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Abstract
Introduction: Conflict between the two roles of work and family in nurses is something that 
reduces their efficiency. The purpose of this study was to investigate the relationship between 
nurses› cognitive and metacognitive skills with work-family conflict.
Methods: This research was a descriptive correlation with applied nature in 2020. The 
statistical population includes nurses of Shiraz medical hospitals. The statistical sample 
was calculated using Cochran›s formula of 345 nurses. The sampling method was selected 
randomly. The data collection tool for measuring the variables of cognitive and metacognitive 
skills and work-family conflict in this study is a researcher-made questionnaire with a total 
of 23 questions, the reliability of which is obtained through Cronbach›s alpha coefficient of 
89 and its validity is obtained by experts. . This questionnaire is based on a 5-point Likert 
scale from strongly agree to strongly disagree. To test the data as normal, the Kolmogorov–
Smirnov test was used. Due to the abnormality of the data, the Spearman test was used to 
determine the correlation. Statistical analyzes were performed using SPSS software.
Results: The mean of cognitive skills was 4.38 with standard deviation of 1.08, the mean of 
metacognitive skills was 4.46 with standard deviation of 1.13 and the mean of work-family 
conflict was 4.71 with standard deviation of 1.02. Spearman correlation coefficient between 
cognitive and metacognitive skills with work and family conflict was calculated to be -0.68 
and -0.51, respectively.
Conclusions: Improving cognitive and metacognitive skills increases nurses› mental abilities 
and learning and how to use resources optimally to achieve organizational goals. The results 
showed that by strengthening and increasing these skills, the amount of conflict between the 
two roles of work and family in nurses is reduced.
Keywords: Cognitive skills, Metacognitive skills, Work-family conflict.
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چکیده 
مقدمــه: تعــارض بیــن دو نقــش کار و خانــواده در پرســتاران امــری اســت کــه باعــث کاهــش راندمــان کارایــی آنهــا می شــود. هــدف از 

ایــن پژوهــش بررســی رابطــه بیــن مهارت هــای شــناختی و فراشــناختی پرســتاران بــا تعــارض کار و خانــواده آنهــا می باشــد.
روش کار: ایــن پژوهــش بــه روش توصیفــی همبســتگی بــا ماهیــت کاربــردی در ســال 1398 انجــام شــده اســت. جامعــه آمــاری شــامل 
پرســتاران بیمارســتان های علــوم پزشــکی شــیراز می باشــد. نمونــه آمــاری بــا اســتفاده از فرمــول کوکــران 345 پرســتار محاســبه شــده 
اســت. روش نمونه گیــری بــه صــورت تصادفــی ســاده انتخــاب شــده اســت . ابــزار گــرداوری داده هــا بــرای ســنجش متغیــر هــای مهــارت 
هــای شــناختی و فراشــناختی و تعــارض کار وخانــواده در ایــن پژوهــش،  پرسشــنامه )محقــق ســاخته(  بــه تعــدادکل 23 ســؤال می باشــد 
کــه پایایــی آن از طریــق ضریــب آلفــای کرونبــاخ 89و روایــی آن بــا اســتفاده نظــر خبــرگان بدســت آمــده اســت. ایــن پرسشــنامه بــر 
اســاس مقیــاس لیکــرت 5 گزینــه ای ازطیــف کامــال موافقــم تــا کامــال مخالفــم اســتفاده شــده اســت. بــرای تســت نرمــال بــوده داده هــا، 
از آزمــون کولموگــراف– اســمیرنوف اســتفاده شــده اســت کــه بــا توجــه بــه غیرنرمــال بــودن داده هــا بــرای تعییــن همبســتگی از آزمــون 

اســپیرمن اســتفاده شــده اســت. آنالیزهــای آمــاری نیــز بــا اســتفاده از نرم افــزار spss  انجــام شــده اســت. 
یافتــه: میانگیــن مهارت هــای شــناختی 4/38 بــا انحــراف معیــار 1/08، میانگیــن مهارت هــای فراشــناختی 4/46 بــا انحــراف معیــار 1/13 
و میانگیــن تعــارض کار و خانــواده 4/71 بــا انحــراف معیــار 1/02 می باشــد. ضریــب همبســتگی اســپیرمن بیــن مهارت هــای شــناختی و 

