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خالصه

مورد  فرد با وضعیتبین وضع فعلیرضایت زناشویی به تطابق.باشندبسیار مهم زندگی شغل و خانواده می دو حیطه:مقدمه

هاي کاري و خانوادگی توصیف واده به عنوان ناسازگاري بین نقشخان/تعارض کار.دگردانتظارش از زندگی زناشویی، اطالق می

رضایتمقایسهمطالعه با هدفاینرنگ باشد لذا،پرشیفتیکاردارايکارکناناین نوع تعارض، دررسد به نظر می .شودمی

.متغیر انجام گرفت وثابتکاريهايشیفتپرستاران بادرادهخانو/کارتعارضوزناشویی

دادند نفر از پرستاران تشکیل می 264را آماري این مطالعه جامعه .باشدمیمقطعی  توصیفی این مطالعهروش:هاروشمواد و

ها از جهت بررسی نمونه.شدند رد مطالعهنفر که شرایط شرکت در مطالعه را داشتند به روش سرشماري وا 242و از بین آن ها 

ها آوري اطالعات، دادهپس از جمع.استفاده شد Carlsonخانواده /و پرسشنامه تعارض کار Enrichپرسشنامه رضایت زناشویی 

رگرسیون چند هاي ضریب همبستگی پیرسون، تی مستقل و تحلیل با استفاده از آزمون18ویرایش SPSSافزار توسط نرم

.تجزیه و تحلیل شدند)>05/0p(داري سطح معنیمتغیره در  

06/164±99/23و در پرستاران با شیفت متغیر 27/171±57/30میانگین رضایت زناشویی در پرستاران شیفت ثابت  :هایافته

،)=017/0p(روه نشان داد نه رضایتمندي زناشویی بین این دو گداري را در زمی، آزمون تی مستقل تفاوت معنیدر واقع.بود

و در پرستاران با شیفت متغیر  26/3±85/0خانواده در پرستاران شیفت ثابت /همچنین نتایج نشان داد که میانگین تعارض کار

).=38/0p(وجود نداشتدر این زمینه بین دو گروه  داري که تفاوت آماري معنیبود  69/0±34/3

هاي الزم به نوبت کاران در خصوص مدیریت تعارضات پژوهش آموزش مهارتت آمده در این دسببا توجه به نتایج :گیرينتیجه

.شغلی و خانوادگی و افزایش رضایتمندي زناشویی امري ضروري است

خانواده ، پرستاران، شیفت کاري -رضایت زناشویی، تعارض کار:کلیدي هايواژه 
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مقدمه

