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 چکیده

خانواده برر ررسرود ی شر لی پرسرتاران اسرتان الاررز برا اثرر واسر  سررمایه            -تعارض كار تأثیر سازی مدل منظور بهاین مقاله 

از  استان الارز بود. های بیمارستاننفر پرستار از بین  2333جامعه آماری این پژوهش شامل به انجام رسیده است.  شناختی روان

از  موردنیراز  های داده نمونه پژوهش انتخاب شدند. عنوان بهنفر پرستار  033در دسترس   یری نمونهه روش بین این پرستاران ب

 291و شرد   آوری جمر  خرانواده  -و پرسشنامه تعرارض كرار   شناختی روانطریق پرسشنامه ررسود ی ش لی، پرسشنامه سرمایه 

در رابطه تعرارض كرار خرانواده و     شناختی روانسرمایه شان داد نتایج ن ررت.پرسشنامه واجد شرای  مورد تجزیه و تحلیل قرار  

ارراد  شناختی روانبتوان سرمایه  كه درصورتیاین پژوهش های یارتهبر اساس  خانواده كار با ررسود ی ش لی نقش میانجی دارد.

، و ایرن   رردد  مری ضرعی   خانواده بره اررزایش ررسرود ی شر لی ت     -كه مسیر تادیل تعارض كار رسد میرا تقویت كرد، به نظر 

 كارا و اثربخش مدیریت مناب  انسانی رراهم آورد. های استراتژیمانای مناسای جهت اتخاذ  تواند می

 

 پرستاران، تعارض كار خانواده، شناختی روانسرمایه ، ررسود ی ش لیهایکلیدی:واژه
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مقدمه

شد نیرومندیهای كاركنان پی برده اند و بجای آنکه بر نقاط بطور رزاینده ای به اهمیت مثات  رایی و تمركز بر ر ها سازمان

منفی آنها تمركز كنند و سعی كنند تا آسیب پذیری و ضع  های آنان را ثابت نگه دارند، بر نقاط مثات آنها تکیه میکنند كه 

عه حاضر با هدف بررسی نقش از این رو مطال (.2339، 2است )آوی، لوتانز و جنسن 1شناختی رواناین به معنی تاكید بر سرمایه 

در ارتااط با ررسود ی ش لی و تعارض كار خانواده به انجام رسیده است.در این رصل به تفصیل  شناختی روانمیانجی سرمایه 

 به جزئیات موضوع پژوهش پرداخته شده است. 

ی كه رمز مورقیت ارراد در بیشتر زند ی ش لی و خانواد ی دو جزء الینفک زند ی اكثر ارراد جامعه به شمار می آید به طور

اهدارشان در این دو حیطه از زند ی یعنی خانواده و كار میااشد.چنانچه ررد در مسیر زند ی ش لی یا خانواد ی خود دچار 

در و در سطح كالن، جامعه را نیز در برمی  یرد.  ها سازمانمشکل شود عوارض آنها نه تنها  ریاان  یر خود ررد میشود، بلکه 

 ذار بر زند ی ش لی و خانواد ی ارراد انجام شده و این نشان دهنده  تأثیر، تحقیقات زیادی در خصوص عوامل ول سالهاط

 (.2338 ،0اهمیت و ضرورت این دو جزء مهم زند ی است )بیوتل و برمان

ای ررد بر جای  ذارد،  بر كیفیت زند ی شخصی، خانواد ی و حرره تواند میامروزه ررسود ی ش لی بدلیل ت ییر شگرری كه 

بدلیل ررسود ی  ها سازمانایاالت متحده هزینه  (2333 ،و همکاران 0بصورت یک مسئله جدی مدنظر  ررته می شود )هلسوی

میلیون روز كاری هر ساله  03میلیون دالر در سال تخمین زده است، در انگلستان نیز برآورد شده است كه  03تا  03ش لی را 

 (. 2330 ،كه توس  استرس ایجاد میشود از دست می رود )عزیز نژاد و همکارانبدلیل اختالالتی 