فراشــناختی بــا تعــارض کار و خانــواده بــه ترتیــب  0/68- و 0/51 -  محاســبه شــده اســت.
ــی  ــتاران و چگونگ ــری پرس ــی و یادگی ــای ذهن ــش توانایی ه ــث افزای ــناختی باع ــناختی و فراش ــای ش ــود مهارت ه ــری: بهب نتیجه گی
اســتفاده ی بهینــه از منابــع بــرای رســیدن بــه اهــداف ســازمانی می شــود. نتایــج نشــان داد کــه بــا تقویــت و افزایــش ایــن مهارت هــا 

ــد.    ــواده در پرســتاران کاهــش می یاب میــزان تعــارض بیــن دو نقــش کار و خان
کلیدواژه ها: مهارت های شناختی، مهارت های فراشناختی، تعارض کار و خانواده.

مقدمه
اساســا مهــارت هــای شــناختی اشــاره بــه توانایی هــای فــرد بــرای 
ــرد  ــک ف ــای ی ــورت توانایی ه ــه ص ــه ب ــکار دارد ک ــردازش اف پ
بــرای انجــام فعالیت هــای مختلــف ذهنــی کــه بیشــتر مرتبــط بــا 
ــواردی  ــود ]1[. م ــف می ش ــت تعری ــئله اس ــل مس ــری و ح یادگی
همچــون مهارت هــای کالمــی، محیطــی، روانشــناختی و پــردازش 
ــه چیزهایــی ماننــد حافظــه، توانایــی  ســریع می باشــد. شــناخت ب
ــب نوشــته شــده،  ــار، درک مطال ــد، گفت ــری اطالعــات جدی یادگی
ــای  ــری مهارت ه ــه یادگی ــادر ب ــز ق ــواًل مغ ــاره دارد ]2[. معم اش
جدیــد می باشــد ]3[. از طــرف دیگــر تأملــی کــه انســان بــر روی 