ترین رویدادهایی است کـه بـر زنـدگی و    ازدواج یکی از مهم

از طریق آن طرفین ضمن  و]1[میزان بهزیستی فرد مؤثر است

تکامـل و شـکوفایی یکـدیگر تـالش      ل نسبی در جهـت استقال

توانـد  ز رفتارهاي مقبول از سـوي همسـر مـی   برو.]2[کنندمی

اي را شــکل دهــد و زمینــه را بــراي روابــط مناســب دو طرفــه

.]3[ري تفاهم در بین زوجین ایجاد کندبرقرا

سـت  هاي بسیار مهم نظام خانوادگی رضایتی ایکی از جنبه

ک فـرد از  رضـایت یـ  .کننـد ازدواج تجربه مـی  که همسران در

رضـایت وي از خـانواده بـه شـمار      يزندگی زناشویی به منزله

هوم رضایت از زندگی بـوده و  رود و رضایت از خانواده به مفمی

ي آن تسهیل در امور رشد و تعالی و پیشـرفت مـادي و   نتیجه

رضــایت از زنــدگی Fisher.]4[معنــوي جامعــه خواهــد بــود

را ناشی از احساسات مرتبط با خوشـنودي، رضـایت و    مشترك

هـاي مشـترك   زن یا شوهر با در نظر گرفتن جنبهتجربه لذت 

.]5[داندزندگی می

باشند کـه  شغل و خانواده می ،بسیار مهم زندگی دو حیطه     

هم بـه شـمار   هاي این گستره بسیار مایجاد تعادل بین خواسته

ي بـر ایـن باورنـد کـه رابطـه     ژوهشـگران  روهـی از پ گ.رودمی

نـی  بـدین مع متقابلی بین رضایت زناشویی و شغل وجود دارد، 

و خانواده دچار مشکل  ي شغلکه اگر فرد در یکی از دو حیطه

بـه بیـان   .دیگر نیز تحت تأثیر قرار خواهـد گرفـت  شود حیطه 

ر گـرو  دیگر، سالمت جسمی، روانی و عاطفی افراد در جامعه د

.]6[ویی استسالمت روابط زناش

هـاي  به عنوان ناسـازگاري بـین نقـش   خانواده /کارتعارض 

شـود کـه از فشـار ناسـازگارانه      کاري و خانوادگی توصـیف مـی  

وقتـی   ،به عبارتی.آیدهاي خانوادگی و شغلی به وجود مینقش

ا شخص مشـاهده کنـد ایفـاي دو یـا تعـداد بیشـتري نقـش ر       

بـا هـم    ارتباط ناسـازگارانه ها همزمان به عهده دارد و این نقش

دالیل منطقی و تجربـی  .]7[شوددارند، دچار تعارض نقش می

مؤید این واقعیت است که کاهش میزان تعـارض میـان کـار و    

هــاي خوشــنودي اده، خوشــنودي کارکنــان را در حیطــهخــانو

شـغلی، خوشــنودي خــانوادگی و خوشـنودي زنــدگی افــزایش   

.]8[خواهد داد

 هـایی کـه در حـوزه رابطـه    ها و پژوهشررسیتقریباً تمام ب     

اند که تعارض انجام شده است متفق القولخانواده /کارمتقابل 

هـا اثـر   هـا و سـازمان  توانـد بـر افـراد، خـانواده    میخانواده /کار

.]9[داشته باشدزیانباري 

کار پرسـتاري پیامـدهاي منفـی بـر مسـائل       Elquistبه گفته

ــتارا  ــاعی پرس ــانوادگی و اجتم ــم  ن  داخ ــب از ه ــته و موج ش

مشترك آنـان بـا همسرشـان     هاي اجتماعیگسیختگی فعالیت

 ،انـد گزارش داده RosaوColiganهمچنین .]10[شده است

کننـد بیشـتر از   ي عصر و شب کار میهاپرستارانی که در نوبت

بـه کارنـد دچـار امـراض      افرادي که به صـورت ثابـت مشـغول   

ریـتم  هـا بـر  یـر معمـول آن  شوند زیرا ساعت کار غمختلف می

.]11[گذاردو جسم و روانشان اثر می فیزیولوژیک

بزرگـی   عامـل که کار شیفتی دادنیز نشان  Kossekپژوهش 

ــراي ایجــاد تعــارض  درPresser.]12[اســتخــانواده /کــارب

 پژوهشی به این نتیجه دست یافت که رضایت زناشـویی نوبـت  

Presser.ن اسـت داري کمتـر از دیگـرا  کاران بـه طـور معنـی   

هـاي ممکـن بـراي ارتبـاط بـین      کند یکی از تبیـین عنوان می

ساعات کار غیر استاندارد و طالق این است که این افراد، هم از 

یفی وقت کمتـري را بـا همسـر خـود     نظر کمی و هم از نظر ک

Asadدر مطالعـه  ،امـا از طرفـی  .]13[گذراننـد می Zadehو

داري از نظـر اختالف معنـی  و همکاران Malekihaهمکاران و 

اري ثابت و برستاران شیفت کسطح رضایتمندي زناشویی بین

.]14-15[در گردش مشاهده نشد

ل مـالی تـا   هاي مختلفـی از مسـائ  زندگی زناشویی داراي جنبه

هاي متعددي با توجه به نقش.باشدروابط جنسی و عاطفی می

مـوارد ایـن   رد و در بسـیاري از  که امروزه هر فرد بـه عهـده دا  

بسـیاري از  ممکن است اند، هاي متفاوتیها داراي خواستنقش

هاي شغلی و خانوادگی خـود  سازي نقشافراد با چالش متعادل

این مسئله در مورد پرستاران کـه   رسدبه نظر می .دشونمواجه 

بـا توجـه بـه    لـذا  .باشـد تـر  شیفتی هستند پر رنـگ داراي کار 

همچنین وجـود اخـتالف در    واین زمینه تحقیقات محدود در

تیم تحقیق پژوهشی را بـا  دست آمده از متون گذشته،نتایج ب

درخــانواده/کــارتعــارضوزناشــوییرضــایتهــدف مقایســه

.طراحی و اجرا نمودمتغیروثابتکاريشیفتپرستاران با
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هامواد و روش