ش ل و نیز رابطه میان ررد  شناختی روانررسود ی ش لی نوعی استرس ش لی است كه كه در نتیجه التزام های هیجانی و 

( ررسود ی ش لی نتیجه 2331و همکاران ) 6بر طاق نظر تورسن (.2313، و همکاران 0شاغل و مراج  رخ میدهد )  اروسا

انرژی و تالش بیش از اندازه و طوالنی بر ش ل بدون داشتن زمان كاری برای بازیابی نیروی ریزیکی و احساسی ،  ذاشتن زمان ِ

( ررسود ی ش لی را سندرم خستگی جسمانی و عاطفی دانستند 1988و ارونسون ) 0پانیز (.2311، میااشد )تورسن و همکاران

تعری   8 رایش های منفی ش لی و از دست دادن احساس و عالقه نسات به ش ل ایجاد میشود.مسلچ و جکسونكه در نتیجه 

شامل سه مولفه  شناختی روانعملیاتی و دقیقی از ررسود ی ش لی ارائه دادند، این دو محقق ررسود  ی ش لی را سندرمی 

د كه در میان اررادی كه با مردم كار میکنند به میزان و مورقیت رردی كاهش یارته دانستن 13مسخ شخصیت، 9تحلیل عاطفی 

(. در این میان كاركنان شاغل در بخش بهداشت و درمان به علت مواجهه با عوامل 233611، متفاوت اتفاق می ارتد )هاكانن

مطالعات . (2313، تنش زای متعدد میزان بیش تری از ررسود ی ش لی را نسات به سایر مشاغل تجربه میکنند )سلیمان نژاد

متعدد حاكی از شیوع باالی ررسود ی ش لی در بین پرستاران است.از جمله در یک مطالعه در ایاالت متحده میزان ررسود ی 
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در برخی پژوهش ها سطح میزان ررسود ی (. 2332 ،و همکاران 12برابرمشاغل دیگر برآورد شده است )باكر 0ش لی پرستاران 

(. مطالعه 2310، مقدم و سلیمانی باالوحتی باالتراز میزان جهانی اعالم شده است )جمالی ش لی پرستاران ایران، متوس  به

پرستار آمریکایی، كانادایی ِ، انگلیسی و آلمانی شاغل در مراكزخصوصی نشان داد كه درصد  00333و همکاران بر روی 10آیکن 

% 1032%و 2931-%06-%0032در این كشورها بترتیب  MBIباالی خستگی هیجانی مطابق با ررم ررسود ی  پرستاران با امتیاز

10مت یر بود )اسپالند
 (.2331، همکاران ، آیکن و2336 ،و همکاران 

خانواده و ررسود ی ش لی از دریچه -شواهد تجربی مانی بر وجود ارتااط بین تعارض كار آوری جم لذا انجام مقاله حاضر برای 

جهت غنی سازی ادبیات این حوزه مطالعاتی ضروری بنظر میرسد. هدف اصلی جهت برداشتن  امی در  شناختی روانسرمایه 

 شناختی روانخانواده بر ررسود ی ش لی پرستاران استان الارز با اثر واس  سرمایه -تعارض كار تأثیراین مقاله ارائه مدل جهت 

 است. 

 

مبانینظری

فرسودگیشغلی

حالت خستگی مفرط كه از كار سخت و بدون انگیزه و  عنوان به ی ش لی را ررسود 1900در سال 10برای اولین بار ررویدنار ر 

تحلیل قوای روانی كه كه  اهی با .ررسود ی ش لی یا كارزد ی را از لحاظ ل وی میتوانیمكردعالقه ناشی میشود مطرح 

میشود تعری  كرد )پورارکاری  ارسرد ی همراه است و از تالش برای كمک به بیماران روانی و از ارراد تحت رشار روانی ناشی

