
پژوهش
ﺳﺮﻣﺎﻳﺔسایر
تحصیالت و
ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ H0وﺟﻮد ﻧﺪارد( .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻓﺮض
یدارد ).آزﻣﻮن
وﺟﻮد
ﻣﻌﻨﺎداري
متغیرهایﺗﻔﺎوت
رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ
ﻴﻦ ﮔﺮوهﻫﺎي ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ و
TLI
0
/
9
26
0
/
9
از
ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ
ﻣﻘﺪار ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ
ﺺ
ﻧﺎم
ﺺ
ﺷﺎﺧﺺ
ﻧﻮع
نشد.
مشاهده
معناداری
تفاوت
کاری)،
دلبستگی
ﻛﻤﺘﺮي
ﺸﺎن داد ،اﻓﺮاد ﺑﺎ  1ﺗﺎ  4ﺳﺎل و  4ﺗﺎ  8ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ  8ﺗﺎ  ،16و  16ﺳﺎل و ﺑﺎﻻﺗﺮ ،از ﺳﺮﻣﺎﻳﺔ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ
PNFI
18در0/5
ﺷﺎﺧ0/
ﺑﻴﺸﺘﺮ از 5
ﻣﺪﺪل ﻧﻬﺎﻳﻲ
ﺧﺺ
اﺧﺘﺼﺎﺎر
در ادامه به منظور تحلیل دادهها ،از روش دومرحلهاي مدلسازی ﺑﺮازش
PCFI
0
/
5
23
0
/
5
از
ﺑﻴﺸﺘﺮ
0/0733
ﺑﻴﺸﺘﺮ از 0/05
ﻣﻘﺘﺼﺪ
۶ P--Value
معادالت ساختاري پيشنهاد شده آندرسون و جربينگ()1988
ﻣﻄﻠﻖ
R GFI
RMSEA
0
/
04
45
0
/
05
5
از
ﻛﻤﺘﺮ
ﺑﻴﺸﺘﺮ از 0/9
0/961
( )35استفاده شده است .در گام اول مدل اندازهگيري برازش
CM
MIN/DF
ﺑﻴﻦ  1ﺗ
ﺑﻴﺸﺘﺮﺗﺎ از0/9 5
0/9452/325
CFI
میشود و در گام دوم از تحليل مسير براي تحليل روابط و تأیید
ﺑﻴﺸﺘﺮ از 0/9
0/960
IFI
ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ
ل0/926
زیادی /9در 0روش مد 6
TLIشاخصهای ﺑﻴﺸﺘﺮ از
سازی
و یا رد فرضیهها استفاده میشود .مدل اندازهگیری ،چگونگی تبیین به منظور برازش مدل،
ﺑﻴﺸﺘﺮ ازکه0/5مهمترین آ 8
P
PNFI
0/518در
نها
پیشنهاد شده است
متغیرهای پنهان توسط متغیرهای آشکار را بررسی مینماید و مدل معادالت ساختاری
0/523
مقادیر 0/5
است .با توجه به ﺑﻴﺸﺘﺮ از
P
PCFI
توان
حاصل شده ،م3ی
ساختاری نشان میدهد چگونه متغیرهای پنهان در ارتباط با یکدیگر جدول( ،)5ارایه شده
0/05
برازش مناسبی ﻛﻤﺘﺮ ااز
0/045
RM
MSEA
است.
برخوردار
ﻣﻘﺘﺼﺪنمود که مدل از
قرار گرفتهاند .در ابتدا به منظور آزمون مدلهای اندازهگیری از تحلیل بیان
ﺑﻴﻦ  1ﺗﺎ 5
2/325
CM
MIN/DF
عاملی تأییدی برای ارزیابی روایی سازه استفاده شد .طبق نظر فورنل پس از برازش مدل پژوهش ،جهت آزمون فرضیههای پژوهش،
و الرکر ( ،)1981بارهای عاملی ( )0/5و باالتر نشاندهنده سازگاری با استفاده از میزان نسبت بحرانی ( )CRو  P-Valueمربوط به
درونی سازهها است( .)36با توجه به اينکه مقدار بارهاي عاملي در هر مسیر ،رد یا تأیید فرضیهها مشخص میشود .نسبت بحرانی
بیشتر موارد باالتر از ( )0/5و در سطح کوچکتر از ( )0/001معنادار از تقسیم و زن رگرسیونی بر خطای استاندار حاصل میگردد .در
بودند ،ميتوان نتيجه گرفت که گويهها به خوبي متغیرها را ميسنجند صورتی که قدر مطلق نسبت بحرانی از ( )1/96باالتر باشد ،در سطح
ﻧﻲ) (CRو  P-Vaalueﻣﺮﺑ
است .اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻴﺰان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺤﺮﻧﻲ
ﺶ ،ﺑﺎ
ﭘﮋوﻫﺶ
 0/05وﻓﺮﺿ
ﺟﻬﺖ آزﻣﻮن
ش
ﺑﺮازش
و بنابراین هیچ گویهای از فرایند ﭘﺲ
ﭘﮋوﻫﺶ،مدل
ﻣﺪلنمیشود.
گذاشته
تحلیلازکنار
ﻫﺎيمعنادار
ﺿﻴﻪنتر
پایی
ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲﮔﺮدد .در ﺻﻮرﺗ
جدول(،)6ﺗﻘﺴﻴﻢ
ﻧﺴﺒﺖبهﺑﺤﺮاﻧﻲ از
ﺧﻄﺎي
آزمون ﺑﺮ
رﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ
نتایج وزن
ﺮﺿﻴﻪﻫﺎ
شکل(،)2ﺗﺎﻳﻴﺪ
معادالت ساختاری پژوهش در رد ﻳﺎ
شده است.
نشانﻓﺮداده
اﺳﺘﺎﻧﺪاتاار پنجم
های اول
فرضیه
حاصل از
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﺷﻮد.با توجه
ﻲ
ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﺤﺮاﻧﻲ از  1/96ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،د رﺳﻄﺢ  0/055و ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ ﻣﻌﻌﻨﺎدار اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺟﺪول) ،(6ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﻮن ﻓﻓﺮﺿﻴﻪﻫﺎي اول ﺗﺗﺎ ﭘﻨﺠﻢ ﻧﺸﺎن دادد ،ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺤﺮﺮاﻧﻲ و  P--Valueﺑﺮاي آ
ﺳﺮﻣﺎﺎﻳﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺧ
ﺸﻢ و
ﻫﺎيدورهﺷﺸ
ﻓﺮﺿﻴﻪ
پرستاريﻲ
ﺑﺮاي
ﮔﺮﻓﻓﺘﻨﺪ.
ﻗﺒﻮﻟﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺷﺪ ،و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻗﺮار
اﺛﺮ بهار 1396
ﻫﻔﺘﻢ،اول،
ششم ،شماره
ششم،
ﺑﺮرﺳﻲ سال
مديريت
فصلنامه
ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ 25
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ،ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ  0/05ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ا
ﻪ
ﻣﻴﺰان 0/059
ن
ﻧﻘﺶ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ  ،WFCﺑﻪ
ﻛﺎري ﺑﺎ ﺶ

ﺳﺮﻣﺎﻳﺔرواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﺮ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻛﺎري ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ  ،FWCﺑﻪ ﻣﻴﺰان  0/148ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ،ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ  0/05ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
ﺳﺮﻣﺎﻳﺔرواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ)ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ  WFCو  ،(FWCﺑﺮ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻛﺎري ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ و
ﻣﻌﻨﺎدار دارد.
محمدباقر فالحی و همکاران

ﺟﺪول .6ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪﻫﺎ
جدول( :)6نتایج آزمون فرضیهها

ﻓﺮﺿﻴﻪ
1
2
3
4
5
ﻓﺮﺿﻴﻪ
6
7

ﻣﺴﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪي رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ← دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻛﺎري

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪي رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ← ﺗﻌﺎرض ﻛﺎر ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪي رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ← ﺗﻌﺎرض ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻛﺎر
ﺗﻌﺎرضﻛﺎر ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده← دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻛﺎري

ﺗﻌﺎرض ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻛﺎر← دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻛﺎري

ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺴﻴﺮ

0/731
-0/295
-0/362
-0/201
-0/410

ﻣﺴﻴﺮ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪي رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ← ﺗﻌﺎرض ﻛﺎر ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده← دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻛﺎري

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪي رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ← ﺗﻌﺎرض ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻛﺎر← دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻛﺎري

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺤﺮاﻧﻲ

9/915
-3/172
-4/413
-2/954
-5/353

ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري

0/000
0/002
0/000
0/003
0/000

ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺴﻴﺮ

0/059



0/148

ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻓﺮﺿﻴﻪ
ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻓﺮﺿﻴﻪ
ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻓﺮﺿﻴﻪ

ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻓﺮﺿﻴﻪ

ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻓﺮﺿﻴﻪ

ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻓﺮﺿﻴﻪ

ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻓﺮﺿﻴﻪ

) (-0/295) × (-0/201
) (-0/362) × (-0/410
نشان داد ،که نسبت بحرانی و  P-Valueبرای آنها در حد قابل عنوان مثال ،این باور که وی میتواند از کار خود به عنوان و سیلهای
ﺑﺤﺚ
قبولی میباشد ،و بنابراین مورد تأیید قرار گرفتند .برای بررسی برای رسیدن به اهداف و آرزوهای خود استفاده کند ،دلبستگی را
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﺎرض ﻛﺎر ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺗﻌﺎرض ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻛﺎر را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ در ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﺔ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﺮ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻛﺎري
فرضیههای این مطالعه ،اثر غیرمستقیم سرمایهی روانشناختی بر افزایش خواهد داد .بنابراین ،کارکنانی که به توانایی خود در انجام و
ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻬﺪاي ﻛﺎرﮔﺮ ﻳﺰد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار داد .ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ داده ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ،ﺳﺮﻣﺎﻳﺔ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﺮ
دلبستگی کاری با نقش میانجی  ،WFCبه میزان ( )0/059محاسبه ظایف مربوط به شغل و پیدا کردن راههای جایگزین برای حل مسائل
دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻛﺎري ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ دارد .ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ،اﻣﻴﺪواري ،ﺧﻮشﺑﻴﻨﻲ و ﺗﺎبآوري ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻪ ﻛﺎر
گردید ،که در سطح ( )0/05معنادار است .همچنین اثر غیرمستقیم باور دارند ،حتی زمانی که با مسائل کاری مواجه میشوند ،انرژی و
ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي زﻣﻴﻨﻪ ﻻزم ﺑﺮاي دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻛﺎري را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﻛﺎرﻛﻨﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﻛﺎر ﺧﻮد اﺣﺴﺎس اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ دارﻧﺪ و اﺣﺴﺎس
سرمایهیروانشناختی بر دلبستگی کاری با نقش میانجی  ،FWCبه شور و شوق خود را از دست نخواهند داد ،و سطحی از خوشبینی و
ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺑﺮ ﻛﺎرﺷﺎن ﺗﺴﻠﻂ دارﻧﺪ ،ﻣﺠﺬوب و ﻏﺮق ﻛﺎر ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ .ﺗﺎبآوري ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ
میزان ( )0/148محاسبه گردید ،که در سطح ( )0/05معنادار است .امیدواری درمورد موفقیتهای آتی دارند ،و درنتیجه دلبستگیشان به
ﺿﺮوري اﺳﺖ .ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺎدي در ﻛﺎر ﺧﻮد ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﺑﺮاي ﻓﺮد ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮاﻧﻊ و