ــد ]4[.  ــناخت می نامن ــد را فراش ــود می کن ــی خ ــای ذهن فرآینده
ــه شــمار می آیــد،  مفهــوم فراشــناختی از مفاهیــم نظریــه ذهــن ب
ــش  ــه اســت؛ یکــی دان ــی دارای دو مؤلف ــه صــورت عموم ــه ب ک
دربــاره شــناخت و دیگــری قاعــده بخشــیدن بــه شــناخت. 
فراشــناخت را می تــوان بــه ســه حیطــه دانــش فراشــناختی، 
تقســیم  فراشــناختی  راهبردهــای  و  فراشــناختی  تجربه هــای 
ــی اطــالق  ــا و نظریه های ــه باوره ــناختی ب ــش فراش ــرد ]5[. دان ک
ــای  ــد ]6[. تجربه ه ــود دارن ــر خ ــاره تفک ــراد درب ــه اف ــود ک می ش
ــراد  ــه اف ــا و احســاس هایی اســت ک فراشــناختی شــامل ارزیابی ه
ــد و  ــی خــود دارن ــت روان ــاره وضعی ــف درب در موقعیت هــای مختل
ــرل  ــرای کنت ــه ب راهبردهــای فراشــناختی پاســخهایی هســتند ک
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و تغییــر تفکــر بــه کار گرفتــه می شــوند و بــه خودتنظیمــی 
هیجانــی و شــناختی کمــک می کننــد. مهــارت فراشــناختی اشــاره 
ــود و  ــناختی خ ــای ش ــی از قابلیت ه ــرد در آگاه ــی ف ــه توانای ب
ــی  ــواده زمان ــارض کار و خان ــا دارد ]7[. تع ــن قابلیت ه ــرد ای کارب
ــان  ــا هم ــن کار ی ــازگارانه بی ــته های ناس ــه خواس ــد ک رخ می ده
ــته اي  ــود دارد و خواس ــرد وج ــک ف ــی ی ــش خانوادگ ــغل و نق ش
کاري، بــا کاهــش تعهــد و انــرژي فــرد، توانایــي او را بــراي ایفــاي 
نقش هــاي خانوادگــي کاهــش مــی دهــد ]8[. بدیــن معنــی کــه 
خواســته اي خانوادگــي، ایــن منابــع را بــه گونــه اي مصــرف کنــد 
کــه از توانایــي فــرد بــراي ایفــاي نقش هــاي کاري بکاهــد؛ ایــن 
ــازد  ــوارتر می س ــش را دش ــر دو نق ــرد در ه ــارکت ف ــه، مش مناقش
و باعــث درگیــری در محــل کار و زندگــی می شــود. تعــارض کار 
ــرد  ــان از عوامــل خانوادگــي تأثیــر مي پذی ــواده بیشــتر در زن و خان
]9[. بنابرایــن بــراي رفــع یــا کاهــش تعــارض کار بــا خانــواده در 
زنــان، بایــد بــر عوامــل خانوادگــي تمرکــز بیشــتری داشــت ]10[. 
اهمیــت ایــن پژوهــش در ایــن بحــث اصلــی اســت کــه تعــارض 
کار و خانــواده در پرســتاران اصــوال باعــث کاهــش راندمــان 
ــی کــه باعــث  ــر های ــا شناســایی متغی ــن ب کاری می شــود. بنابرای
ــوان کارایــی کادر پرســتاری   کاهــش ایــن تعــارض می شــود می ت
ــث  ــتاران باع ــناختی در پرس ــارت ش ــش داد مه ــود  و افزای را بهب
ــز  ــناختی نی ــارت فراش ــود و مه ــی ش ــکل م ــح از مش درک صحی
باعــث تفکــر دربــارة افــکار خــود پرســتاران مــی گــردد  . بنابرایــن 
هــر چــه مهــارت شــناختی و فراشــناختی کادر پرســتاری افزایــش 
یابــد منجــر بــه درک صحیــح تــر از عمــق تعــارض بیــن کاری و 
ــن  ــاط بی ــن بررســی ارتب ــد بنابرای ــواده مــی شــود و مــی توان خان
ــواده و کار  در  ــر هــا باعــث کاهــش بیــن دونقــش خان ایــن متغی

کادر پرســتاری خواهــد شــد.
ــاس  ــرای مقی ــابهی ب ــده کار مش ــام ش ــی های انج ــق بررس طب
نتایــج انجــام نشــده اســت. ایــن اهمیــت منجــر بــه تدویــن ســؤال 

ــود؛  ــرح می ش ــن ش ــش بدی ــی پژوه اصل
ــارض کار و  ــا تع ــای شــناختی و فراشــناختی ب ــن مهارت ه ــا بی آی

ــاداری وجــود دارد؟ ــواده در پرســتاران رابطــه معن خان

روش کار
ایــن پژوهــش بــه روش توصیفی–همبســتگی بــا ماهیــت کاربردی 
ــی  ــرح پژوهش ــمتی از ط ــه از قس ــت  و برگرفت ــده اس ــام ش انج
مصــوب در دانشــگاه ازاد اســالمی واحــد کازرون  بــا کــد اخــالق 

