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کارکردهای تسهیل کار-خانواده برای شاخصهای سالمتی و رشد
پرستاران زن
عندلیب2

محسن گلپرور *1و غزاله
تاریخ دریافت 95/11/11:صص 119-162تاریخ پذیرش99/06/22:
چكیده
تسهیل کار -خانواده بر اساس جدیدترین شواهد در دسترس از زمره متغیرهای بسیار مهم برای
سالمتی و ر شد پرستاران زن است .بر همین اساس این پژوهش با هدف تبیین نقش تسههیل کهار-
خانواده و تسهیل خانواده-کار برای شهاخصههای رشهد و سهالمتی پرسهتاران زن اجهرا شهد .روش
پژوهش همبستگی و جامعهی آماری پژوهش را پرستاران زن متأهل دو بیمارستان دولتهی تكهلیل
دادند که از بین آنها ،صد و هفتاد و هكت نفر بهه شهیوهی نمونههگیهری سههمیهای انتخها و بهه
پرسكههنامه تسهههیل کههار-خههانواده ( ،)Holbrook, 2005پرسكههنامه بهزیسههتی روانشههناختی
( ،)Golparvar, 2014پرسكنامه امنیت روانشناختی محقه سهاخته ،پرسكهنامه ریهایت زناشهویی
( )Fowers & Olson, 1993و پرسكنامه رشد شخصی محق ساخته پاسخ دادنهد .دادههها از رریه
یریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه (به شیوه همزمهان) تحلیهل گردیهد .نتهای
نكان داد که بین تسهیل کار-خانواده با رشد شخصی ،با بهزیستی روانشناختی و بها امنیهت روان-
شناختی و بین تسهیل خانواده-کار با هر چهار شاخص رشهد و سهالمتی در ایهن پهژوهش راب ههی
مثبت و معناداری وجود دارد .در مجموع نتای این پژوهش نكهان داد کهه تسههیل کهار-خهانواده و
تسهیل خانواده-کار ،متغیرهای با اهمیتی هستند که الزم است بیش از پیش در میان پرستاران زن
مورد توجه قرار گیرند.
واژههاي كلیدي :تسهیل کار-خانواده ،امنیت ،رشد شخصی ،ریایت زناشویی ،پرستاران زن.
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پیشگفتار
در چند دهه ی اخیر تاکنون ،شاهد تغییر در تقایای کار توسط زنان برای مكاغل و حرف
مختلف ،همسو با تغییرات بنیادین در نگرش به زنان بهعنوان نیروهای کاری کارآمد هستیم.
دانكمندان عرصههای مختلف علمی نیز در متن تحوالت رو به گسترش مورد اشاره در حوزه
تقایای کار توسط زنان ،به تدری به تعاملهای پویای دو نظام کار و خانواده با یلدیلر و اثرات این
دو بر یلدیگر در سالهای اخیر توجه فزایندهای را مع وف نمودهاند .به معنایی دیگر در جوامع رو
به تحول امروز ،توجه به تعامل پویای مسائل کاری و خانوادگی با یلدیگر ،در زنان شاغل در س ح
سازمانهایی با ساختار و کارکردهای متفاوت ،به واس هی اینکه چنین توجهی توانسته راهگكای
بسیاری از مكلالت مع وف به بهرهوری شخصی و سازمانی زنان باشد ،بیش از پیش مورد توجه
قرار گرفته است (  .)Rantanen, Kinnunen, Mauno & Tement, 2013آدیسا و هملاران ( Adisa,
 ) Mordi & Mordi, 2014با اشاره به برخی آمار م رح در س ح جهان ،بر این نلته تأکید نمودهاند
که یلی از مهمترین یرورتهای کنونی ،توجه جدیتر به تعامل و تداخل میان مسائل کاری با
مسائل خانوادگی برای زنان شاغل در س ح کلیهی کكورهای دنیا است .یلی از پدیدههای مثبتی
که در این توجه فزاینده در چند سال اخیر در میان زنان مورد توجه قرار گرفته ،تسهیل کار-
خانواده 1میباشد (.)Innstrand, Langballe & Falkun, 2010
تسهیل کار و خانواده با تمرکز بر زنان شاغل ،به تغییر و تسهیل مثبت در عمللرد و کیفیت
زندگی کاری و خانوادگی در اثر درگیر شدن در امور و وظایف هر یک از این دو عرصه ارالق می-
شود ( .)Mustapha, Ahmad, Uli & Idris, 2011به زبان سادهتر وقتی درگیر شدن در امور کاری یا
خانوادگی برای زنان موجب کسب مهارتها و تواناییهایی شود که نحوهی عمل و زندگی در عرصه-
ی دیگر را تحت تأثیر مثبت خود قرار دهد ،تسهیل کار و خانواده اتفاق میافتد ( & Balmforth
 .)Gardner, 2006اگر فرایند این تسهیل از جانب محیط خانواده به محیط کار باشد ،تسهیل
خانواده-کار و اگر برعلس ،از جانب فضای کار به فضای خانواده باشد ،تسهیل کار-خانواده نامیده
می شود .البته از ررف اندیكمندان مختلف اص الحات مختلفی نظیر غنیسازی کار و خانواده،
سرریزشدگی مثبت کار و خانواده ،تناسب کار و خانواده و توازن کار و خانواده نیز برای معرفی
تعاملهای پویای کار و خانواده با یلدیگر م رح شده است ( MacNall, Nicklin & Masuda,
 .)2010در این پژوهش از میان متغیرهای مورد اشاره بر پدیدهی تسهیل کار و خانواده تمرکز شده
است .شواهد پژوهكی در دسترس نكان میدهد که تمرکز بر تسهیل کار و خانواده در محیطهای
کاری زنان میتواند موجب افزایش س ح شاخصهای سالمتی ،رشد و عمللرد ،نظیر س ح ریایت
- work-family facilitation
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از زندگی ،ریایت از خانواده ،ریایت از کار و شغل ،تعهد عارفی باالتر به کار و خانواده ،ریایت
زناشویی ،استرس کمتر ،عمللرد باالتر در هر دو عرصهی کار و خانواده ( )MacNall et al, 2010و
شاخصهای سالمتی و بهزیستی مناسبتر ( )Jaga, Bagraim & Williams, 2013همراه با احساس
رشد شخصی بیكتر ( )Singh, Bhandarker, Rai & Jain, 2011در زنان شود .در این پژوهش ،از
میان مهمترین شاخص های مختلف سالمتی و رشد ،بر چهار شاخص در پرستاران زن ،شامل
بهزیستی روانشناختی ،1امنیت روانشناختی ،2ریایت زناشویی 1و رشد شخصی 4تمرکز شده است.
بهزیستی روانشناختی ،به عنوان یلی از مهمترین شاخصهای سالمتی ،به احساسات و تجار
پدیدارشناختی شخصی گفته میشود که عالوه بر عدم وجود بیماری ،احساس شادمانی و ریایت از
زندگی را نیز در بر میگیرد ( .)Bishop, 2012; Moe, 2012بهدنبال ررح دیدگاههای مثبتنگر با
تأکید بر جنبههای مثبت و نقاط قوت انسان ،بهجای تأکید بر آسیب و بیماری که امروزه در عرصه-
ی روانشناسی م رح و دنبال میشود ،در عرصهی م العه و سنجش بهزیستی روانشناختی نیز بر
احساس ریایت از خود و زندگی ،همراه با رشد تواناییهای فردی تأکید وبژهای میشود
( .)Forgeard, Jayawickreme, Kern & Seligman, 2011در کنار بهزیستی روانشناختی ،امنیت
روانشناختی به عنوان یلی دیگر از شاخصهای سالمتی ،در قالب نوعی احساس درونی روان-
شناختی که بر اثر یک محیط کاری خ رآفرین (هم از بعد فیزیلی و هم از بعد روانی) در افراد
پدید می آید و متكلل از حاالت هیجانی و عارفی ،نظیر ای را و نگرانی و گوش به زنگی و ترصد
میباشد ،قابل تعریف است ( .)Harper & White, 2013البته به دلیل تفاوتهای فردی ،و به ویژه
اینکه افراد متفاوت در محیطهای مكابه ،س وح متفاوتی از امنیت روانشناختی را احساس می
کنند ،الزم است ماهیت ادراکی و نقش تفاوتهای فردی را در تجربهی این احساسات در نظر داشته
باشیم ( .)Kekesi & Agyemang, 2014به هر حال نق هی مقابل امنیت روانشناختی ،احساس
ناامنی است .احساس ناامنی مملن است هم بر اثر عناصر ادراکی و شخصیتی و هم از رری عناصر
موقعیتی و محی ی در افراد پدید آید ( .)Yaşlıoğlu , Karagülle & Baran, 2013سومین شاخص
م رح در این پژوهش ،ریایت زناشویی است .ریایت زناشویی مكتمل بر احساس ریایت و
خوشبختی زوجین از ازدواج و زندگی زناشویی با یلدیگر است که بر اساس شاخصهایی نظیر
عالی متقابل ،مراقبت از ررف مقابل و اریای نیازها ،پذیرش و تفاهم با یلدیگر قابل ررح است
(.)Wortel, 2009
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ارتباط با همسر ،هسته ی مرکزی زندگی زناشویی و به تبع آن ریایت زناشویی است .به همین
دلیل نیز ناریایتی زناشویی میتواند به توانایی زن و شوهر برای برقراری روابط ریایتبخش با سایر
اشخاص خارج از خانواده نیز آسیب وارد کند .از منظری دیگر ریایت زناشویی یک ارزیابی کلی از