.باشــدمـی مقطعـی  -توصــیفی پـژوهش حاضـر، پژوهشـی   

مشغول بـه کـار در   پرستارانکلیه  ن مطالعه راای جامعه آماري

و سـید  )ره(، امـام خمینـی   )ع(هاي امیر المؤمنین بیمارستان

1393دانشگاه علوم پزشکی زابل در سال  الشهدا تحت پوشش

معیار ورود به مطالعه متأهل بودن و نداشتن .دادندتشکیل می

ر نفـ  264کل جامعه آماري .بیماري جسمی و روانی خاص بود

نفـر کـه شـرایط ورود بـه مطالعـه را       242بودند و از این بـین  

.عنوان نمونه وارد مطالعه شـدند به  به روش سرشماريداشتند

آوري هاي پژوهش، ابزار جمعنامه از نمونهپس از کسب رضایت

ب وقـت  ها قرار گرفـت و پـس از احتسـا   اطالعات در اختیار آن

آوري ژوهشگر جمعها توسط پمناسب جهت تکمیل، پرسشنامه

.شدند

پرسشنامه  :استفاده گردید زیر در این مطالعه از سه پرسشنامه

شناختی کـه شـامل سـن، جـنس، نـوع      محقق ساخته جمعیت

هــاي فــردي اري، تعــداد فرزنــدان و ســایر ویژگــیشــیفت کــ

.ها بودآزمودنی

زناشویی، فـرم کوتـاه پرسشـنامه   رضایتمیزانبررسیجهت 

ایـن ازOlsonوFowers.اده قـرار گرفـت  اینریچ مورد اسـتف 

وانـد کـرده استفادهزناشوییرضایتبررسیبرايپرسشنامه

بـه  خـانواده درکهتغییراتیبهنسبتاین مقیاسکهمعتقدند

.]16[استحساسآیدمیوجود

 این پرسشنامهسؤالی از  47یک فرم  1373سلیمانیان در سال 

زیـر شرحبهپرسشنامهنایمقیاسخرده12.تهیه کرده است

موضـوعات  )3رضـایت زناشـویی   )2.داديپاسخ قرار)1:است

مدیریت مالی )6تعارض  حل)5ارتباط زناشویی )4شخصیتی 

نـدان  ازدواج و فرز)9روابـط  )8هاي اوقـات فراغـت   فعالیت)7

.هاي مربوط به برابري زن و مردنقش)11اقوام و دوستان )10

مربوط به برابـري زن و  مقیاس  نامه، خردهپرسش در فرم  کوتاه

.گیري مذهبیجهت)12.حذف شده استمرد 

سلیمانیان همبسـتگی درونـی آزمـون را     در ایران اولین بار

در.محاسبه و گزارش کـرده اسـت   95/0براي براي فرم کوتاه 

مطالعه حاضر نیز اعتبار همسانی درونی پرسشـنامه بـا ضـریب    

یک(ايگزینهپنجپرسشنامه.بدست آمد 94/0آلفاي کرونباخ 

هـا مـاده ازیـک هـر بـراي است و)لیکرتنوعازسنجنگرش

نه موافقم و نـه  «،»موافقم«،»کامالً موافقم«، هايگزینهداراي

هر حیطه پنج .باشدمی»مخالفمکامالً «و»مخالفم«،»مخالفم

-مـی تعلق5تا 1ازاينمرههاآنهرکدام از بهکهال دارد سؤ

.گیرد

جمـع   سـؤال 47هرجهت محاسبه نمره کلی پرسشنامه، نمرات      

که میـزان آن از حـداقل    آیدبدست میشده و نمره رضایت زناشویی 

دهنـده  نشـان  30کمتـر از    نمـره .متفاوت اسـت  235تا حداکثر  47

 60تـا   40دهنـده عـدم رضـایت،   نشـان  40تا  30نارضایتی شدید،

نشـانگر رضـایت زیـاد و     70تـا   60بی و متوسط،نشانگر رضایت نس

دهنده رضایت فوق العاده همسران از روابـط  نشان 70از نمره  بیشتر 

، از خـانواده /کـار سـنجش تعـارض   جهـت  .]17[زناشویی است

اسـتفاده و همکـاران  Carlsonخانواده/کارپرسشنامه تعارض 

مـورد  را خـانواده /کـار گانه تعـارض   سهاین مقیاس ابعاد .شد

هـا از گزینـه   اسـخ در این مقیاس دامنـه پ .دهدارزیابی قرار می

بـا اسـتفاده از   )کامالً موافـق (تا گزینه پنج )کامالً مخالف(یک 

اي، به ماده 9این پرسشنامه .مقیاس لیکرتی ترتیب یافته است

به این صورت کـه سـه   .داي تقسیم می شوسه مادهمقوله  سه

یعنـی مـدت   (مبتنـی بـر زمـان    ده خـانوا /کارماده اول، تعارض 

زمانی که صرف انجـام شـغل مـی شـود، ازصـرف وقـت بـراي        

مبتنـی   خانواده/کارتعارض  ، سه ماده ي دوم)کاهد خانواده می

-میزان انرژي که صرف انجام شغل مـی یعنی (بر توان فرسایی 

،)هاي خـانوادگی مـی کاهـد   فعالیتيشود، از صرف انرژي برا