ــه  ــده در کمیت ــت ش IR.IAU.KAU.REC.1398.177 ثب
ــه  ــد. جامع ــکی می باش ــت پزش ــای زیس ــالق پژوهش ه ــی اخ مل
ــوم پزشــکی شــیراز  آمــاری شــامل پرســتاران بیمارســتان های عل
و نمونــه نیــز بــا اســتفاده از فرمــول کوکــران حداقــل 345 پرســتار 
ــاده  ــی س ــه صــورت تصادف ــری ب انتخــاب شــدند  روش نمونه گی
ــن  ــوری بی ــورت حض ــه ص ــنامه ب ــرا 435پرسش ــد. در اج می باش
ــت 345 پرسشــنامه کامــل  ــد کــه در نهای ــع گردی پرســتاران توزی
جــدا ســازی شــد. ابــزار گــردآوری داده هــا در پژوهــش پرسشــنامه 
ــه طراحــي  ــدام ب ــق اق ــه خــود محق ــق ســاخته می باشــد ک محق
ــي و  ــس از  تاییدروای ــه پ ــت ک ــوده اس ــنامه نم ــواالت پرسش س
ــا  ــنامه ه ــل پرسش ــل کام ــه تکمی ــبت ب ــنامه نس ــي پرسش پایای
ــر هــای  ــرای ســنجش متغی ــدام نمــود کــه ب ــرگان اق توســط خب
مهارتهــای شــناختی و فراشــناختی بــا تعــارض کار و خانــواده  مورد 
ــل  ــراد پان ــداد اف ــن پژوهــش تع ــه اســت  درای ــرا گرفت اســتفاده ق
متخصــص 8 نفــر مــی باشــد و CVR محاســبه شــده 0/69 کــه  
اعتبــار محتوایــی تاییــد شــده و cvi محاســبه شــده نیــز 0/82 را 
نشــان مــی دهــد کــه دال بــر تاییــد شــاخص روایــی محتوا اســت. 
همچنیــن در پرسشــنامه از مقیــاس طیــف لیکــرت 5 گزینــه ای از 
ــق  ــم اســتفاده شــده اســت. طب ــا کامــال مخالف ــم ت کامــال موافق
ــده  ــرح ش ــؤال مط ــده 23 س ــن ش ــنامه تدوی ــدول 2، در پرسش ج
ــناختی  ــای ش ــر مهارت ه ــه متغی ــوط ب ــؤال مرب ــه 6 س ــت ک اس
بــا ضریــب آلفــای کرونبــاخ 85/2 ، 8 ســؤال متغیــر مهارت هــای 
فراشــناختی باضریــب آلفــای کرونبــاخ 91/5 و 7 ســؤال نیــز 
ــا ضریــب  ــواده پرســتاران ب ــر تعــارض کار و خان ــه متغی ــوط ب مرب
آلفــای کرونبــاخ 89/6 اســت. در نهایــت ضریــب آلفــای کرونبــاخ 
کل پرسشــنامه 81 محاســبه شــده اســت. بــرای مشــخص نمــودن 
ــوده داده هــا از آزمــون کولموگراف–اســمیرنوف اســتفاده  ــال ب نرم
ــون  ــا از آزم ــودن داده ه ــال ب ــه غیرنرم ــه ب ــا توج ــه ب ــده ک ش
اســپیرمن بــرای تعییــن میــزان همبســتگی اســتفاده شــده اســت. 

یافته ها
طبــق جــدول 1 میانگیــن تعــارض کار و خانــواده پرســتاران 4/71 
ــراف  ــناختی 4/38 و انح ــای ش ــار 1/02، مهارت ه ــراف معی و انح
ــار  ــراف معی ــناختی 4/46 و انح ــای فراش ــار 08/ 1و مهارت ه معی
1/13 می باشــد کــه نشــان دهنده اولویــت و اهمیــت از نظــر 

پرســتاران اســت.  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

nv
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                               3 / 7

http://ijnv.ir/article-1-721-en.html


فصلنامه مدیریت پرستاری، دوره 9، شماره 3، پاییز 1399

4

جدول 1: آمار توصیفی میانگین، میانه، انحراف معیار، چولگی و کشیدگی
کشیدگیچولگیانحراف معیارمیانهمیانکیننام متغیر

1/031-0/151-4/384/411/08مهارت های شناختی
0/784-0/174-4/464/071/13مهارت های فراشناختی
0/963-0/165-4/714/241/02تعارض کار و خانواده

ــرح  ــؤال مط ــده23 س ــن ش ــنامه تدوی ــدول 2، در پرسش ــق ج طب
شــده اســت کــه 6 ســؤال مربــوط بــه متغیــر مهارت هــای 
شــناختی بــا 85/2 درصــد آلفــای کرونبــاخ، 8 ســؤال متغیــر 
مهارت هــای فراشــناختی بــا 91/5 درصــد آلفــای کرونبــاخ و 