ویعیت راب هی زناشویی یا راب هی عاشقانه ی کنونی فرد و انعلاسی از میزان شادی افراد از روابط
زناشویی است ( .)van Steenbergen, Kluwer & Karney, 2014آخرین شاخص سالمتی و رشد در
این م العه ،احساس رشد شخصی است .احساس رشد شخصی در صورتبندیهای کنونی ،یلی از
عوامل اصلی م رح در حوزهی بهزیستی و سالمت روانشناختی است .این احساس مكتمل بر
شلوفایی و ارتقاء س ح تواناییها و ظرفیتهای فردی بر اثر تجربهی زندگی در ابعاد مختلف است
( .)Harter, Schmidt & Keyes, 2003در واقع ،تجربهی احساس رشدیافتگی شخصی ،انعلاسی از
چالشهای مثبت زندگی در عرصههای مختلف کار و خانوادگی است که ری آن فرد احساس می-
کند ،توان و ظرفیت او در متن این چالشها بهبود و ارتقاء یافته است ( ;Singh et al, 2011
 .)Grzywacz & Butler, 2005نلتهی محوری در کنار معرفی متغیرهای بهزیستی روانشناختی،
امنیت روان شناختی ،ریایت زناشویی و رشد شخصی ،ساز و کار نظری است که از آن رری
تسهیل کار-خانواده و تسهیل خانواده-کار میتواند بر این این متغیرها تأثیر بگذارد.
از لحاظ نظری و بر اساس نظریههایی نظیر دیدگاه گسترش نقشTompson & Werner, ( 1
 ،)1997نظریهی منابع-دستاورد-رشد )Wayne, Grzywacz, Carlson & Kacmar, 2007( 2و
نظریهی نظامهای بومشناختی )Bronfenbrenner & Ceci, 1994( 1پدیدههایی نظیر تسهیل کار-
خانواده ،دارای ظرفیت بالقوهی باالیی برای تأثیرگذاری مثبت بر شاخصهای مختلف عمللردی،
رفتاری و بهداشتی در افراد و بهویژه در پرستاران زن هستند .بر اساس نظریهی گسترش نقش،
درگیر شدن در یک نقش (مانند نقشهای کاری یا نقشهای خانوادگی) میتواند از دیدگاهی
مثبتنگر ،به گسترش تواناییها و ظرفیتهای روانی و عمللردی افراد منجر شود ( van
 .)Steenbergen, 2007این گسترش توانایی در نقشهای مختلف میتواند به نوبهی خود احساس
ریایت از خود و زندگی (بهزیستی روانشناختی) ،احساس ارمینان به شرایط ،موقعیت و دنیای
پیرامون خود (امنیت روانشناختی) ،نگرش و عمللرد بهتر در روابط زناشویی (ریایت زناشویی) و
احساس شلوفایی و ارتقاء توان و ظرفیتهای فردی (رشد شخصی) را به ارمغان آورد .بر اساس
نظریهی منابع-دستاورد-رشد نیز انسانها تمایلی بنیادین و ربیعی دارند تا رشد یافته و به
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عمللردی متعالی که هم برای آنها و هم برای نظامهایی که عضوی از آن هستند مفید است ،دست
یابند (.)Wayne et al, 2007; Gopalan, 2011
از نق ه نظر نظریهی منابع-دستاورد-رشد نیز ،وقتی که پرستاران زن درگیر فرایند تسهیل
نقشها ،مهارتها و تجار مثبت کار و خانواده با یلدیگر میشوند ،در عمل میزان منابع در
دسترس خود در هر یک از دو عرصهی کار و خانواده را برای مواجهه با چالشها و موقعیتهای
پیش رو افزایش داده و از این رری احساس داشتن دستاوردهای مفید و به دنبال آن احساس رشد-
یافتگی فراهم خواهد شد ( .)Gopalan, 2011این فرایند بدون تردید شاخصهای متعدد سالمتی و
رشد ،نظیر بهزیستی روانشناختی ،امنیت روانشناختی ،ریایت زناشویی و احساس رشد شخصی را
در زنان پرستار از خود متأثر خواهد کرد .باالخره بر اساس نظریهی نظامهای اکولوژیک ،خردهنظام-
های موجود در نظام کلی زندگی بكر ،علیرغم خط و مرزهای تصنعی که به لحاظ نظری برای هر
یک از نظامهای فرعی زندگی در نظر گرفته میشود (مانند مرز میان نظام کار با نظام خانواده)،
خرده نظام هایی در هم متداخل هستند که هر یک دیگری را از جهات و در ابعاد مختلف تحت تأثیر
قرار میدهند و نظامی بزرگتر موسوم به نظام کار-خانواده را پدید میآورند ( .)Hill, 2005به این
جهت فرایندهایی مانند تسهیل کار-خانواده و تسهیل خانواده-کار که در قالب انتقال و تسری مثبت
مهارتی و تجربه ای از یک خرده نظام (مانند کار) به خرده نظام دیگر (مانند خانواده) بروز میکند،
میتواند با ایجاد فضای اکولوژیلی مثبت روانی ،موجب ایجاد و تسری تجار مثبت متعدد ،مانند
تجربهی بهزیستی روانشناختی ،امنیت روانشناختی ،ریایت زناشویی و احساس رشد شخصی
شوند ( .)Voydanoff, 2002عالوه بر مبانی نظری م رح برای راب هی بین تسهیل کار-خانواده و
تسهیل خانواده-کار با بهزیستی روانشناختی ،امنیت روانشناختی ،ریایت زناشویی و احساس
رشد شخصی به عنوان شاخصهای سالمتی و رشد در زنان پرستار ،پژوهشهای مع وف به تعامل و
تداخل امور کاری با امور خانوادگی و یا بر علس نیز از این راب ه حمایت میکنند .برخی از
مهمترین شواهد این عرصه در ادامه ارائه شدهاند.
شواهد پژوهكی در دسترس نكان میدهند که وقتی س ح تسهیل کار -خانواده و تسهیل
خانواده-کار به ویژه در میان زنان شاغل افزایش مییابد ،احساس ریایت از زندگی و احساس
آرامش (به عنوان دو شاخص اصلی در حوزهی بهزیستی روانشناختی) افزایش و در مقابل س ح
فكارهای روانی و جسمی ،افسردگی و ای را کاهش مییابد .جستجوی فعال در پایگاههای
ارالعاتی در ایران ،پژوهكی را که در حوزهی راب هی بین تسهیل کار-خانواده با بهزیستی روان-
شناختی ،امنیت روان شناختی ،ریایت زناشویی و رشد شخصی در پرستاران زن باشد را در
دسترس قرار نداد .با اینحال چند مورد پژوهش در حوزهی راب هی تعارض کار-خانواده با برخی
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شاخص های سالمتی و بهزیستی در دسترس قرار گرفت که به برخی از مهمترین موارد در ایران
اشاره و سپس پژوهشهای خارج از ایران را مرور خواهیم کرد.
پیشینه پژوهش
نماینده و هملاران ( )Namayandeh, Yaacob & Juhari, 2010در پژوهكی به بررسی راب هی
جهتگیری به نقش جنسیتی و تداخل کار-خانواده در پرستاران یک بیمارستان دولتی در شهر
شیراز پرداخته و نكان دادند که با افزایش سن ،سابقهی کار و سالهای گذشته از ازدواج ،از س ح
تعارض کار-خانواده در زنان پرستار کاسته میشود.
نماینده و هملاران ( )Namayandeh, Juhari & Yaacob, 2011در پژوهكی به بررسی راب هی
بین تعارض کار-خانواده با ریایت شغلی و ریایت خانوادگی در پرستاران زن یک بیمارستان دولتی
در شهر شیراز پرداخته و نكان دادند که بین تعارض کار-خانواده و ریایت زناشویی راب هی منفی
و معنادار وجود دارد.
مدبری ( )Modabery, 2012در پژوهكی به بررسی راب هی بین خودارزیابی عمومی ،تعارض
کار-خانواده و ریایت شغلی و خانوادگی در پرستاران شاغل در بیمارستانهای دولتی شهر یزد
پرداخته و نكان داد که بین خودکارآمدی با ریایت شغلی و ریایت خانوادگی راب هی مستقیم و
معنادار و بین خودکارآمدی با تعارض خانواده -کار راب هی منفی و معنادار وجود دارد .همچنین
نتای این م العه نكان داد که بین عزت نفس با ریایت شغلی و خانوادگی راب هی مثبت ،بین
عزت نفس و تعارض خانواده -کار راب هی منفی و معنادار و بین اختالل اعصا با تعارض خانواده-
کار راب هی مثبت و معنادار وجود دارد.
گلپرور و هملاران ( )Golparvar, Zeraatti & Atashpour, 2014در پژوهكی به بررسی راب ه-
ی بین تعارض و سرریزشدگی کار و خانواده و شاخصهای بهزیستی روانی و جسمی در میان زنان
پرستار در نمونه ای ایرانی پرداخته و نكان دادند که تعارض کار-خانواده و سرریزشدگی منفی کار-
خانواده با بهزیستی روانی و جسمی در پرستاران زن ،دارای همبستگی منفی معنادار هستند .نتای
تحلیل رگرسیون در این م العه نكان داده که تعارض کار -خانواده به ترتیب  19و  8/4درصد از
واریانس بهزیستی روان شناختی و بهزیستی جسمی را و از چهار مؤلفه سرریزشدگی منفی کار-
خانواده ،ازدواج و همسرداری و کار منزل  24/5درصد از واریانس بهزیستی روانشناختی و ازدواج و
همسرداری  10/8درصد از واریانس بهزیستی جسمی در پرستاران زن را تبیین مینمایند.