منابع()17
حفاظت
نظریهی
رابطه از
ﻣﻲیابد.
وينمی
کاهش
صورت اﻳﻦ کار
مستقیم ،به
عالوه بر
ﻣﺸﻜﻼتسرمای
بنابراین
ﺑﺮاياز رﺳﻴﺪن ﺑﻪ
وﺳﻴﻠﻪاي
ﻋﻨﻮان
وجودﻛﺎراینﺧﻮد ﺑﻪ
ﺗﻮاﻧﺪ از
ﺑﺎور ﻛﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل،
مسیر ﻓﺮد ،ﺑﻪ
اﻣﻴﺪواري
روانشناختیدﻳﮕﺮ،
ﻣﻘﺎومهیﺑﺎﺷﺪ .از ﺳﻮي
دمروتی
کند.
وﻇﺎی
حمایت م
()25
ها -
کاری و
دلبستگی
 WFCو
ﺧﻮدمیانجی
نقش
غيرمستقيم (با
باکر وﺑﻪ ﺷﻐﻞ و
ﻣﺮﺑﻮط
ﻳﻒ
در اﻧﺠﺎم
شغلیﺧﻮد
منابعﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
ﻛﻪ ﺑﻪ
تقاضاﻲ
مدلﻛﺎرﻛﻨﺎﻧ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،
ﺧﻮاﻫﺪ داد.
،)FWCرا براﻓﺰاﻳﺶ
دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ
اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ،
آرزوﻫﺎي
اﻫﺪاف و
عوامل
عنوان
به
شخصی
منابع
از
شغلی،
منابع
کنار
در
(،)2008
دارد.
معنادار
و
مثبت
تأثیر ﻛﺮدن راهﻫﺎي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎور دارﻧﺪ ،ﺣﺘﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻛﺎري ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ،اﻧﺮژي و ﺷﻮر و ﺷﻮق ﺧﻮد را از
ﭘﻴﺪا
همکاران
و
ژانتوپولو
کنند(.)26
ی
م
یاد
کاری
دلبستگی
بر
اثرگذار
بحث
دﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داد ،و ﺳﻄﺤﻲ از ﺧﻮشﺑﻴﻨﻲ و اﻣﻴﺪواري درﻣﻮرد ﻣﻮﻓﻘﻴﺖﻫﺎي آﺗﻲ دارﻧﺪ ،و درﻧﺘﻴﺠﻪ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲﺷﺎن ﺑﻪ ﻛﺎر ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻤﻲﻳﺎﺑﺪ.
تجارب
عنوان م
دﻣﺮوﺗﻲ )شغلی،
تقاضاها-منابع
ﻣﻲمدل
الهام از
( ،)2009با
ﻫﺎ-عنوان
ﺗﻘﺎﺿﺎبه
ﻣﺪل کار را
خانواده به
ﻧﻈﺮﻳﺔبه خانواده
ض کار
راﺑﻄﻪ از
مطالعه تعار
این
کنند ،ﺷﻐﻠﻲ،
ی ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻛﻨﺎر
 ،(2008در
ﻛﻨﺪ .ﺑﺎﻛﺮ و
ﺣﻤﺎﻳﺖ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﻐﻠﻲ)(25
تعارض (17و
ﺣﻔﺎﻇﺖ واز ﻣﻨﺎﺑﻊ)
وﺟﻮد اﻳﻦ
دلبستگی
است بر
ممکن
منابع)،
عنوان )نوعی
مثبت(به
روانشناختی
کاری
روانشناختی بر
ﻋﻨﻮان سرمای
میانجیﺑﻪدر تأثیر
متغیر
ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎ-ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﺪل
اﻟﻬﺎم از
2009از( ،ﺑﺎ
ﻫﻤﻜﺎران
ژاﻧﺘﻮﭘﻮﻟﻮ و
ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ).(26
دلبستگیﻳﺎد
دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻛﺎري
ﻋﻮاﻣﻞهیاﺛﺮﮔﺬار ﺑﺮ
هایﺷﺨﺼﻲ
ﻣﻨﺎﺑﻊ
از
پرستاران بیمارستان شهدای کارگر یزد مورد بررسی و تحلیل قرار داد .کارکنان به کار تأثیر بگذارد( .)27نتیجهها از نظرات آنها حمایت
ی
نتیجهی حاصل از بررسی دادهها نشان داد ،سرمایهی روانشناختی بر میکند .مطالعه پائیک و همکاران ( ،)2015نشان داد سرمایه٨
دلبستگی کاری تأثیر مثبت دارد .خودکارآمدی ،امیدواری ،خوشبینی روانشناختی با نقش میانجی دلبستگی کاری بر رضایتشغلی و تعهد
و تابآوری ،بطور مشترک باعث افزایش دلبستگی پرستاران به کار عاطفی سازمانی کارکنان بیمارستان تأثیر دارد( .)32نتیجه این فرضیه
میشوند .خودکارآمدی زمینه الزم برای دلبستگی کاری را فراهم با نتایج مطالعه آنها سازگاری دارد .نظامی و گیوران ( ،)1395در
میکند .کارکنانی که در کار خود احساس اعتماد به نفس دارند و پژوهش خود نشان دادند ،سرمایهی روانشناختی بر فرسودگی شغلی