ــا 89/6  ــواده ب ــه متغیــر تعــارض کار و خان ــوط ب 7ســؤال نیــز مرب
درصــد آلفــای کرونبــاخ اســت. آلفــای کرونبــاخ کل پرسشــنامه 81 

ــت. ــده اس ــبه ش ــد محاس درص

جدول2: پایایی متغیرها
ضریب آلفای کرونباخ  حجم نمونه تعداد مؤلفه ها متغیر

85/2 345 6 مهارت های شناختی
91/5 345 8 مهارت های فرا شناختی
89/6 345 7 تعارض کار وخانواده
89 345 23 کل

طبــق جــدول شــماره 3 ویژگی هــاي دموگرافیــک پرســتاران 
ــن 20  ــر بی ــرد، از نظــر ســن 45 نف ــد از، 189 زن و 156 م عبارتن
تــا30 ســال، 238 نفــر بیــن 31 تــا 40 ســال 51 نفــر بیــن 41 تا50 

ــل  ــت تأه ــر وضعی ــال، از نظ ــا60 س ــن 51 ت ــر بی ــال و 11 نف س
ــر  ــی 54 نف 47 مجــرد و 298 متأهــل و از لحــاظ مــدرک تحصیل

ــد. ــر کارشناســی، 26 ارشــد بودن ــی، 265 نف کاردان

جدول3: ویژگی هاي دموگرافیک پرستاران
سنوضعیت تأهلتحصیالتجنسیت

مرد               156
زن                189

کاردانی                 54
کارشناسی            265
ارشد                     26

مجرد               47
متاهل             298

45          30-20
238          40-31
51           50-41
11            60-51

ــام  ــمیرنوف انج ــون کولموگراف–اس ــماره 4 آزم ــدول ش ــق ج طب
شــده نشــان می دهــد کــه داده هــای متغیرهــا همگــی غیــر نرمــال 
ــرد.  ــون کمــک ک ــوع آزم ــه انتخــاب ن ــن تســت ب ــه ای ــد ک بودن
باتوجــه بــه ســطح معنــی داری آزمــون کولموگــراف- اســمیرنوف 
ــب همبســتگی  ــودن داده هــا از آزمون هــای ضری ــال ب ــر نرم و غی

اســپیرمن در ســطح معنــی داری )p≥0/05( اســتفاده گردیــده 
اســت. ضریــب هبســتگی کــه بــرای کشــف وجــود یــا عــدم وجود 
رابطــه بیــن دو یــا چنــد متغیــر بــکار مــی رود از جملــه روشــهای 
ــن دو  ــر شــدت و ضعــف رابطــه بی ــی اســت کــه عــالوه ب تحلیل

ــد. ــز نشــان می ده ــت را نی ــر، جه متغی

جدول 4: آزمون کولموگراف–اسمیرنوف متغیرها

نتایج آزمونسطح معنی داریحجم نمونهمتغیر

داده ها غیرنرمال3450/00مهارت های شناختی
داده ها غیرنرمال3450/00مهارت های فراشناختی
داده ها غیرنرمال3450/00تعارض کار وخانواده

طبــق جــدول شــماره 5 همبســتگی بیــن مهارت هــای شــناختی و 
 )sig=0/00( تعــارض کار و خــاواده  0/68- در ســطح معنــی داری
می باشــد. فــرض H0 رد می شــود کــه نشــان دهنده رابطــه 

قــوی و منفــی  0/68- بیــن مهارت هــای شــناختی و تعــارض کار 
ــد.                              ــاواده می باش و خ
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   جدول 5: آزمون همبستگی اسپیرمن فرضیه اول
همبستگی اسپیرمن و سطح معناداری )p≥0/01(متغیر وابستهمتغیر مستقل

sig =0/00( -0/68 (تعارض کار و خانوادهمهارت های شناختی

ــناختی  ــرا ش ــای ف ــن مهارت ه ــتگی بی ــدول 6 همبس ــق ج طب
 )sig=0/00( تعــارض کار و خانــواده 0/51-  در ســطح معنــی داری
می باشــد. فــرض H0 رد می شــود کــه نشــان دهنده رابطــه 

ــارض کار  ــا تع ــناختی ب ــرا ش ــای ف ــن مهارت ه ــی 0/51- بی منف
و خانــواده می باشــد.