فصلنامه علمي  -پژوهشي زن و جامعه ،سال نهم ،شماره سوم ،پاییز 9317

343

آلن و هملاران ( )Allen, Herst, Bruck & Sutton, 2000در یک م العهی فراتحلیل ،به بررسی
راب ه ی تعارض کار و خانواده با ریایت زناشویی در بیست و سه م العه پرداختند و نكان دادند که
بین تعارض کار -خانواده و ریایت زناشویی میانگین اندازه اثر برابر با  -0/21وجود دارد.
فورد و هملاران ( )Ford, Heinen & Langkamer, 2007نیز در فراتحلیلی با مویوع تعارض و
ریایت کار -خانواده با تلیه بر دیدگاهی مبتنی بر وقوع انتقال از یک عرصه (کار یا خانواده) به
عرصه دیگر ،نكان دادهاند که تداخل کار و خانواده و خانواده و کار هر یک میتوانند احساس
ریایت از کار و خانواده را تحت تأثیر قرار دهند .عالوه بر م العات فراتحلیل مورد اشاره ،م العات
منفرد دیگری نیز وجود دارند که به رور خاص نكان دادهاند تسهیل کار و خانواده میتوانند موجب
تأثیر بر احساسات تعمیم یافتهای مانند احساس رشد شخصی و ریایت زناشویی شوند.
ورتل ( )Wortel, 2009در پژوهكی نكان داد که زنان دارای س ح تسهیل خانواده-کار باالتری
نسبت به مردان هستند و در هر دو گروه زنان و مردان بین تسهیل کار-خانواده با ریایت زناشویی
راب هی مثبت و معناداری وجود دارد .البته ورتل ( )Wortel, 2009نكان داده ،این راب ه از رری
رفتارهای منفی (کنارهگیری از روابط) و ناسازگارانه واس هگری میشود.
م العهی مکنال و هملاران ( )MacNall et al, 2010که بر پیامدهای غنیسازی کار و خانواده
متمرکز بوده و در آن بیست و یک م العه از نمونههای انتخا شده از جوامع مختلف مورد بررسی
قرار گرفته است ،نكان می دهد که ریایت شغلی ،تعهد سازمانی ،ریایت از زندگی (به عنوان یلی
از مهمترین شاخصهای بهزیستی روانشناختی) ،ریایت خانوادگی ،تمایل به ترک خدمت و
مكلالت جسمی و فیزیلی کمتر (در قالب شلایات روانتنی) از مهمترین متغیرهای پیامدی
هستند که با غنیسازی کار و خانواده دارای راب هی مثبت و معنادار هستند.
در م العهی فراتحلیلی آمستد و هملاران ( Amstad, Meier, Fasel, Elfering & Semmer,
 )2011که بر پیامدهای تداخل و تعارض کار-خانواده تمرکز داشته ،چهار صد و بیست و هفت
همبستگی بین تداخل و تعارض کار -خانواده و خانواده-کار با پیامدهای متعدد گزارش شده است.
از مهمترین نتای بهدست آمده در این فراتحلیل اینکه تعارض و تداخل کار -خانواده با پیامدهای
ویژه ی کاری (نظیر ریایت شغلی ،تعهد سازمانی ،تمایل به ترک خدمت ،فرسودگی ،غیبت،
عمللرد ،استرس نا شی از کار ،و ریایت از حرفه) و در مقابل تعارض و تداخل خانواده-کار با
پیامدهای ویژه خانوادگی (نظیر ریایت از خانواده ،ریایت زناشویی ،عمللرد خانوادگی و استرس
خانوادگی) دارای راب ه ی معناداری هستند .همچنین نتای حاصل از این فراتحلیل نكان میدهد
که هر دو بعد تعارض و تداخل کار-خانواده و تداخل و تعارض خانواده-کار با پیامدهای عمومی
نظیر ریایت از زندگی ،مكلالت سالمتی (عدم وجود بهزیستی و سالمت روانشناختی) ،احساس
فكار روان شناختی شناور و تعمیمم یافته ،نكانگان مختلف بدنی و جسمی (عدم وجود احساس
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سالمتی و بهزیستی بدنی) ،افسردگی تعمیم یافته ،سوءمصرف مواد و ای را دارای راب هی مثبت
و معناداری است.
سینگ و هملاران ( )Singh et al, 2011در پژوهكی مرکب از روشهای تحلیل کیفی و کمی و
نمونه ای مرکب از سه ملیت هندی ،امریلایی و انگلیسی به بررسی اکتكافی در خصوص نقش
ارزشها در محیط کار پرداخته و در نتای خود نكان دادهاند که ارزش رشد شخصی با توازن کار-
خانواده ،دارای راب هی مثبت معناداری است.
آدیسا و هملاران ( )Adisa et al, 2014در پژوهكی با بررسی نقش توازن کار -خانواده در میان
پرستاران و پزشلان زن در نیجریه ،با انجام تحلیل کیفی بر پاسخهای حاصل از مصاحبه با اعضای
نمونه به این نتیجه دست یافتند که به باور اغلب پرستاران و پزشلان زن ،عدم وجود توازن میان
مسائل کاری با مسائل خانوادگی میتواند برای سالمتی ،رشد و پیكرفت زنان شاغل یک محدودیت
جدی باشد .نتای این م العه حاکی از آن است که با برقراری توازن میان مسائل کاری و خانوادگی،
این فرصت برای زنان حاصل میشود تا بتوانند از خانواده و محیط کار خود راییتر باشند و به این
ترتیب با ارتقاء س ح سالمتی و بهزیستی خود ،در مسیر تعالی و شلوفایی هر چه بیكتر گام
بردارند.
آنچه در مروری بر م العات مورد اشاره در پیكینهی پژوهش مكخص است ،این است که
بسیاری از پژوهكگران و اندیكمندان عرصهی تعامل کار و خانواده ،از دیدگاهی پیامدگرا ،تداخل و
تعارض کار-خانواده را عاملی تهدیدکننده برای شاخصهای رشد و سالمتی و در مقابل تسهیل کار-
خانواده را عاملی در راستای تسهیل و ارتقاء شاخصهای مختلف سالمتی و رشد به ویژه در میان
زنان معرفی کردهاند .با اینحال ،اغلب پژوهشهای حمایتکننده از نقشها و تاثیرات مثبت تسهیل
کار -خانواده در نمونه های خارج از ایران انجام شده و در کمتر پژوهكی به نقش تسهیل کار-
خانواده برای شاخصهای سالمتی و رشد در زنان پرستار در ایران توجه شده است .این امر در حالی
است که مبانی نظری در کنار شواهد پژوهكی ارائه شده حاکی از کارکردهای مثبت تسهیل کار-
خانواده برای شاخصهای رشد و سالمتی در زنان پرستار است .یرورتهای شغلی و اجتماعی امروز
برای پرستاران زن ایجا میکند تا با مستند ساختن کارکردهای مثبت تسهیل کار-خانواده،
بسترهای فلری الزم برای توجه بیكتر به پویاییهای مثبت و مملن کار و خانواده در میان زنان
پرستار که هم در قالب نقشهای خانوادگی خود و هم در قالب نقشهای شغلی و حرفهای خود
دارای جایگاهی خ یر و حیاتی هستند ،فراهم گردد .بر همین اساس ،هدف اصلی این پژوهش،
تعیین کارکردهای ویژهی تسهیل کار-خانواده و تسهیل خانواده-کار برای بهزیستی روانشناختی،