یعنـی  (مبتنـی بـر رفتـار     خـانواده /رکـا تعارض ، سومسه ماده 

و هنجارهـاي  رفتارها و هنجارهـاي کـاري در رفتارهـا     مداخله

].18[سنجدرا می )خانوادگی

Carlsonهـا را از  پایایی هرکدام از این مقیاسو همکاران

.]18[گزارش کردنـد   89/0تا  76/0خ بین طریق آلفاي کرونبا

پرسشنامه توسط ده نفر از  روایی محتوایی Rasuliدر مطالعه 

م هاي علوم پزشـکی ایـران و علـو   ي هیئت علمی دانشگاهاعضا

در مطالعه حاضـر نیـز   .]19[بهزیستی و توان بخشی تأیید شد

.آمـد  بدسـت  84/0پایایی پرسشنامه با ضریب آلفاي کرونبـاخ  

ر جمع ال با یکدیگسؤ 9کلی این ابزار، نمرات تمام جهت تعیین نمره 

نمره کل  ر نتیجه بازهشود دبر تعداد کل سؤاالت می و سپس تقسیم

بیـانگر عـدم    1متغیر است کـه در آن نمـره    5تا  1این پرسشنامه از 

تعارض متوسط؛ نمـره  :3تعارض خفیف؛ نمره :2وجود تعارض؛ نمره 

.دهـد تعارض خیلی شـدید را نشـان مـی   :5ه تعارض شدید و نمر:4
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خـانواده  /اي تعارض کـار ادهاست نمره سه خرده مقیاس سه م بدیهی

.شودی و رفتار به همین گونه تفسیر میمبتنی بر زمان، توان فرسای

-روش با استفاده از آمار توصـیفی و  هاداده هشوپژ یندر ا

نموآزضریب همبستگی پیرسـون،  :شاملستنباطی ا رماآيها

SPSSبوسیله ي نرم افزارچند متغیره نگرسیور تحلیلو تی 

تجزیـه و تحلیـل  )>05/0p(در سطح معنـی داري  18نسخه 

.ندشد

هایافته

بیشـتر  .سـال بـود   36/31±55/6میانگین سنی کارکنان      

ازو)درصـد  9/72نفـر،   176(جنسـیت، زن  کارکنان از لحاظ 

)درصـد  5/61نفـر،   149(نظر نوع شـیفت کـاري، در گـردش    

5/22شد که  در بررسی تعداد فرزندان کارکنان مشاهده.بودند

درصد )نفر 187(5/77بدون فرزند و  )نفر 55(درصد کارکنان

.باشندداراي فرزند می

میانگین رضایت زناشویی در پرستاران شیفت کـاري ثابـت        

ــر  و در پرســتاران شــیفت در گــردش،  27/171±57/30براب

 در واقع بر اساس نتایج به دست آمـده .بود 99/23±06/164

داري در زمینـه  تفـاوت معنـی   مسـتقل،  tه از آزمـون  با استفاد

متغیـر رضایتمندي زناشویی بین دو گروه شیفت کاري ثابت و 

به طوري کـه رضـایت زناشـویی در    ، )=017/0p(مشاهده شد

کـه در   دهـد نتایج نشان مـی .ت ثابت بیشتر بودپرستاران شیف

موضـوعات شخصـیتی، ارتبـاط زناشـویی،     هـاي  خرده مقیـاس 

شـیفت   الی و ازدواج و فرزندان نیـز بـین پرسـتاران   مدیریت م

بـه  داري تفـاوت وجـود دارد   ثابت و درگردش در سطح معنـی 

هاي یاد شده در پرسـتاران بـا شـیفت    طوري که خرده مقیاس

(>05/0p(کاري ثابت بیشتر از گروه دیگر است  )1جدول ).

اران شیفت کاري ثابت و در گردشهاي آن در پرستمقایسه رضایت زناشویی و زیر مقیاس -1جدول 

سطح معنی داريtمیانگین ±انحراف معیار نوبت کاريمتغیر

رضایت زناشویی کل
ثابت

درگردش

57/30±27/171

99/23±06/164
55/2017/0

موضوعات شخصیتی
ثابت

درگردش

84/0±52/3

34/0±98/2
64/2011/0

ارتباط زناشویی
ثابت

درگردش

52/0±53/3

13/0±11/3
41/2033/0

حل تعارض
ثابت

درگردش

71/0±53/3

52/0±34/3
11/2123/0

مدیریت مالی
ثابت

درگردش

75/0±66/3

44/0±07/3
51/2019/0

هاي اوقات فراغتفعالیت
ثابت

درگردش

75/0±54/3

55/0±33/3
12/2110/0

روابط جنسی
ثابت

درگردش

64/0±74/3

81/0±64/3
33/2107/0

فرزندان ازدواج و
ثابت

درگردش

63/0±35/3

47/0±89/2
45/2027/0

اقوام و دوستان
ثابت

درگردش

66/0±16/3

58/0±02/3
10/2151/0

گیري مذهبیجهت
ثابت

درگردش

81/0±64/3

66/0±23/3
57/2182/0
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مسـتقل،  tبر اساس نتایج به دست آمده با اسـتفاده از آزمـون  