 جدول 6: آزمون همبستگی اسپیرمن فرضیه دوم
همبستگی اسپیرمن و سطح معناداری ) p≥0/01(متغیر وابستهمتغیر مستقل

sig =0/00( -0/51 (تعارض کار و خانوادهمهارت های فراشناختی

بحث
هــدف از ایــن پژوهــش بررســی رابطــه بیــن مهارت هــای شــناختی 
ــد.در  ــتاران می باش ــواده پرس ــارض کار و خان ــا تع ــناختی ب و فراش
ــا تعــارض  فرضیــه اول همبســتگی بیــن مهارت هــای شــناختی ب
کار و خانــواده بــه میــزان 0/68- محاســبه گردیــد بدیــن مفهــوم 
کــه بــا افزایــش مهــارت هــای شــناختی تعــارض کارو خانــواده کم 
مــی شــود.در واقــع مهارتهــای شــناختی بــه مــا اجــازه می دهنــد 
ــه  ــم. ب ــردازش کنی ــط کاری را پ ــف محی ــات مختل ــه اطالع ک
ــه  ــردن، ب ــت ک ــی تفکــر و اســتدالل، صحب ــارت دیگــر توانای عب
خاطــر ســپردن، ســازماندهی کــردن، درک و فهمیــدن، بخشــی از 
آن اســت کــه می توانــد باعــث تحلیــل درســتی از تعــارض بیــن دو 
نقــش کار و خانــواده شــود و در نهایــت باعــث کاهش ایــن تعارض 
ــه دوم همبســتگی بیــن مهارت هــای فراشــناختی  شــود. در فرضی
ــواده 0/51- محاســبه شــده اســت. تقویــت  ــا تعــارض کار و خان ب
ایــن مهــارت نیــز باعــث کاهــش تعــارض کار و خانــواده می شــود. 
در واقــع فراشــناخت بــه دانــش فــرد دربــاره نظــام شــناختي خــود، 
ــوي، پیشــوند  ــه مي شــود. از نظــر لغ ــرل آن گفت و چگونگــي کنت
»فــرا« بــه معنــي ارتقــاء و باالرفتــن و فراشــناخت به معنــي اطــالع 
و تســلط بــر شــناخت و دانــش در ســطحي باالتــر اســت. بنابرایــن 
فراشــناخت، شــناختي اســت، وراي شــناخت و تفکــر عــادي و بــه 
آگاهــي فــرد از شــناخت، یادگیــري و نحــوه تفکــر خــود اطــالق 
ــوردار  ــژه ای برخ ــت وی ــا کار از اهمی ــه م ــی هم ــود.در زندگ مي ش
اســت؛ امــا در کنــار آن تفریــح و اســتراحت در کنــار خانــواده نیــز 
بســیار مهــم اســت؛ آنقــدر کــه می توانــد در چگونگــی انجــام کار 
ــه  ــواده دو جنب ــد ]11[. کار و خان ــر باش ــیار مؤث ــت آن بس و کیفی
ــالمت  ــد و س ــکیل می دهن ــا را تش ــی م ــاد زندگ ــن ابع از مهمتری
ــن دو  ــب ای ــی و تناس ــر هماهنگ ــت تأثی ــرد تح ــه ف ــه جانب هم
ــانند و در  ــش انس ــه آرام ــواده مای ــت ]12[. کار و خان ــه اس حیط
صــورت تعــارض بیــن ایــن دو بعــد، تمامــی ابعــاد دیگــر زندگــی 