فصلنامه علمي  -پژوهشي زن و جامعه ،سال نهم ،شماره سوم ،پاییز 9317

347

امنیت روانشناختی ،ریایت زناشویی و احساس رشد شخصی بهعنوان چهار شاخص اصلی سالمتی
و رشد در پرستاران زن بوده است .فرییههای پژوهش نیز بهشرح زیر هستند:
فرضیههای پژوهش
 -1بین تسهیل کار-خانواده و تسهیل خانواده-کار با رشد شخصی در زنان پرستار راب هی
مثبت وجود دارد.
 -2بین تسهیل کار-خانواده و تسهیل خانواده-کار با بهزیستی روانشناختی راب هی مثبت
وجود دارد.
 -1بین تسهیل کار-خانواده و تسهیل خانواده-کار با ریایت زناشویی راب هی مثبت وجود دارد.
 -4بین تسهیل کار-خانواده و تسهیل خانواده-کار با امنیت روانشناختی راب هی مثبت وجود
دارد.
 -5تسهیل کار-خانواده و تسهیل خانواده-کار دارای توان پیشبینی برای بهزیستی روان -
شناختی در زنان پرستار هستند.
 -6تسهیل کار-خانواده و تسهیل خانواده-کار دارای توان پیشبینی برای امنیت روانشناختی
در زنان پرستار هستند.
 -9تسهیل کار-خانواده و تسهیل خانواده-کار دارای توان پیشبینی برای ریایت زناشویی در
زنان پرستار هستند.
 -8تسهیل کار-خانواده و تسهیل خانواده-کار دارای توان پیشبینی برای رشد شخصی در زنان
پرستار هستند.
روش پژوهش
پژوهش حایر از نظر هدف ،یک پژوهش توصیفی -همبستگی است .جامعهی آماری آن ،کلیه-
ی زنان پرستار دو بیمارستان دولتی در شهر اصفهان ،به تعداد دویست و پنجاه نفر (بیمارستان اول
حدود  150پرستار و بیمارستان دوم حدود  100پرستار داشته که در مجموع ،دو بیمارستان دارای
 250پرستار زن بودهاند) در زمستان  1192بودند .از جامعهی آماری مورد اشاره ،با توجه به اینکه
برای م العات تحلیل رگرسیون چندگانه معمولی ،به ازای هر متغیر پیشبین حداقل  15تا  15نفر
توصیه شده و برای افزایش توان آماری نتای افزایش تعداد نمونه از س ح توصیه شده پیكنهاد شده
( 180 ،)Meyers, Gamst & Guarrino, 2006نفر ( 108نفر از بیمارستان اول و  92نفر از
بیمارستان دوم و با نسبت  60درصد به  40درصد) برای شرکت در پژوهش انتخا شدند .نمونهی
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پژوهش با توجه به اینکه دو بیمارستان مذکور املان نمونهگیری تصادفی را فراهم ننمودند ،از
رری نمونهگیری سهمیه ای (غیرتصادفی) و بر اساس رعایت تعداد پرستاران زن در هر بیمارستان
به کل پرستاران زن دو بیمارستان به صورت سهلالوصول (در دسترس) انتخا شدند .پس از
جمعآوری پرسكنامهها ،دو پرسكنامه (معادل  1/1درصد) به دلیل نقص در پاسخگویی ،از پژوهش
کنار رفت و گروه نمونهی پژوهش به  198نفر کاهش یافت.
ابزار پژوهش
از پرسكنامههای زیر برای جمعآوری دادهها در این پژوهش استفاده شده است.
پرسشنامهي تسهیل كار و خانواده)WFFQ( 9
( Holbrock,

برای سنجش تسهیل کار-خانواده ،از هكت سؤال معرفی شده توسط هالبروک
 ،)2005که هر چهار سؤال آن ،یلی از حوزههای تسهیل کار-خانواده و تسهیل خانواده-کار را
اندازهگیری میکند و مقیاس پاسخگویی آن ،شش درجهای (کامال مخالفم=  1تا کامال موافقم= )6
است ،استفاده شد .هالبروک ( )Holbrock, 2005از رری انجام تحلیل عامل تأییدی نكان داده که
این پرسكنامه در شلل دو عاملی (تسهیل کار-خانواده و تسهیل خانواده-کار) دارای برازش م لوبی
با دادههای بهدست آمده است .همچنین هالبروک ( )Holbrock, 2005آلفای کرونباخ تسهیل کار-
خانواده و تسهیل خانواده-کار را بهترتیب برابر با  0/94و  0/92گزارش نمودهاند .در پژوهش حایر،
پس از بررسی روایی صوری پرسكنامهی ترجمه شده توسط متخصص ،با اجرای تحلیل عاملی
اکتكافی که به منظور بررسی ویعیت روایی سازه این پرسكنامه انجام گرفت ،به ترتیب آلفای
کرونباخ برای تسهیل کار-خانواده و تسهیل خانواده-کار برابر با  0/86و  0/9بهدست آمد.
پرسشنامهي بهزیستي روانشناختي)PWQ( 3
برای سنجش بهزیستی روان شناختی در محیط کار ،در این پژوهش از پرسكنامه ده سؤالی
معرفی شده توسط گلپرور و هملاران ( )Golparvar et al, 2014که دارای مقیاس پاسخگویی پن
گزینهای (بسیار کم =  1تا بسیار زیاد =  ) 5است ،استفاده شد (یک نمونه سؤال این پرسكنامه به
این شرح است :چهقدر در محیط کاری خودتان احساس شادی و خوشخل بودن را تجربه می
کنید) .گلپرور و هملاران ( )Golparvar et al, 2014بر مبنای تحلیل عاملی اکتكافی روایی سازه
)- Work-Family Facilitation Questionnaire (WFFQ
)- Psychological Well being Questionnaire (PWQ
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این پرسكنامه را مستند ساخته و نكان دادهاند که س ح بهزیستی روانشناختی با تعارض کار و
خانواده و تعارض خانواده-کار ،دارای راب هی منفی معناداری است .همچنین آلفای کرونباخ این
پرسكنامه ،برابر با  0/94گزارش شده است (گلپرور و هملاران .)2014 ،آلفای کرونباخ این
پرسكنامه در پژوهش حایر ،برابر با  0/91بهدست آمد.
پرسشنامه امنیت روانشناختي)PSQ( 9
برای سنجش امنیت روانشناختی ادراکشده از پرسكنامهی پن سؤالی که برای این پژوهش
بر مبنای پیكینهی پژوهش (et al, 2013; Hayes, Perander, Smecko & Trask, Yaşlıoğlu
 )1998آماده گردید ،استفاده شد .مقیاس پاسخگویی مورد استفاده در این پژوهش ،برای این
پرسكنامهی شش درجهای (کامال مخالفم= 1تا کامال موافقم= )6بود .این پرسكنامه که س ح کلی
امنیت روانشناختی پرستاران را در حین کار میسنجد ،از نظر روایی سازه ،بر مبنای تحلیل عاملی
اکتكافی و از نظر پایایی ،از رری محاسبهی آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت .بر اساس
تحلیل عاملی اکتكافی مبتنی بر مؤلفههای اصلی و چرخش از نوع واریماکس (باسنجه کیزر ،میرو
اوللین (KMO) 2برابر با  ،0/96آزمون کرویت بارتلت 1معنادار ( )p<0/001و بارهای عاملی  0/99تا
 ) 0/84سؤاالت نهایی این پرسكنامه به عنوان یک عامل در نظر گرفته شد .آلفای کرونباخ این
پرسكنامه در پژوهش حایر برابر با  0/96بهدست آمد.
پرسشنامهي رضایت زناشویي)MSQ( 4
برای سنجش ریایت زناشویی ،از پرسكنامهی ریایت زناشویی فرم کوتاه پانزده سؤالی معرفی
شده توسط فاورس و السون ( )Fowers & Olson, 1993که بر مبنای پرسكنامهی ریایت زناشویی
انریچ تهیه و ارائه شده ،استفاده شد .مقیاس پاسخگویی این پرسكنامه ،پن درجهای (کامال
مخالفم= 1تا کامال موافقم= ) 5است .یک نمونه سؤاالت این پرسكنامه به این شرح است :از نحوهی
حل تعاریات با همسرم بسیار خوشحالم .فاورس و اولسون ( )Fowers & Olson, 1993روایی این
پرسكنامه را از رری بررسی همبستگی این پرسكنامه با پرسكنامهی سازگاری زناشویی الک-
واالس را بین  0/91تا  0/81و همبستگی این پرسكنامه با پرسكنامهی ریایت خانوادگی را بین
 0/66تا  0/91گزارش نموده اند .این پرسكنامه که س ح کلی ریایت زناشویی پرستاران زن را مورد
1