ــت  خــانواده در/میــانگین تعــارض کــار پرســتاران شــیفت ثاب

34/3±69/0و در پرستاران شـیفت در گـردش    85/0±26/3

داري را در زمینـه  یج بدست آمده تفاوت آمـاري معنـی  نتا.بود

بـین دو گـروه شـیفت کـاري ثابـت و در      خـانواده  /کـار تعارض 

همچنـین در هـیچ یـک از زیـر     ).=38/0p(گردش نشان نداد

سـتاران شـیفت کـاري    بـین پر  خانواده/کارهاي تعارض مقیاس

).>05/0p(تفاوت آماري معنی داري یافت نشـد  متغیرثابت و 

.)2جدول (

هاي آن در پرستاران شیفت کاري ثابت و در گردشخانواده و زیر مقیاس -مقایسه تعارض کار -2جدول 

داريسطح معنیtمیانگین±انحراف معیار نوبت کاريمتغیر

خـانواده  -تعارض کـار 

کل

ثابت

درگردش

85/0±26/3

69/0±34/3

86/0-383/0

ثابتمبتنی بر زمان

درگردش

06/1±42/3

84/0±38/334/0171/0

ثابتمبتنی بر رفتار

درگردش

76/0±22/3

81/0±30/3

63/0-298/0

ثابتمبتنی بر توان فرسایی

درگردش

97/0±28/3

78/0±32/3

46/0-210/0

ها در مدل رگرسیون چنـد متغیـره کـه بـا     هبا وارد کردن داد

گیرد، مشاهده شد که بین سـن  نجام میکنترل سایر متغیرها ا

داري وجـود دارد ان بـا رضـایت زناشـویی ارتبـاط معنـی     کارکن

)009/0=p.(به ازاي اضافه شدن هـر سـال بـه سـن      ،در واقع

81/0ور متوسط به اندازه کارکنان، نمره رضایت زناشویی به ط

خـانواده  /کـار اما بین سن کارکنان بـا تعـارض   .یابدمیکاهش 

براســاس نتــایج در مــدل .داري مشــاهده نشــدنــیارتبــاط مع

داري بین رضـایت  ون چند متغیره اختالف آماري معنیرگرسی

بـا  خـانواده  /کاربین تعارض  .زناشویی با جنسیت وجود نداشت

ي هــایافتــه.داري مشــاهده نشــدجنســیت نیــز ارتبــاط معنــی

-یچ گونه ارتبـاط معنـی  نشان داد که ه رسیون چند متغیرهرگ

داري بین رضایت زناشویی و تعـداد فرزنـدان کارکنـان وجـود     

خانواده /کارنتایج رگرسیون چند متغیره بین تعارض اما .ندارد

، به طـوري  را نشان دادداري معنیتعداد فرزندان ارتباط آمار و

واده، تعـارض کـار بـا    که به ازاي افزایش هر یک فرزند در خـان 

یافـت افـزایش مـی   26/0متوسـط بـه انـدازه     خانواده به طـور 

.)3جدول (

خانواده با مشخصات جمعیت شناختی  -مدل رگرسیون جهت بررسی ارتباط نمرات رضایت زناشویی و تعارض کار -3جدول

پرستاران

%95)متغیر CI)سطح معنی داريضریب

ی
شوی

ت زنا
ضای

ر

جنس
زن

مرد

-

99/1)-29/3و29/7(

-

456/0

009/0-81/0)-43/1و-/20(سن

234/0-19/2)-81/5و41/1(تعداد فرزندان

ض ک
تعار

ار
-

خانواده

جنس
زن

مرد

-

006/0)-16/0و18/0(
-071/0

سن
227/0-02/0)-05/0و01/0(

>26/00001/0)15/0و31/0(تعداد فرزندان
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بحث