(.به عاارت دیگر ررسود ی ش لی نشانگان خستگی مفرط به دناال سال ها در یری و تعهد نسات به كار و مردم 1083ونصراهلل 

در حالی كه برخی محققان به دناال بررسی رابطه سندرم  (.1001 ،همکاران ترجمه نجاریان و همکاران و 16است )ساراسون

های شخصیتی با عالئم با رشار روانی وابسته به محی  كار هستند برخی دیگر به دناال یارتن هماسته ررسود ی ش لی

های زند ی و  یرد، ابزارهای پایا برای مقابله با چالشها در ما شکل میمشخص این سندرم هستند. شخصیتی كه در طول سال

باشد. مناب  بیرونی هم دارای منشاء بیرونی و هم درونی می كند. ررسود ی ش لیساک خاص ارتااط با ارراد را منعکس می

-های اداری، احساس ناتوانی همراه با بار سنگین كارها و مناب  درونی ررسود ی شامل انتظارات و توقعات غیرشامل رعالیت

 (1980، 10باشد )ساراسون و ساراسونهای شخصی میواقعی، دلسردی و تهدید در مورد اهداف و ارزش

 ررسود ی ش لی به شرح زیر است: سیر و احلمر

است  ممکن كنیم.می شروع را خود كار خاصی شع  و شور با و شویممی استخدام جایی در ما كه است زمانی عسل: ماه مرحله

 كند.می خرج را ما انرژی و كار، ذخائر به شروع كنیم. ترك را كار محی  هم دیرتر و شویم حاضر سركار معمول وقت از زودتر

 به باشد متوجه خودش آنکه بدون ررد و شودمی آغاز انرژی نااشد، كاهش كار دناال به رضایت و ا ر تقویت، تحسین، تشویق

 شود.می تهی روانی و جسمی از انرژی تدریج
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ررد  و شود می شروع خستگی و ش لی نارضایتی و كندمی انرژی آوردن كم احساس ررد كه است ایمرحله كارمایه: كماود

 نوعی زیاد، به خوابیدن ،تفننی خریدهای دادن مخدر، مشروب، انجام سیگار، مواد مصرف به بردن پناه طریق از كند می سعی

 دهد. را رریب خود

و  معده، خشم كردن ای، ترشدوره مزمن، سردردهای خستگی احساس مرحله این ررسود ی: در مزمن هاینشانه آغاز

 كنند.می شدید، شدت پیدا ارسرد ی

و  درماند ی از ناشی جسمی هایبیماری به بودن شخصی، حساس هایتوانایی به عمیق، شک مرحله، بدبینی این در بحران:

 شود.می ایجاد مشکالت از  ریز پاسخ و ررار ذهنیت بروز و ناامیدی

 در یر كار محل در مدیر و انمراج ، همکار شود. بامی ش ل دادن دست از خطر ررد، مستعد یعنی رسیدن: بست بن به مرحله

 (.1086دهد )احمدی،  می نشان مکرری برخوردهای خود ررزندان و همسر با نیز خانه در شود.می

 

شناختیروانسرمایه

میالدی جناش جدیدی در روان شناسی شکل  ررت كه تاثیرات ان هم بر خود روان شناسی و هم بر  1993در اواخر دهه  

و  18در حال  سترش است.این جناش كه یادآور آرای مازلو است با عنوان روان شناسی مثات  را ررتار سازمانی به سرعت

درنتیجه كارهای سلیگمن شکل  ررت و هدرش را ت ییر در كانون تمركز روان شناسی از اصالح نادرستی ها و بیماری ها به 

میالدی جناش  1993در اواخر دهه  .(233019 ،ایجاد و پرورش اررادی سالم و واجد كیفیت های مثات تعری  كرد )رایت

جدیدی در روان شناسی شکل  ررت كه تاثیرات ان هم بر خود روان شناسی و هم بر ررتار سازمانی به سرعت در حال 

و درنتیجه كارهای سلیگمن شکل  23 سترش است.این جناش كه یادآور آرای مازلو است با عنوان روان شناسی مثات  را