)- Psychological Security Questionnaire (PSQ
2- Kaiser- Meyer- Olkin measure
3- Barteltt's test of sphericity
4
)- Marital satisfaction Questionnaire (MSQ
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سنجش قرار داده ،از نظر روایی سازه بر مبنای تحلیل عاملی اکتكافی و از نظر پایایی از رری
محاسبهی آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت .بر اساس تحلیل عاملی اکتكافی مبتنی بر مؤلفه-
های اصلی و چرخش از نوع واریماکس (باسنجه کیزر ،میرو اوللین ) (KMOبرابر با  ،0/9آزمون
کرویت بارتلت معنادار ( )p<0/001و بارهای عاملی  0/59تا  )0/86سؤاالت نهایی این پرسكنامه به
عنوان یک عامل در نظر گرفته شد .آلفای کرونباخ این پرسكنامه در پژوهش حایر ،برابر با  0/9به-
دست آمد.
پرسشنامهي رشد شخصي)PDQ(9
برای سنجش رشد شخصی ،از پرسكنامهی دو سؤالی که برای این پژوهش بر مبنای پیكینهی
پژوهش ( )Harter et al, 2003; Singh et al, 2011; Grzywacz & Butler, 2005آماده گردید،
استفاده شد .مقیاس پاسخگویی مورد استفاده در این پژوهش ،برای این پرسكنامه شش درجهای
(کامال مخالفم= 1تا کامال موافقم= )6بود .این پرسكنامه که احساس کلی رشد شخصی پرستاران در
زندگی را سنجش میکند ،از نظر روایی صوری (بر اساس نظر دو متخصص) ،روایی سازه بر مبنای
تحلیل عاملی اکتكافی و از نظر پایایی از رری محاسبهی آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس تحلیل عاملی اکتكافی مبتنی بر مؤلفههای اصلی و چرخش از نوع واریماکس (با سنجه
کیزر ،میرو اوللین ) (KMOبرابر با  ،0/8آزمون کرویت بارتلت معنادار ( )p<0/001و بارهای عاملی
 0/61و  )0/69یک عامل با آلفای کرونباخ برابر با  0/6و همبستگی دو گویه برابر با 0/14
( ،)p>001بهدست آمد.
یافتهها
از صد و هفتاد و هكت نفر نمونهی پژوهش 161 ،نفر (معادل با  90/4درصد) دارای تحصیالت
لیسانس و  19نفر (معادل  9/5درصد دارای تحصیالت فوق لیسانس) بودند .اکثریت اعضای نمونه،
متأهل ( 169نفر معادل با  94/9درصد) و در موقعیت شغلی غیرمدیریتی ( 169نفر معادل 94/9
درصد) قرار داشتند .از نظر گروه بندی سنی ،اکثریت اعضای نمونه در دو گروه سنی  26تا  15سال
( 121نفر معادل با  69/9درصد) و تا  25سال ( 44نفر معادل با  24/9درصد) قرار داشتند.
همچنین از نظر سابقهی شغلی نیز اکثریت اعضای نمونه در گروه سابقهی شغلی تا  10سال و 11
تا  20سال (گروه اول  115نفر معادل با  95/8درصد و گروه دوم  15نفر معادل با  19/9درصد)
قرار داشتند .میانگین سنی زنان پرستار نمونه 10/66 ،سال (با انحراف معیار برابر با  6/48سال) و
)- Personal Development Questionnaire (PDQ

1
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میانگین سابقه شغلی آنها 6/95 ،سال (با انحراف معیار  5/82سال) بود .نتای حاصل از
پرسكنامههای پژوهش از رری تحلیل همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه (به شیوه
همزمان) مورد تحلیل قرار گرفتند .در جدول  1میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش ارائه
شده است.
جدول  -9میانگین و انحراف معیار متغیرهاي پژوهش
ردیف
1
2
1
4
5
6

میانگین
1/51
1/99
1/45
2/46
1/46
2/98

متغیرهاي پژوهش
تسهیل کار-خانواده
تسهیل خانواده-کار
رشد شخصی
بهزیستی روانشناختی
ریایت زناشویی
امنیت روانشناختی

انحراف معیار
1/25
1/19
0/89
0/81
0/66
0/85

چنانکه در جدول  1مكاهده میشود ،میانگین چهار متغیر تسهیل کار-خانواده ،تسهیل
خانواده-کار ،رشد شخصی و ریایت زناشویی بر حسب مقیاسهای پاسخگویی پن درجهای مورد
استفاده برای هر یک از این متغیرها باالتر از ( 1میانگین مقیاس پن درجهای برابر با  1است) است
و در مقابل میانگین دو متغیر بهزیستی روانشناختی و امنیت روانشناختی کمتر از  1میباشد .در
ادامه ،به ترتیب به بررسی فرییههای پژوهش خواهیم پرداخت .برای بررسی چهار فرییه اول تا
چهارم از یریب همبستگی پیرسون استفاده شد.
فرضیههاي اول تا چهارم
فرضیهي  :9بین تسهیل کار-خانواده و تسهیل خانواده-کار با رشد شخصی در زنان پرستار
راب هی مثبت وجود دارد.
فرضیهي  :3بین تسهیل کار-خانواده و تسهیل خانواده-کار با بهزیستی روانشناختی راب هی
مثبت وجود دارد.
فرضیهي  :3بین تسهیل کار-خانواده و تسهیل خانواده-کار با ریایت زناشویی راب هی مثبت
وجود دارد.
فرضیهي  :4بین تسهیل کار-خانواده و تسهیل خانواده-کار با امنیت روانشناختی راب هی
مثبت وجود دارد.
جدول  -3ضریب همبستگي پیرسون بین متغیرهاي مطرح در فرضیههاي اول تا چهارم
متغیرهاي پژوهش

تسهیل كار-
خانواده

تسهیل
خانواده-كار

رشد
شخصي

بهزیستي
روانشناختي

رضایت
زناشویي
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**0/59
**0/2
**0/41
0/01
**0/15

تسهیل کار-خانواده
تسهیل خانواده-کار
رشد شخصی
بهزیستی روانشناختی
ریایت زناشویی
امنیت روانشناختی

**0/26
**0/11
*0/14
**0/18

**p<0/01

**0/51
*0/16
**0/42
*p<0/05

0/08
**0/51

0/1

نتای جدول  2نكان میدهد که یریب همبستگی بین تسهیل کار-خانواده و تسهیل خانواده-
کار با رشد شخصی به ترتیب برابر با  0/2و  ،0/26با بهزیستی روانشناختی به ترتیب برابر با 0/41
و  ،0/11با ریایت زناشویی به ترتیب برابر با ( 0/01غیرمعنادار) و  0/14و با امنیت روانشناختی به
ترتیب برابر با  0/15و  0/18میباشد .یرایب مورد اشاره ،همگی بهجز راب هی تسهیل کار-خانواده
با ریایت زناشویی که غیرمعنادار است ،معنادار هستند ( p<0/05و  .)p<0/01لذا ،فرییههای اول و
چهارم ،بهجز فرییهی سوم در بخش راب هی بین تسهیل کار-خانواده و ریایت زناشویی که مورد
تایید قرار نمیگیرد ،همگی مورد تأیید قرار میگیرند و نتیجه گرفته میشود که با افزایش تسهیل
کار-خانواده و تسهیل خانواده-کار ،مقدار رشد شخصی ،بهزیستی روانشناختی و امنیت روان-
شناختی و با افزایش فقط تسهیل خانواده-کار ،ریایت زناشویی در زنان پرستار افزایش می یابد.
فرضیهي  :3تسهیل کار-خانواده و تسهیل خانواده-کار دارای توان پیشبینی برای بهزیستی روان-
شناختی در زنان پرستار هستند.
جدول  -3نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه براي پیشبیني بهزیستي روانشناختي از طریق
*