ان هاي این پژوهش نشان داد که بین نوع شـیفت کارکنـ  یافته

کارکنـانی   و داري وجـود دارد با رضایت زناشویی ارتباط معنـی 

که داراي شیفت کاري ثابتی هسـتند نسـبت بـه کارکنـان بـا      

.بیشـتري داشـتند  شیفت کاري درگـردش، رضـایت زناشـویی    

هاي مختلف تـأثیر منفـی کـار شـیفتی را بـر رضـایت       پژوهش

در پژوهش خـود   Presser.مورد بررسی قرار داده اند زناشویی

کـاران بـه طـور    تیجه رسید که رضایت زناشویی نوبـت به این ن

هاي وي با این بخش از یافته.داري کمتر از دیگران استمعنی

عنـوان  Presser.همخـوانی دارد  حاضـر نتایج حاصل از نتایج 

و  هـاي ممکـن بـین وجـود نوبـت کـاري      یکی از علـت  کندمی

کاهش رضایت زناشویی این است که این افراد هم از نظر کمی 

فـــی وقــت کمتـــري را بــا همسرانشـــان   و هــم از نظــر کی  

در پژوهشی تحت عنوان تـأثیر  Grosswald.]13[گذرانندمی

سـاعات  نوبت کاري بر رضایت خانوادگی نشان داد کـه کـار در   

ارتبـاط   داري با رضایت زناشویی درغیر استاندارد به طور معنی

است و احتمال طـالق در افـرادي کـه بـه صـورت در گـردش       

.]20[مشغول به کارند سه برابر بیشتر از سـایر کارکنـان اسـت   

Costaو همچنین مطالعـه  ]Rosa]11وColliganپژوهش 

رضایت زناشویی کاران هاي نوبت، این موضوع را که خانواده]9[

ها بـا  مامی این یافتهت.کند، تأیید میکنندکمتري را تجربه می

خـــوانی دارد امـــا حاضـــر هـــمنتـــایج حاصـــل از پـــژوهش 

و همکــاران Zadehو]15[و همکــاران Malekihaمطالعــه

داري را بین رضایت زناشویی و نوع شـیفت  ارتباط معنی؛ ]14[

از.ی نـدارد خـوان ي نشان نداد که با نتایج مطالعه حاضر همکار

نه مورد بررسی، تفاوت در علل آن شاید بتوان تفاوت حجم نمو

هاي مکانی و شرایط تفاوت در موقعیت ،هاي مورد بررسیگروه

.فرهنگی را نام برد

بر اساس نتایج حاصـل از ایـن پـژوهش بـین نـوع شـیفت            

داري ارتبـاط معنـی  خانواده /کارکاري کارکنان با متغیر تعارض 

ــدارد ــود ن ــه.وج ــژوهش  یافت ــاي حاصــل از پ وMalekihaه

در خــانواده /کــاردهــد کــه تعــارض نشــان مــی]15[رانهمکــا

گـردش بیشـتر از پرسـتاران    پرستاران داراي شیفت کـاري در 

داراي شیفت ثابت است کـه بـا نتـایج حاصـل از پـژوهش مـا       

کـه افـراد    کردندنیز بیان RosaوColligan.همخوانی ندارد

شـتري را نسـبت بـه سـایرین     بیخـانواده  /کارنوبت کار تعارض 

همخـوانی   حاضـر هاي پژوهش که با یافته ]11[کنندمی تجربه

-تواند وجود فشـار ها میاین تفاوتیکی از علل احتمالی .ندارد

اجتماعی باشد و از طرفی هنگامی کـه مسـئله    -هاي اقتصادي

شود، با گذشت زمان کـم  وبت کاري مطرح و به کار گرفته مین

ه و بـا آن  طـابق پیـدا کـرد   کم افراد نسبت به آن سـازگاري و ت 

ري نبـود انسـان   اگر قدرت تطابق و سازگا زیرا.شوندهمگام می

اي شده و حتـی شـاید ادامـه زنـدگی در     دچار مشکالت عدیده

فی در حال حاضـر  از طر.رسیدرخی موارد ناممکن به نظر میب

ا یک امر ضـروري  ههاي بالینی بیمارستاننوبت کاري در بخش

یک پدیده یک بعدي بـا اثـر   توان به عنوان است در نتیجه نمی

.مستقیم نگاه کرد

ون چنـد متغیـره، ارتبـاط    نتایج حاصل از تحلیـل رگرسـی       

هـا  ن کارکنان و رضایت زناشویی آنداري را بین سمنفی معنی

ایش سـن کارکنـان رضـایت    به این معنا کـه بـا افـز   .نشان داد

ــدهــا کــاهش مــیزناشــویی آن ــایج مطالعــه .یاب وParvinنت

ت زناشویی افراد بـا افـزایش   نیز حاکی از کاهش رضاین همکارا

همخـوانی   حاضـر که با نتایج مطالعـه   ]21[باشدها میسن آن

هــا بــراي یکــی از پرکــاربرد تــرین مــدل Duvallمــدل.دارد

.توصیف ارتباط رضایت زناشویی با مراحل مختلف زندگی است

از برا اساس این مدل رابطه چرخه زندگی و رضـایت زناشـویی   

و با رضـایت زناشـویی بـاال در     کندتبعیت میشکل Uمنحنی 

، کـاهش  )قبل از والد شـدن (هاي نخست زندگی مشترك سال

)دوره والدگري(هاي میانی سال حداکثري رضایت زناشویی در

یـا پـس از   (هـاي بعـدي   سـال  یش رضایت زناشـویی در و افزا

ایـن الگـوي منحنـی بـه طـور      .مشخص مـی شـود  )والدگري 

قبول واقع شده و توصیفات آن در بسـیاري از  اي موردتردهگس

بر اساس این مـدل و   .کتب مرجع خانواده درمانی موجود است

هاي مورد مطالعـه اکثـراً دوره   و از آن جا که خانواده  مطالعات

توان رابطه بـین  ، می)درصد 5/77(کنند والدگري را تجربه می

.]22[سن و رضایت زناشویی را توجیه نمود

رگرسـیون چنـد متغیـره     همچنین نتایج حاصل از تحلیـل     

.نـداد نشـان خـانواده  /کاربین سن و تعارض  داريارتباط معنی

Byron نیــز در تحقیــق خــود ارتبــاطی بــین ســن و تعــارض

که این نتیجه با نتایج حاصـل   ]23[را گزارش نکردخانواده /کار
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توان نتیجه گرفـت زمـانی   می.باشدحاضر همسو میاز تحقیق 