احساس میکنند بر کارشان تسلط دارند ،مجذوب و غرق کار خود پرستاران تأثیر دارد(.)30
خواهند شد و دلبستگی افزایش مییابد .تابآوری به منظور حفظ نتایج دیگر مطالعه نشان داد ،سرمایهی روانشناختی بر تعارض
دلبستگی ضروری است .سرپرستان ممکن است با مسائل زیادی در کار به خانوداه و خانواده به کار تأثیر منفی دارد .خودکارآمدی،
کار خود مواجه شوند .برای این منظور ،برای فرد ضروری است که در امیدواری ،خوشبینی و تابآوری ،بطور مشترک باعث کاهش
برابر موانع و مشکالت مقاوم باشد .از سوی دیگر ،امیدواری فرد ،به ادراک از تعارضهای کار -خانواده سرپرستاران میشود .سرپرستان
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سرمایهی روانشناختی بر دلبستگی کاری پرستاران
با سرمایهی روانشناختی باالتر ،میتوانند نقشهای کاری و تعهدات
خانوادگی خود را به نحو بهتری مدیریت کنند و خود را از تعارض در
روابط کار -خانواده محافظت کنند .میتوان گفت افراد خوشبینتر
به دلیل اینکه استنادهای مثبتی درباره موفقیتهای آینده دارند،
هنگامی که کارشان با زندگی خانوادگی تداخل داشته باشد ،این
تداخل را نه به عنوان یک تهدید ،بلکه به عنوان یک فرصت تلقی
میکنند که در آینده شرایط بهتری پیدا میکنند .امیدواری،
به معنی پایداری و و تغییر مسیر رسیدن به هدف و نتیجه ،به
افراد کمک میکند راههای جایگزینی را در جهت حل تعارض
کار -خانواده و رسیدن به تعادل دوباره پیدا کنند .تابآوری نیز به
آنها کمک خواهد کرد در برابر مسائل و مشکالت تحمل بیشتری
داشته باشند ،تا تعارض کار -خانواده حل شود .هابفول (،)2002
از بهکارگیری منابع شخصی (مانند خودکارآمدی و خوشبینی)
برای کاهش شرایط استرسزا ( ،)21آوی و همکاران ( ،)2009از
سرمایهی روانشناختی به عنوان منبعی برای حل مسائل و مشکالت
و انجام و ظایف پیچیده ( ،)37آلن و همکاران ( )2012از سرمایهی
روانشناختی به عنوان عاملی برای مقابله تعارض کار -خانواده(،)38
و دولینگ و برنز ( ،)2017از خود کارآمدی به عنوان عاملی برای
مدیریت تعارض کار -خانواده( )39نام میبرند،که نتایج این مطالعه
از نظرات آنها حمایت میکند .این نتایج با نتایج مطالعه کاراتپ
و کاراداس ( ،)2014سازگاری دارد .نتایج مطالعه آنها نشان داد
سرمایهی روانشناختی بر تعارض کار به خانواده و خانواده به کار،
قصد غیبت و ترک خدمت کارکنان تأثیر منفی دارد(.)31
یافتهها نشان میدهد ،سرمایهی روانشناختی بر ادراک از تعارض
خانواده به کار به نسبت تعارض کار به خانواده تأثیر بیشتری دارد.
شاید یکی از دالیل آن کنترل بیشتر افراد بر موضوعات شخصی و
خانوادگی نسبت به موضوعات کاری و سازمانی باشد .افراد بهتر
میتوانند موضوعات خانوادگی را نسبت به موضوعات کاری مدیریت
کنند و بنابراین کمتر دچار تداخل خانواده در کار میشوند .در
صورتی که بسیاری از شرایط کاری که در مسائل خانوادگی تداخل
میکند ،خارج از کنترل فرد باشد .به همین خاطر افراد ،همانطور که
نتایج این پژوهش نیز نشان میدهد ،تعارض کار به خانواده بیشتری
نسبت به تعارض خانواده به کار خواهند داشت .نتایج مطالعه فانگ
( )2017نیز که جامعه آماری را پرستاران یک بیمارستان تشکیل
میداد ،نشان داد که میانگین تعارض کار به خانواده پرستاران بیشتر
از تعارض خانواده به کار است( .)3بنابراین میتوان گفت پرستاران
بیشتر با تعارض کار به خانواده مواجه هستند تا تعارض خانواده به
کار.