تسهیل كار-خانواده و تسهیل خانواده-كار در زنان پرستار
مقدار ثابت و
متغیرهاي پیشبین
مقدار ثابت
تسهیل کار-خانواده
تسهیل خانواده-کار

R

0/402

R2

0/162

F (dfreg,
)dfres

b

SE

β

t

p

**16/99
( 196و )2

1/14
0/2
0/1

0/21
0/06
0/06

0/1
0/14

6/1
1/51
1/68

0/001
0/001
0/1

**p<0/01

*p<0/05

*توجه :در تحلیلهای رگرسیون انجام شده ،درجهی آزادی رگرسیونی برابر با  2و درجهی
آزادی باقیمانده (خ ا) برابر با  196بوده است.
نتای جدول  1نكان میدهد که از بین تسهیل کار-خانواده و تسهیل خانواده-کار ،فقط تسهیل
کار-خانواده ،با یرایب بتای استاندارد ،برابر با  16/2 ،0/1درصد از واریانس بهزیستی روانشناختی
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پرستاران زن را تبیین نموده است .بنابراین فرییهی پنجم به این صورت مورد تأیید قرار میگیرد
که فقط تسهیل کار-خانواده پیشبینی کنندهی بهزیستی روانشناختی در زنان پرستار است.
فرضیهي  :3تسهیل کار-خانواده و تسهیل خانواده-کار دارای توان پیشبینی برای امنیت روان-
شناختی در زنان پرستار هستند.
جدول  -4نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه براي پیشبیني امنیت روانشناختي از طریق تسهیل
*

كار-خانواده و تسهیل خانواده-كار در زنان پرستار
مقدار ثابت و
متغیرهای پیشبین

R

مقدار ثابت
تسهیل کار-خانواده
تسهیل خانواده-کار

0/146

R2

0/12

F (dfreg,
)dfres

b

SE

β

t

p

**12
( 196و )2

1/82
0/22
0/04

0/21
0/06
0/06

0/11
0/05

9/96
1/59
0/58

0/001
0/001
0/56

*p<0/05

**p<0/01

*توجه :در تحلیلهای رگرسیون انجام شده درجه آزادی رگرسیونی ،برابر با  2و درجه آزادی
باقیمانده (خ ا) ،برابر با  196بوده است.
نتای جدول  4نكان میدهد که از بین تسهیل کار-خانواده و تسهیل خانواده-کار ،فقط تسهیل
کار-خانواده با یرایب بتای استاندارد برابر با  12 ،0/11درصد از واریانس امنیت روانشناختی را
تبیین نموده است .بنابراین ،فرییهی شكم به این صورت مورد تأیید قرار میگیرد که فقط تسهیل
کار-خانواده پیشبینی کنندهی امنیت روانشناختی در زنان پرستار است.
فرضیهي  :7تسهیل کار-خانواده و تسهیل خانواده-کار دارای توان پیشبینی برای ریایت زناشویی
در زنان پرستار هستند.
جدول -3نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه براي پیشبیني رضایت زناشویي از طریق تسهیل
*

كار-خانواده و تسهیل خانواده-كار در زنان پرستار
مقدار ثابت
و متغیرهاي

R

R2

پیشبین
مقدار ثابت
تسهیل کار-
خانواده
تسهیل خانواده-

0/198

0/01

F
(dfreg,
)dfres
*2/89
( 196و
)2

b

SE

β

t

p

1/25

0/18

-

19/64

0/001

-0/09

0/05

-0/16

-1/99

0/08

0/12

0/05

0/22

2/16

0/02
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کار

*p<0/05

**p<0/01

*توجه :در تحلیلهای رگرسیون انجام شده ،درجه آزادی رگرسیونی برابر با  2و درجه آزادی
باقیمانده (خ ا) ،برابر با  196بوده است.
نتای جدول  5نكان میدهد که از بین تسهیل کار-خانواده و تسهیل خانواده-کار ،فقط تسهیل
خانواده-کار با یرایب بتای استاندارد برابر با  1 ،0/22درصد از واریانس ریایت زناشویی پرستاران
زن را تبیین نموده است .بنابراین فرییهی هفتم به این صورت مورد تأیید قرار میگیرد که فقط
تسهیل خانواده-کار ،پیشبینیکنندهی ریایت زناشویی در زنان پرستار است.
فرضیهي  :3تسهیل کار-خانواده و تسهیل خانواده-کار دارای توان پیشبینی برای رشد
شخصی در زنان پرستار هستند.
جدول -3نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه براي پیشبیني رشد شخصي از طریق تسهیل
*