 گیرنـد جـداي از  راد در شـرایط مشـابه کـاري قـرار مـی     که افـ 

.کنندسنشان تعارض یکسانی را تجربه می

با کنترل  نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چند متغیره که

لص جنسیت را بر رضایت گیرد و اثر خاسایر متغیرها انجام می

را از لحـاظ رضـایت    داريسـنجد، اخـتالف معنـی   زناشویی می

تـوان  وه زنان و مردان نشـان نـداد کـه مـی    زناشویی در بین گر

 نتیجه گرفت اختالف بین ایـن دو گـروه بـه دلیـل تـأثیر غیـر      

هـاي  هاي حاصل از پـژوهش یافته.مستقیم سایر متغیرها است

Asad Zadeh 14[و همکاران[Khosraviهمکاران و]و]24

Huston ــاران ــتال]25[و همک ــز اخ ــینی ــین ف معن داري را ب

رضایت زناشویی در دو گروه زنان و مردان نشـان نـداد کـه بـا     

از.همخوانی دارد و همسو اسـت حاضر نتایج حاصل از تحقیق 

آن جا که امروزه زنان و مردان هر دو به دلیـل شـرایط خـاص    

انـد و در برخـی مـوارد    اقتصادي وارد بازار کار شـده  -اعیاجتم

تـوان اینگونـه   ، مـی ار بیشتر از مردان استورود زنان به بازار ک

دگی هـاي خـانوا  ت کرد که به خـاطر تغییـر در سیسـتم   برداش

هـاي جدیـد، رضـایت زوجـین از     سنتی و سازگاري با موقعیت

.یکدیگر متفاوت نباشد

بــر اســاس نتــایج حاصــل از ایــن پــژوهش بــین جنســیت      

ري وجـود  داارتباط معنـی خانواده /کارکارکنان با متغیر تعارض 

Khodabakhshiاین یافته با نتـایج حاصـل از تحقیـق   .ندارد

Koolaee ــاران Shabaniو]26[و همک Bahar ــاران و همک

نیز در مطالعه خـود بـه بررسـی    Byron.همخوانی دارد]27[

خـانواده وکـار تعـارض ارتباط بین خصوصیات دموگرافیک با

وصـیات نتیجه دست یافت کـه خص اینبهوياست؛پرداخته

بهندارد،داريمعنیارتباطخانوادهوکاربا تعارضدموگرافیک

وکـار تـداخل در تجربـه تفـاوتی زنـان ومردانکهاین معنی

همسوحاضرمطالعهبا نتایجنتایجاین، که]23[ندارندخانواده

.باشدمی

نتایج حاصـل از تحلیـل رگرسـیون چنـد متغیـره ارتبـاط           

رضایت زناشویی و تعـداد فرزنـدان کارکنـان     داري را بینمعنی

نیـز  و همکـاران   Parvinنتـایج حاصـل از مطالعـه    .نشان نداد

ارتباط معنی داري را بین تعـداد فرزنـدان و رضـایت زناشـویی     

کـه بـا نتـایج حاصـل از مطالعـه حاضـر       ]21[دهـد نشان نمی

.همخوانی داشت

دهـد  هاي حاصل از این پژوهش نشـان مـی  همچنین یافته     

خـانواده ارتبـاط    -که بین تعداد فرزندان کارکنان و تعارض کار

به صورتی که بـا افـزایش تعـداد    .داري وجود داردمثبت معنی

در.یابـد افـزایش مـی  خـانواده  /کـار فرزندان کارکنان، تعارض 

Sabokو همچنین مطالعـه ]28[و همکاران Hatamمطالعه 

Rooزایش تعداد فرزندان مشاهده شد که با اف ]29[و همکاران

یابـد کـه ایـن    ها افزایش مـی در آنخانواده /کارمیزان تعارض 

احتمـاالً  .پـژوهش حاضـر همخـوانی دارد   ها نیز با نتـایج یافته

-هاي خانوادگی مـی افزایش فرزند باعث افزایش وظایف و نقش

.تعارضات کاري و خانوادگی را باال ببردتواندشود و می

وع مهمتـرین نتیجـه ایـن پـژوهش     در مجمـ :گیرينتیجه

تفاوت رضایت زناشویی در پرستاران با شیفت هاي کاري ثابت 

و متغیر بود، به طوري که پرستاران با شیفت هاي کاري ثابـت  

رضایت زناشویی باالتري را نسبت به پرستاران با شـیفت هـاي   

مهـم نقـش کـه آنجـایی از.کاري متغیر تجربـه مـی کردنـد   

اسـت؛  انکارقابلغیرمراقبتدهندگانارائه عنوانپرستاران به

و مـنظم ايدورهطـور بـه مربوطهمسئوالنشودمیپیشنهاد

.نماینداقداماین زمینهدرآموزشیهايکالسبرگزاريجهت

-غنـی کارکنان،برايحمایتیایجاد محیطقبیلهایی ازروش

قـوانین ازپرهیـز کـار، محلدرهاتعارضشغل، کاهشسازي

فضـاي امکان،حددرکارمحیطدرانعطافقابلو غیرشکخ

هـاي  حمایـت ازاستفادهروانی،وفیزیکینظرازکاري مناسب