نتایج حاصل از بررسی دادههای مطالعه نشان داد تعارض کار به
خانواده و تعارض خانواده به کار بر دلبستگی کاری تأثیر منفی دارد.
با این حال تأثیر تعارض خانواده به کار بر دلبستگی کاری بیشتر
است .این نتیجه که تعارض خانواده به کار ،در مقایسه با تعارض کار
به خانواده ،بر دلبستگی کاری تأثیر بیشتری دارد ،با دیدگاه تطابق
ناسازگار و با دیدگاه دامنه متقابل سازگار است .براساس دیدگاه
حوزهی متقابل ،تعارض خانواده به کار ،به نسبت تعارض کار به
خانواده ،پیشبینیکنند ه قویتری از پیامدهای کاری است .با این
وجود برخی پژوهشهای گذشته ،دیدگاه دامنه متقابل را به چالش
کشیده بودند .به عنوان مثال ،شوکلی و سینگال ( ،)2011نشان
دادند رابطه تعارض کار به خانواده و رضایت شغلی ،در مقایسه با
رابطه تعارض خانواده به کار و رضایت شغلی ،قویتر است(.)40
نوحه و سونتاج ( ،)2014در پژوهش خود نشان دادند ،تعارض کار
به خانواده بر قصد ترک خدمت تأثیر دارد ،در حالی که تأثیر تعارض
خانواده به کار بر قصد ترک خدمت تأیید نشد( .)13نتایج پژوهش
آنها از دیدگاه تطابق در مقابل حوزهی متقابل حمایت کرد.
نتيجهگيري
در کل میتوان نتیجه گرفت ،تعارض کار به خانواده و خانواده
به کار ،در ارتباط بـین سرمایهی روانشناختی و دلبستگی کاری
نقش میانجی را ایفا میکنند .درک از تعارض کار به خانواده و
خانواده به کار کمتر ،عالوه بر اینکه پیامد سرمایهی روانشناختی
هستند ،پیشامدی از دلبستگی کاری نیز خواهند بود .پرستارانی
کـه از سرمایهی روانشناختی باالتری برخوردارند ،تعارض کمتری را
بین کار و خانواده درک کرده و این عامل باعث میگردد دلبستگی
بیشتری به کار خود داشته باشند .بنابراین به منظور افزایش
ن باید به مقولهی
دلبستگی کارکنان به کار مسؤولین بیمارستا 
سرمایهی روانشناختی پرستاران توجه داشته باشند.
با در نظر گرفتن نتایج حاصل از پژوهش پیشنهادهای زیر به
مسؤولین ارایه میگردد:
 .1با توجه به اینکه سرمایهی روانشناختی قابل یادگیری و توسعه
ن با دعوت از روانشناسان
است ،پیشنهاد میشود مسؤولین بیمارستا 
و اساتید مجرب در این زمینه ،دورههای آموزشی منظمی را برای
پرستاران در نظر بگیرند.
 .2در فرایند انتخاب و استخدام پرستاران ،از آزمونهایی برای
سنجش سطح سرمایهیروانشناختی آنان استفاده شود ،تا سرپرستانی
استخدام شوند که از سرمایهیروانشناختی باالتری برخوردارند.
 .3با توجه به اینکه براساس نتایج پژوهش ،پرستاران زن نسبت
به مردها ،تعارض خانواده به کار بیشتری ادراک میکنند ،پیشنهاد
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میشود برای زنان ساعات کاری انعطافپذیرتری در نظر گرفته
شود و کمیتهای برای رسیدگی به مهمترین مسائل آنان در مورد
نقشهای خانوادگی تشکیل شود.
 .4با توجه به اینکه پرستاران با سابقه کاری بیشتر ،به نسبت
پرستاران با سابقه کمتر از سرمایهی روانشناختی باالتری برخوردارند،
مسؤولین بیمارستان فرصتهای الزم برای حفظ پرستاران با سابقه
و قراردادی خود را فراهم آورند.
 .5به مدیران و سرپرستاران بخشهای مختلف بیمارستان ،آموزشها
و توصیههایی در زمینه شیوههای جدید و منعطف کاری ،ساعات
کاری انعطافپذیر و اجتناب از اضافه کاریهای بیمورد داده شود،
تا بتوانند پرستاران را در سازماندهی و ظایف کاری و تعهدات
خانوادگی یاری رسانند.
به عنوان برخی از محدودیتهای پژوهش ،باید توجه داشت که
نمونه این پژوهش تنها پرستاران بیمارستان شهدای کارگر یزد را
شامل میشود و بنابراین در رابطه با جوامع دیگر اطالعی در دسترس
نیست .بر همین اساس ،بایستی در تعمیم نتایج این پژوهش به دیگر
جوامع محتاط بود .عدم همکاری برخی پرستاران به دالیل مختلف،