كار-خانواده و تسهیل خانواده-كار در زنان پرستار
مقدار ثابت و

R

R2

متغیرهاي پیش-

F (dfreg,
)dfres

b

SE

β

t

p

بین
مقدار ثابت
تسهیل کار-خانواده
تسهیل خانواده-کار

0/415

0/192

**18/11
( 196و )2

1/6

0/22

-

16/11

0/001

-0/12

0/06

-0/19

-2

0/049

0/19

0/06

0/49

5/8

0/001

**p<0/01

*p<0/05

*توجه :در تحلیلهای رگرسیون انجام شده ،درجه آزادی رگرسیونی برابر با  2و درجه آزادی
باقیمانده (خ ا) ،برابر با  196بوده است.
نتای جدول  6نكان میدهد که هم تسهیل کار-خانواده و هم تسهیل خانواده-کار به ترتیب ،با
یرایب بتای استاندارد ،برابر با  -0/19و  19/2 ،0/49درصد از واریانس رشد شخصی را تبیین
نمودهاند .بنابراین فرییه هكتم تأیید میشود.
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بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با هدف بررسی نقش و کارکرد تسهیل کار -خانواده و تسهیل خانواده-کار برای
چهار شاخص رشدی و سالمتی (بهزیستی روانشناختی ،امنیت روانشناختی ،ریایت زناشویی و
رشد شخصی) در میان زنان پرستار اجرا شد .بر اساس یافتهها ،شواهدی از کارکردهای متمایز برای
هر یک از دو بعد تسهیل کار-خانواده و تسهیل خانواده-کار برای بهزیستی روانشناختی ،امنیت
روانشناختی ،ریایت زناشویی و رشد شخصی در زنان پرستار بهدست آمد.
فرییه ی اول پژوهش به این ترتیب مورد تأیید قرار گرفت که هر دو بعد تسهیل کار -خانواده
و تسهیل خانواده-کار با بهزیستی روانشناختی در محیط کار دارای راب هی معناداری هستند .این
یافته ،با نتای گزارش شده در فراتحلیلهای مع وف به پویاییهای مثبتکاری و خانوادگی
(سرریزشدگی مثبت ،غنیسازی و تسهیل) و به پویاییهای منفی کاری و خانوادگی (سرریزشدگی
منفی و تعارض کار و خانواده) و نقش آنها برای سالمتی و بهزیستی زنان و مردان هر دو ،نظیر
فراتحلیل آمستد و هملاران ( ،)Amstad et al, 2011مکنال و هملاران ( )Mac Nall et al, 2010و
فورد و هملاران ( )Ford et al, 2007دارای همسویی است .بر اساس نتای فراتحلیلهای مورد
اشاره ،از زمره مهمترین پیامدهای تسهیل کار -خانواده بهزیستی روانشناختی است .بهزیستی
روان شناختی مورد سنجش و بررسی در این پژوهش ،بر احساس ریایت کلی از زندگی کاری،
احساس آرامش ،انرژی و نكاط و احساس مناسب بودن شرایط زندگی کاری و به معنایی اخص بر
بهزیستی روانشناختی کاری متمرکز بوده است .ساز و کار تبیینی در مورد نحوهی ارتباط تسهیل
خانواده-کار و تسهیل کار-خانواده با بهزیستی روانشناختی از نق ه نظرهای مختلفی قابل ارائه
است .از یک ررف وجود فرصت تسهیل برای انتقال تجار  ،مهارتها و آموختههای هر یک از دو
عرصهی کار و خانواده با یلدیگر ،باعث کاملتر شدن تواناییهای کلی فرد شده و از این رری
موجب ایجاد عوارف مثبت نسبت به زندگی خانوادگی و زندگی کاری میشود ( Golparvar et al,
 .)2014این احساس و تجربهی مثبت از هر یک از دو عرصهی خانواده و کار ،به دلیل پویایی تعامل
میان نظامهای کاری و خانوادگی برای ایجاد یک نظام جامعتر موسوم به نظام کار و خانواده (هیل،
 ،)2001در هر یک از این دو خرده نظام که پدید آید ،بهراحتی به خرده نظام دیگر انتقال مییابد
( .)Bronfenbrenner & Ceci, 1994این انتقال تجار مثبت ،همراه با این باور که فرد توانسته
برای هر دو نظام کاری و خانوادگی خود دستاوردهای مثبتی را به همراه آورد و در عینحال
ظرفیتها و منابع خود را برای مواجههی مؤثرتر با هر دو عرصهی کار و خانواده ،گسترش بخكد
( ،)Gopalan, 2011; Wayne et al, 2007عامل اصلی برای تجربهی احساس بهزیستی روانشناختی
است.
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فرییهی دوم در خصوص راب هی تسهیل خانواده-کار و تسهیل کار-خانواده با امنیت روان-
شناختی نیز شبیه با نتای مربوط به بهزیستی روانشناختی به این ترتیب تأیید شد که تسهیل
خانواده -کار و تسهیل کار-خانواده هر دو با امنیت روانشناختی ،دارای راب هی مثبت و معناداری
بودند .پژوهكی که ری آن راب هی تسهیل کار-خانواده و یا تسهیل خانواده-کار ری آن با امنیت
روان روان شناختی مورد بررسی قرار گرفته باشد در دسترس قرار نگرفت تا بتوان همخوانی یا
ناهمخوانی نتای پژوهش حایر را با آن ،بررسی و گزارش نمود .در تببیین نظری راب هی هر دو
بعد تسهیل کار-خانواده با امنیت روانشناختی با تأکید بر نظریهی گسترش نقش ،میتوان گفت که
وقتی زنان پرستار بتوانند وظایف محوله در محیط کار یا خانواده خود را به نحو م لو و با اعتماد
و مهارت انجام دهند ،الجرم با وقوع گسترش نقش از یک عرصه به عرصهی دیگر (در هر دو جهت
کار به خانواده یا خانواده به کار) این کسب مهارت و ارتقاء توانایی آنها ،انجام وظایف در عرصهی
دیگر را تسهیل خواهد نمود ( .)Tompson & Werner, 1997همچنین تسهیل مهارتها ،تواناییها
و فرصتها هم از نظر محتوایی و هم از نظر جهتگیری ،چه از ررف خانواده به محیط کار و چه از
ررف محیط کار به محیط خانواده باشد ،از یک ررف توان و ظرفیت پرستاران زن را و از ررف
دیگر اعتماد به خود و احساس کارآمدی را در آنها تقویت میکند ( .)Wayne et al, 2007این
تقویت حس اعتماد به خود ،همراه با احساس کارآمدی هسته مرکزی برای افزایش احساس امنیت
روانشناختی است ( .)Kekesi & Agyemang, 2014به معنای دیگر ،وقتی پرستاران زن نسبت به
خود دارای این نگرش و شناخت هستند که میتوانند با مهارت و توانایی ،مسائل مختلف پیشروی
خود را حل نموده و از آنها عبور نمایند ،خ رات نیز به سان چالكی پیش رو نگریسته خواهند شد
که با اتلاء بر مهارتها ،تواناییها و تجار قابل مدیرت هستند .همین امر میتواند موجب گردد تا
س ح امنیت روانشناختی در پرستاران زن با افزایش تسهیل کار-خانواده و تسهیل خانواده-کار باال
برود.
فرییهی سوم پژوهش در حوزهی راب هی بین تسهیل کار-خانواده و تسهیل خانواده -کار با
ریایت زناشویی نیز به این صورت تأیید شد که فقط تسهیل خانواده-کار با ریایت زناشویی دارای
راب هی معناداری است .این یافته بهرور نسبی با یافتههای گزارش شده توسط آلن و هملاران
( ،)Allen et al, 2000مبنی بر اینکه بین تعارض کار-خانواده با ریایت زناشویی ،راب هی منفی و
معنادار وجود دارد ،همسویی نكان میدهد .این یافته به خوبی مؤید این ادعا است که پیامدهای
مربوط به پویایی های تعامل میان دو خرده نظام خانواده و کار ،در قالب نوعی همخوانی محتوایی به
وقوع میپیوندد ( .)Amstad et al, 2011در شرای ی که متغیر پیامد مربوط به خرده نظام خانواده
است ،به جای تسهیل کار-خانواده که با متغیرهای پیامد محیط کار (بهزیستی روانشناختی و
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امنیت روانشناختی) دارای راب هی معنادار بود ،تسهیل خانواده-کار وارد عمل میشود .نلتهی مهم
اینکه تحت چه ساز و کاری تسهیل خانواده-کار قادر است تا س ح ریایت زناشویی را در زنان
پرستار تقویت نماید .برای پی بردن به این ساز و کار ،الزم است توجه کنیم که ریایت زناشویی از
زمره متغیرهای برآمده از روابط دوررفهی بین زنان و شوهران آنها است ( van Steenbergen et al,
 .)2014در شرای ی که نیازها ،انتظارات ،خواستها و عالی هر یک از زوجین ،در ارتباری پویا با
همسر برآورده می شود ،حداقل پاسخ نگرشی و روانی به این موقعیت ،ریایت و آن هم ریایت
زناشویی خواهد بود ( .)van Steenbergen et al, 2014از ررف دیگر وقتی توان مهارتی پرستاران
زن که عالوه بر مسئولیتهای خ یر خود در محیط کار ،وظایف خانوادگی دیگر زنان را نیز در
محیط خانواده انجام میدهند باال میرود ،مدیریت روابط و وظایف در خانواده بهبود مییابد .این
بهبود در یک فرایند رو به جلو موجب کاهش س ح تنش در روابط پرستاران زن با شوهرانكان شده
و به این ترتیب ،س ح ریایت زناشویی باال میرود (.)Adisa et al, 2014
در بررسی فرییهی چهارم پژوهش ،نتای نكان داد که هم تسهیل کار-خانواده و هم تسهیل
خانواده-کار ،با احساس رشد شخصی ،دارای راب هی مثبت و معنادار هستند .در تبیین این نتیجه
باید توجه داشت که رشد شخصی مورد سنجش در این م العه ،نه مع وف به خانواده و نه مع وف
به محیط کار ،بلله مع وف به رشد شخصی کلی در زندگی برای پرستاران زن بوده است .به همین
جهت در س ح همبستگیهای ساده نیز میزان راب هی بین تسهیل کار-خانواده و تسهیل خانواده-
کار ،با رشد شخصی تا اندازه زیادی به هم نزدیک بود .این یافته با نتای گزارش شده توسط سینگ
و هملاران ( )Singh et al, 2011مبنی بر راب هی مثبت و معنادار بین توازن کار-خانواده با احساس
رشد شخصی همسویی نكان میدهد .در تبیین این راب ه به لحاظ نظری ،میتوان بیان نمود که