.مؤثر باشدتواندمیخانواده/کارهايتعارضتعدیلدرخانواده

بین فرديروابطبهبودسببزناشوییرضایتازبرخورداري 

درآن هـا سـوي ازاعیاجتمهايمسئولیتپذیرشوکارکنان

ازخـود نـوع درمـر اایـن کـه می شـود کاریشانهايمحیط

بـر .کـرد خواهدپیشگیريآنانشغلیيهارفتاريبسیاري کژ

آمـوزش هـاي برنامـه ازاسـتفاده مطالعـه ایـن نتـایج اسـاس 

ازمنـدي رضـایت موجب افـزایش تواندمیزندگیهايمهارت

برقـراري اینکـه نهایـت در.پرسـتاران شـود  زناشـویی زندگی

محیطـی  برقـراري جهـت ازهـم مناسـب پـاداش هايسیستم

ازکارکنـان بـالینی  رضـایت افـزایش جهتازهموترحمایتی

ایجـاد بـه خـود نوبـه ها بـه ایندوهرکهخودکاريوضعیت
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واقـع  مفیـد توانـد میشوند؛میمنجرتريمناسبکاريمحیط

.شود

هـایی نیـز بـود کـه کـاربرد      تاین پژوهش داراي محـدودی      

هـاي مـورد   عدم اعتماد نمونه.سازدهاي آن را محدود مییافته

پــژوهش در زمینــه افشــاي اطالعــات شخصــی احتمــال دارد  

از.درستی و صداقت پاسخ افراد را تحت تأثیر قـرار داده باشـد  

طرفی، در این مطالعه اطالعات مـورد نیـاز توسـط پرسشـنامه     

هـاي غیـر منطقـی را    گیريمکان تصمیمآوري گردید که اجمع

شود مطالعات وسیع تري در بنابراین، توصیه می.کندبیشتر می

.این زمینه و با استفاده از ابزار متفاوتی انجام شود

منافعتعارض

.استنشدهبیانمقالهنویسندگانتوسطتعارضگونههیچ
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و مسئولینی که ما را در پرستاري بدین وسیله از کلیه کارکنان 

اجراي این پژوهش یاري دادند کمال تشکر و قـدردانی را ابـراز   
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Introduction: Two important areas for every life are job and family. Work/family conflict is

described as the incompatibility between work and family roles. It seems that this conflict is

highlighted in the staff with shift works. Therefore, this study aimed to compare the marital

satisfaction and Work/Family conflict among the nurses with fixed and changing shifts.

Materials and Method: This study was a cross-sectional and descriptive-analytical study. The

study statistical population comprised of 264 nurses. Among them 242 who had the conditions for

entering the study were selected through census method. To examine the samples, Enrich marital

satisfaction questionnaire and Carlson work/family conflict questionnaire were used. Data were

analyzed using SPSS 18 by using Pearson correlation coefficient, t-test and multivariate regression

analysis with a significant level of p<0/05.

Results: The results showed that the average marital satisfaction in the constant shift nurses was

171/27 ± 30/57 and in nurses with changing shifts was 164/06 ± 23/99. In fact, based on the

obtained results, significant differences were observed in marital satisfaction between fixed and

changing shifts (p=0/017). Marital satisfaction was higher in nurses with fixed working shifts. Also

the results showed that the mean of work / family conflict in nurses with constant shifts was 3/26 ±

0/85 and in the nurses with changing shifts was 3/34 ± 0/69. Therefore, there was no significant

difference between the two groups in this field (p= 0/38).

Conclusion: According to the results, teaching the necessary skills to the shift workers about

management of job and familial and marital satisfaction is essential.
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