ــادابی  ــاط و ش ــان را از نش ــه و انس ــرار گرفت ــر ق ــرد تحــت تأثی ف
ــواده،  ــان کار و خان ــارض می ــی دارد. تع ــاز م ــی ب ــش درون و آرام
نوعــی تعــارض بیــن نقشــی اســت کــه از مداخلــه مســئولیت های 
ــود  ــی می ش ــس ناش ــی و بالعک ــئولیت های خانوادگ ــا مس کاری ب
]13[. بدیــن معنــا کــه مشــارکت در نقــش کاری یــا خانوادگــی بــه 
دلیــل نقــش خانوادگــی یــا کاری دشــوار اســت و چنانچــه فــرد در 
مســیر زندگــی حرفــه ای یــا خانوادگــی خــود دچــار مشــکل شــود، 
ــه  ــوند بلک ــود وی می ش ــر خ ــا گریبانگی ــه تنه ــای آن ن پیامده
ــد  ــب نخواه ــز بی نصی ــه نی ــطح کالن، جامع ــازمان ها و در س س
مانــد ]14[. از آنجایــی کــه رابطــه بیــن کار و خانــواده یــک رابطــه 
ــر  ــه را از یکدیگ ــن دو حیط ــد ای ــد و نبای ــل می باش ــا و متقاب پوی
جــدا کــرد، بنابرایــن تداخــل مســائل کار بــا خانــواده، زمانــی روی 
ــع ایجــاد وظایــف خانوادگــی  مــی دهــد کــه وظایــف شــغلی مان
مــی گــردد ]15[. مهــارت شــناختی از دو کلمــه مهــارت و شــناخت 
تشــکیل شــده اســت . مهــارت بــه مفهــوم بــه نتیجــه رســاندن و 
مصــرف حداقــل زمــان و انــرژی در انجــام کارهــا اســت وشــناخت 
بــه فراینــد بدســت آوردن دانــش و فهــم از طریــق تفکــر، تجربه، و 
حــواس گفتــه می شــود. در علــم روان شناســی منظــور از شــناخت، 
عملکردهــای روان شــناختی فــرد می باشــد ]16[. بنابرایــن مهــارت 
ــم  ــئله و تصمی ــل مس ــم، ح ــکان درک مفاهی ــناختی ام ــای ش ه
ــی  ــوزه م ــن ح ــص در ای ــد و نق ــی ده ــان م ــه انس ــری را ب گی
ــارت  ــن مه ــود. بنابرای ــان کاری ش ــش راندم ــث کاه ــد باع توان
هــای شــناختی بــه عنــوان اولویــت هــا یــا ترجیحــات فــردی مــی 
باشــد ]17[. از طرفــی فراشــناخت را مــی تــوان یادگیــری چگونــه 
یادگرفتــن دانســت و بــه طــور تخصصــی مــی تــوان فراشــناخت 
را نحــوه نظــارت بــر تفکــر و یادگیــری و چگونگــی بکارگیــری آن 
در عمــل دانســت، بــه عبــارت دیگــر، معنــای اصلــی فراشــناخت، 
ــی  ــی آگاه ــناخت توانای ــت. فراش ــناخت اس ــورد ش ــناخت در م ش
ــالح  ــت. اصط ــم اس ــی دانی ــه نم ــم و آنچ ــی دانی ــه م ــا از آنچ م
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فراشــناخت بــه معنــی،  آگاهــی از یادگیــری خویشــتن یــا چگونگی 
یادگرفتــن اســت ]18[. بســیاری از محققیــن معتقدنــد کــه مهــارت 
هــای فراشــناختی نقــش مهمــی در انــواع فعالیــت هــای شــناختی 
ــرفت، درک  ــزش پیش ــات، انگی ــی اطالع ــادل کالم ــه تب از جمل
کالمــی، ، ادراک، توجــه، حافظــه، حــل مســئله، شــناخت اجتماعــی 
ــج ایــن پژوهــش  ــرای مقایســه نتای ــد ]19[. ب ــازی مــی کن و ... ب
ــا برســی هــای انجــام شــده در پایگاههــای  ــا ســایر مقــاالت، ب ب
علمــی ، پژوهشــی مشــابه یافــت نشــد و از ایــن جهــت موضــوع 