باعث شد تا به پرستاران سایر بخشها برای توزیع پرسشنامهها
رجوع شود .این مسئله ممکن است بر نتایج تأثیرگذار بوده باشد.
پیشنهاد میشود پژوهشگران آینده به بررسی این موضوع در جوامع
دیگر ،از جمله بیمارستانها و مراکز درمان دولتی بپردازند و نتایج
خود را با نتایج حاصل از این پژوهش مقایسه کنند .این مطالعه
عوامل شخصی بالقوه و سایر عوامل ناشناخته دیگر که میتوانند
دلبستگی پرستاران به کار را تحت تأثیر قرار دهد ،شامل نمیشود.
از این رو به پژوهشگران آینده و عالقمند در این حوزه پیشنهاد
میگردد ،در پژوهش خود به نقش عوامل تعدیلگری همچون
جنسیت ،و ضعیت تأهل و  ...در بررسی روابط توجه کنند .همچنین
نقش سایر متغیرها ،از جمله تیپهای شخصیتی ،سبکهای رهبری
و حمایتهای سازمانی مختلف بر دلبستگی کاری بررسی شود.
تشکر و قدرانی
نویسندگان این مقاله ،از مدیریت بیمارستان شهدای کارگر یزد
و کلیه پرستاران دلسوز و زحمت کش این بیمارستان که بدون
مساعدت آنها این پژوهش به نتیجه مطلوب نمیرسید ،کمال
تشکر و قدردانی را دارند.
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Introduction: Nurses always confront with work family conflict.
Nurse managers could be recognizing effect psychological capital
on work family conflict and work engagement among nurses, and
improve their performances in hospital.
Aim: This study was done to assessing the effect of psychological
capital on work engagement with mediating role of work -family
conflict among nurses.
Method: This study was a practical study from purpose view and
it was a descriptive-correlation one from methodology perspective.
The statistical population of this study includes (354) nurses of
Shohadaye Kargar Hospital in Yazd province. The sample size
was calculated through Cochran formula and a sample of (185)
nurses were selected through random classification method. For
data gathering, the standard questionnaires of psychological
capital (Luthans & etal, 2007), work-family conflict (Netemeyer &
etal,1996) and work engagement (Schaufeli & etal, 2002) used,
their validity were checked through the content validity and
structural validity and reliability was checked through Cronbach’s
alpha (more than 0.70) for all variables confirmed. Data
analysis was performed by structural equation modeling (SEM)
using Amos software.
Results: The finding showed that psychological capital had
direct effects on work engagement with coefficient (0.731).
Psychological capital has negative effect on work-family
conflict with coefficient (-0.295) and on the work-family
conflict with coefficient (-0.362).Also psychological capital had an
effect on work engagement with mediating roles of work-family
conflict and family-work conflict.
Conclusion: Psychological capital would be an appropriate
factor to reduce the work-family conflict and increase work
engagement among nurses. So, it is recommended hospital
managers should take appropriate actions to maintain or increase
psychological capital among nurses.
Key words: nurses, psychological capital, work -family conflict,
work engagement