ت ییر در كانون تمركز روان شناسی از اصالح نادرستی ها و بیماری ها به ایجاد و پرورش اررادی سالم و   ررت و هدرش را

یکی از مفاهیمی كه متاثر از جناش های روان شناسی مثات  را در .(233021، واجد كیفیت های مثات تعری  كرد )رایت

است كه بر جناه های خرد سازمانی و آن دسته از حاالت  شناختی روانحوزه ررتار سازمانی شکل  ررته است سازه سرمایه 

 - 1كه با ویژ ی های زیر مشخص میشود: (2330 ،مثات شخصیت انسان كه قابل توسعه است تمركز میکند )لوتانز و همکاران

وقعیتهای اكنون ایجاد اسنادهای مثات درباره ی م-2به مورقیت، درانجام وظای  معین  باور رردبه توانایی هایش برای دستیابی

تحمل كردن -0 ِداشتن پشتکار در دناال كردن اهداف و پیگیری راهکارهای الزم برای رسیدن به مورقیت و -0و آینده

در واق  به  شناختی روانمشکالت و باز شت به سطح معمولی عملکرد و حتی ارتقاء آن، تا دست یابی به مورقیت ها.سرمایه 

و چه كسی میخواهید بشوید )خود ممکن(بر یک مانای توسعه ای و رشدیابنده باز  (مفهوم چه كسی هستید )خود واقعی

خوش بینی، امیدواری و تاب ، یک قابلیت سطح باالی مثات با چهار بعد مفهوم خودكارآمدی شناختی روانمیگردد.سرمایه 

، 22نه به زند ی ررد معنا بخشیده )وود(.این مولفه ها در یک ررآیند تعاملی و ارزشیابا2330 ،آوری است )لوتانز و همکاران

 (.2331، 20(و تالش ررد برای ت ییر موقعیت های رشارزا را تداوم میدهند و او را برای ورود به صحنه آماده میکنند )بونو1996
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هایشخصیتیفرسودگیشغلیوخصیصه

نی وابسته به محی  كار هستند برخی در حالی كه برخی محققان به دناال بررسی رابطه سندرم ررسود ی ش لی با رشار روا

ها در ما شکل های شخصیتی با عالئم مشخص این سندرم هستند. شخصیتی كه در طول سالدیگر به دناال یارتن هماسته

كند. ررسود ی ش لی هم های زند ی و ساک خاص ارتااط با ارراد را منعکس می یرد، ابزارهای پایا برای مقابله با چالشمی

های اداری، احساس ناتوانی همراه با بار سنگین كارها و باشد. مناب  بیرونی شامل رعالیتشاء بیرونی و هم درونی میدارای من

باشد های شخصی میواقعی، دلسردی و تهدید در مورد اهداف و ارزشمناب  درونی ررسود ی شامل انتظارات و توقعات غیر

 (. 1980، 20)ساراسون و ساراسون

 

سازهایمتمایزوحالتگونهشناختیروانسرمایه

 رچه امید، تاب آوری، خوشاینی و خودكارآمدی ممکن است هر كدام استقالل مفهومی و روایی ارتراقی داشته باشند، اما آنها 

همچنین ممکن است سهم نظری منحصر به ررد و قابل اندازه  یری ای برای یک سازه محوری مرتاه باالتر یعنی سرمایه 

داشته باشند كه نشانگر ارزیابی مثات ررد از اوضاع و احتمال مورقیت بر مانای تالش و پشتکار برانگیخته شده،  شناختی روان

رابطه نیرومندتری با عملکرد و خشنودی ش لی نسات به هر كدام از سازه  شناختی روانمی باشد.  فته شده است كه سرمایه 

هر مولفه هم شامل ررایندهای انگیزشی و شناختی مختص خودش و هم ررایندهای  ها به تنهایی،  سترده تر و موثرتر باشد.