تسهیل کار -خانواده در عمل تابع حرکت در مسیر رشد و کسب مهارتها و تواناییهای جدیدی
است که تحق یافته و به منصهی ظهور میرسد ( .)Harter et al, 2003این کسب مهارتها و
تواناییهای جدید ،در س ح شناختی ،به احساس رشدیافتگی و بالندگی شخصی منجر میشود و در
مجموع س ح رشد شخصی را در زنان پرستار باال میبرد ( .)Singh et al, 2011در معنایی سادهتر،
چنانکه محوریت محتوایی را در تسهیل خانواده-کار و تسهیل کار-خانواده بر رشد و گسترش
تواناییها ،تجار و توانایی ها در پرستاران زن در این م العه قرار دهیم ،ربیعی است که با افزایش
فرایند تسهیل مهارتی و تجربه ای میان خانواده و کار در زنان پرستار ،مجموعه مهارتها و توانایی-
های آنها روز به روز غنیتر و اثربخشتر خواهد شد .این غنیتر شدن مهارتی و تجربهای در زنان
پرستار وقتی توسط آنها مورد ارزیابی قرار میگیرد ،به احساس رشد شخصی منتهی خواهد شد.
در خصوص فرییه ی پنجم ،نتای تحلیل رگرسیون نكان داد که فقط تسهیل کار به خانواده،
پیشبینی کنندهی بهزیستی روان شناختی در محیط کار است .این یافته با ایدههای مع وف به
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نقش های ویژه متصور برای هر یک از دو حوزه تسهیل کار به خانواده و تسهیل خانواده به کار
همسویی نكان میدهد .فراتحلیلهای انجام شده ( ;Amstad et al, 2011; MacNall et al, 2010
 )Ford et al, 2007نكان میدهد که وقتی جهت تسهیل (یا تعارض ،غنیسازی و امثال آن) از
جانب محیط کار به محیط خانواده است ،متغیرهای پیامد ،مع وف به متغیرهای محیط کار خواهد
بود؛ ولی در مقابل ،اگر جهت تسهیل از جانب خانواده به محیط کار باشد ،متغیرهای پیامد بیكتر
مع وف به خانواده خواهند بود ( .)Amstad et al, 2011در این پژوهش نیز با توجه به این که
بهزیستی روان شناختی مع وف به محیط کار بوده ،فقط تسهیل کار به خانواده پیشبینی کنندهی
آن بوده است .از لحاظ نظری در چنین شرای ی این پدیده اتفاق میافتد که چون منكأ تسهیل از
جانب مهارتهای کاری به مهارتها و تجار خانوادگی بوده ،فرد در زمان انجام کار ،به واس هی
چنین دستاورد ارزشمندی ،احساس بهزیستی روانشناختی کاری بیكتری را تجربه خواهد کرد.
همچنین در تبیین بیكتر این یافته میتوان گفت که وقتی مهارتها و تجار کسب شدهی همراه
زنان پرستار از خانواده به محیط کاری آنها برده میشود ،فرایندهای کاری آنها را روانتر و
تسهیل نموده و به این ترتیب فكار حاصل از فعالیتهای شغلی کاهش مییابد ( Wayne et al,
 .)2007با کاهش یافتن فكارهای ناشی از کار ،بهرور ربیعی ،زنان پرستار س ح بهزیستی روان
شناختی باالتری را احساس و گزارش خواهند کرد.
فرییهی شكم به این ترتیب تأیید شد که فقط تسهیل کار-خانواده پیشبینیکنندهی امنیت
روانشناختی است .این یافته نكان میدهد که وقتی متغیر پیامد مع وف به محیط کار است ،با
احتمال بیكتری فرایند تسهی ل از کار به خانواده است که در این میان نقش ایفاء می کند .از ررف
دیگر این یافته نكان میدهد که پیامدهای مربوط به پویاییهای تعامل میان دو خرده نظام خانواده
و کار ،در قالب نوعی همخوانی محتوایی به وقوع میپیوندد .در واقع احساس امنیت روانشناختی
در شرای ی که انسان احساس کند در محی ی قرار دارد که قادر است تا در برابر چالشها و خ رات
احتمالی جسمی ،روانی و اجتماعی واکنش کارآمد و مفید از خود نكان دهد ،افزایش مییابد
( .)Harper & White, 2013به همین جهت نیز با وقوع تسهیل مهارتی ،فرصتی و تجربهای میان
کار و خانواده ،انسان احساس میکند که ظرفیتهای الزم برای مواجهه با خ رات را دارد و به این
ترتیب احساس امنیت روانشناختی تقویت میشود.
فرییهی هفتم علی رغم اینکه در تحلیل رگرسیون انجام شده یریب  Fمربوط به تحلیل
واریانس رگرسیون معنادار نبود ،ولی با توجه به معنادار بودن یریب تسهیل خانواده-کار برای
پیشبینی ریایت زناشویی ،به این صورت تأیید شد که تسهیل خانواده-کار دارای توان بالقوه برای
پیشبینی ریایت زناشویی است .در تببین نتای مربوط به این فرییه باید گفت که انسان موجودی
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است که هر چه را برای او منكأ پیامدهای مثبت باشد ،با واکنش نگرشی ریایت پاسخ میدهد .بر
همین اساس ،وقتی برای زنان پرستار این احساس وجود دارد که خانواده برای آنها منكأ
فرایندهای تسهیل مهارتی ،تجربه ای و فرصتی در محیط کار بوده ،احساس ریایت از خانواده و به-
رور شاخصتر ریایت از روابط زناشویی را تجربه خواهند کرد .در این پاسخ نگرشی (ریایت
زناشویی) با احتمال زیاد ریایت از خانواده به عنوان یک نظام خرد ،به اجزاء درون این نظام مانند
روابط زناشویی سرریز میشود ( .)Hill, 2005بر همین اساس به نظر میرسد که راب هی تسهیل
خانواده-کار با ریایت زناشویی ،تابع نوعی سرریزشدگی درون سیستمی (دروننظام) از خانواده به
روابط زناشویی است .این سرریزشدگی درون سیستمی ریایت ،احتماال بر پایهی برجستگی و
اهمیت اجزای درون یک نظام خرد ،مانند خانواده اتفاق میافتد ( .)Hill, 2005به این معنی که در
درون خرده نظام خانوادهی سالم ،روابط با همسر (در همان قالب روابط زناشویی) ماهیتا از روابط با
فرزندان اهمیت و برجستگی باالتری دارد .در این صورت چنانکه در یک ساختار خانوادگی ،روابط
با همسر به هر دلیلی مخدوش باشد ،محتمل است سرریزشدگی مثبت در قالب ریایت که از رری
تسهیل خانواده  -کار پدید میآید به ریایت از راب هی والد -فرزندی و یا حتی روابط دیگر انتقال
پیدا کند.
نتای بررسی فرییهی هكتم نكان داد هر دو پدیدهی تسهیل کار-خانواده و تسهیل خانواده-
کار دارای توان پیش بین معنادار برای رشد شخصی بودند ،با این توییح که عالمت تسهیل کار-
خانواده برای پیشبینی رشد شخصی منفی و یریب بتای استاندارد تسهیل خانواده-کار برای
پیشبینی رشد شخصی به رور قابل توجهی بزرگتر از یریب تسهیل کار-خانواده بود .در تبیین این
یافته میتوان گفت که وقتی افراد احساس میکنند که با موفقیت نقشهای چندگانه کاری و
خانوادگی خود را مبتنی بر فرایند تسهیل کار و خانواده انجام میدهند ،احساس رشدیافتگی
شخصی کنند ( .)Singh et al, 2011نلته دیگری که الزم است به آن توجه شود ،عالمت منفی
تسهیل کار–خانواده برای پیشبینی رشد شخصی در تحلیل رگرسیون است .در این خصوص الزم
است توجه شود که در تحلیل رگرسیون مقدار ثابت (عرض از مبدا) میتواند نقكی تعیینکننده در
منفی یا مثبت شدن عالمت برخی متغیرهای پیشبین که انتظار میرود در معادله عالمت آنها
مثبت باشد ،دارد ( .)Meyers et al, 2006از ررف دیگر در شرای ی که یک متغیر پیشبین دارای
توان بالقوهی باالیی برای پیشبینی یک متغیر مالک (مثل تسهیل خانواده-کار برای احساس رشد
شخصی) باشد نیز این احتمال وجود دارد که عالمت برخی متغیرهای پیشبین مثبت در معادله به
صورت منفی درآید (.)Meyers et al, 2006
در مجموع ،نتای این پژوهش نكان داد که تسهیل کار-خانواده دارای کارکرد تقویت و ارتقاء
بهزیستی روانشناختی و امنیت روانشناختی و در مقابل تسهیل خانواده-کار دارای کارکرد تقویت
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و ارتقای ریایت زناشویی و احساس رشد یافتگی شخصی هستند .این نتای از یک ررف مؤید
همخوانی نوع تعامل خانواده -کار با متغیرهای پیامد در پرستاران زن و از ررف دیگر مؤید نقش-
های ارزش مند متقارع کار و خانواده برای یلدیگر و در مجموع مؤید نقشهای ارزشمند تسهیل
کار -خانواده برای شاخص های سالمتی و رشد در پرستاران زن است .در همین راستا نیز به لحاظ
کاربردی پیكنهاد میشود که برای عملیاتی نمودن فرصتهای رشد و ارتقاء سالمتی در پرستاران
زن ،فرصت سازی آموزشی و کاربردی با تمرکز بر فرایند تسهیل کار-خانواده از ررف بیمارستانها
با اجرای دورههای آموزش تسهیل کار-خانواده به مرحله اجرا در آید .این مهم خود مستلزم آن
است تا پروتلل سازمانهای دوستدار خانواده در ایران بهگونهی عملیاتی از ررف مجامع رسمی
م رح و سپس آئیننامه اجرایی-آموزشی برای آن تهیه و در اختیار سازمانهای مختلف از جمله
نظامهای بیمارستانی قرار گیرد .از نظر پژوهكی نیز الزم است تا نقشهای متنوع تسهیل و غنی-
سازی کار -خانواده در میان پرستاران زن بیش از پیش مورد توجه پژوهكگران عالقهمند به این
عرص ه قرار گیرد .در پایان الزم است تا به محدودیتهایی نظیر محدود بودن گروه نمونه پژوهش به
پرستاران زن دو بیمارستان دولتی و اینکه روابط به دست آمده در این پژوهش روابط علت و
معلولی نیستند که بتوان از آنها برداشت علت و معلولی واقعی نمود ،توجه الزم و کافی بكود.
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