دارای نــواوری مــی باشــد  

نتیجه گیری 
ــارت هــای  ــن پژوهــش نشــان داد مه ــی نتیجــه ای ــه طــور کل ب
ــی  ــواده رابطــه منف ــارض کار و خان ــا تع شــناختی و فراشــناختی ب
ــارت  ــر مه ــی متغی ــر منف ــن رابطــه تاثی ــه در ای ــاداری دارد ک معن
هــای شــناختی بــر تعــارض کارو خانــواده بــه مراتــب بیتــر اســت 
دارد.از منظــر کاربــردی بهبــود و افزایــش مهــارت هــای شــناختی 
و فراشــناختی  در پرســتاران  و مدیــران پرســتاری باعــث کاهــش  
تعــارض بیــن دونقــش کار و خانــواده انهــا مــی شــود. بنابرایــن بــا 
ــادر  ــتاران  ق ــناختی، پرس ــناختی و فراش ــای ش ــارت ه ــود مه بهب
ــر درک نمــوده  ــواده خــود را  بهت ــا ســازمان و خان ــود ت ــد ب خواهن
و بتواننــد مشــکالت کاری و خانوادگــی خــود را بهتــر شناســایی و 
در جهــت حــل بهینــه ایــن مشــکالت تــالش نماینــد . همچنیــن 
ایــن مهــارت هــا باعــث مــی شــود تــا آنهــا بتواننــد بــه طــور موثــر 
تــر در جهــت یادگیــری هــای تکنولــوژی روز بــه صــورت فــردی 
و ســازمانی گام بردارنــد و درنهایــت دونقــش کارو خانــواده را بهتــر 
درک کــرده و یــک نقطــه تعادلــی بیــن ایــن دو نقــش ایجــاد کنند 
. بنابرایــن هرچــه ایــن مهــارت هــا افزایــش یابــد میــزان تعارضات 
ــای   ــارت ه ــود مه ــد. بهب ــد ش ــر خواه ــز کمت ــواده نی کارو خان
شــناختی در کادر پرســتاری منجــر بــه افزایــش توانایی هــای انهــا 
بــرای انجــام فعالیت هــای مختلــف ذهنــی کــه بیشــتر مرتبــط بــا 

یادگیــری و حــل مســئله اســت مــی شــود بــه  طــور مثــال مــواردی 
همچــون مهارت هــای کالمــی، محیطــی، روانشــناختی و پــردازش 
ــد حافظــه،  ــی مانن ــه چیزهای ســریع می باشــد معمــواًل شــناخت ب
توانایــی یادگیــری اطالعــات جدیــد، گفتــار، درک مطالــب نوشــته 
شــده، اشــاره دارد. از طرفــی  مهــارت فراشــناختی بــه دانــش مــا 
ــان و چگونگــی اســتفاده ی  ــاره ی فرایندهــای شــناختی خودم درب
ــه  ــری گفت ــای یادگی ــه هدف ه ــیدن ب ــرای رس ــا ب ــه از آن ه بهین

می شــود. 
 بــا توجــه بــه  نتایــج ایــن تحقیــق پیشــنهاد می شــود کــه سیســتم 
بــا تشــکیل کارگاههــای اموزشــی – عملــی کادر پرســتاری را بــا 
مهــارت هــای شــناختی و فراشــناختی بــه طــور کامــل اگاه نماینــد 
و در نهایــت باعــث افزایــش کارایــی فــردی و ســازمانی شــوند از 
ــت هــای پژوهــش عــدم همــکاری برخــی از پرســتاران  محدودی

ــود. ــل پرسشــنامه ها ب ــرم در تکمی محت

سپاسگزاری
ــه حســاس  ــن بره ــه در ای ــد ک ــود الزم دیدن ــر خ پژوهشــگران ب
ــان  ــه تمامــی مدافع ــه خــود از تالش هــای صادقان ــه نوب ــی ب زمان
 )19-COVID( 2019 ــا ــاری کرون ــا بیم ــازره ب ــالمت در مب س

ــد. ــی کنن تشــکر و قدردان
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KAU.REC.1398.177 ثبــت شــده در کمیتــه ملــی اخالق 

ــد. ــران می باش ــکی ای ــت پزش ــای زیس در پژوهش ه

تضاد منافع
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