انگیزشی و شناختی مشترك می باشد كه عملکرد را ایجاد می كنند. با این وجود وقتی كه با هم تركیب می شوند، انتظار می 

الذكر ا ر یک كاركن كارآمد به این خاطر مثال برای مطالب روق  عنوان بهرود كه ررایندهای انگیزشی و شناختی ارزایش یابد. 

كه چالش های مهم را پذیررته است و تالش الزم را برای دستیابی به اهداف، صرف كرده است یک ایفا ر و كاركن خوبی است 

ش پس یک رردكارآمد و امیدوار )كسی كه نه تنها چالش ها را پذیررته است و برای دستیابی به اهداف تال (.1990. )بندورا، 

كرده است. بلکه همچنین خرده اهداف و مسیرهای دستیابی به آن اهداف را نیز شناخته است. موان  را پیش بینی كرده است و 

طرح های احتمالی یعنی دناال كردن مسیرهای چند انه برای غلاه بر چنین موانعی دارد( حتی باید بهتر عمل كنند و 

به همین صورت می توان از اثرات ناشی از تاب آوری و خوشاینی در  (2330مکاران، خشنودی باالتری داشته باشند )لوتانز و ه

تركیب با خودكارآمدی و امید سخن  فت. برای مثال، ا ر ارراد تاب آوری با توانایی پس جستن از مشکالت را نشان دهند، آنها 

الزم را به كار برند وبر آن پارشاری كنند، در حالی همچنین كارآمد و امیدوار نیز هستند، آنها باید مطمئن تر باشند تا تالش 

كه مسیرهای متناوب را دناال می كنند تا به سطح اصلیشان بر ردند. با این تركیب آنها ممکن است به جایی كه قال از رویداد 

باشند، اما در تركیب با ناساز ار بودند، بر ردند همچنین ارراد با ظرری باالتر برای خوشاینی ممکن است دید اه مثاتی داشته 

خودكارآمدی و امیدواری، اطمینان و پارشاری برای دناال كردن مسیرهای جایگزین در هنگام لزوم را هم خواهند داشت )لوتانز 

)مثل مثات  رایی( و هم از لحاظ نظری ) مثل، هماستگی های مثات، هماستگی های مشترك( دارند،  (2330و همکاران، 

اخیر و تحقیقات تجربی جدید، نشان داده اند كه هر دو متمایز هستند و اعتاار ارتراقی دارند )آوی، لوتانز و نظریه پردازی های 

 (2339یوس ، 

یک سازه ی مرتاه باالتر، به وجود آمده است. ابتدا باید مالك های مفهومی و  عنوان بهبه این خاطر كه  شناختی روانسرمایه 

( . به طور مفهومی، یک روشی كه می توان 1983، اسچواب، 2330اج، ون ویانن ودی پاتر، تجربی متمایز بودن را داشته )ج

                                                           
1- Sarason & Sarason 



 تربیتی علوم و روانشناسی مطالعات

 033-021، صفحات 1031 بهار ،1 شماره ،8 دوره

030 

 

، 2330و سلیگمن،  20، پترسون2336این سازه مرتاه باالتر را از دیگر سازه ها در روانشناسی مثات نگر متمایز كرد )پترسون، 

ل صفت  ونه بودن می باشد. به ویژه از آنجایی كه (، شامل متمركز شدن بر حالت  ونه بودن در مقاب2332اسنایدر و لوپز، 

( مشخص كردند كه ویژ ی ها و 2330از معیار حالت  ونه بودن استفاده میکند، پترسون و سلیگمن ) شناختی روانسرمایه 

 (011، ص، 2330، پارك و پترسون، 26نیروهای شخصیت باید مشمول مالك صفت  وننه بودن، شوند )سلیگمن، استین

 0، آن را از سازه های صفت  ونه ی ررتار مثات  رایی مثل ابعاد شخصیتی شناختی روانالت  ونه بودن سرمایه طایعت ح

(.برای روشن شدن تفاوت بین سازه های حالت  ونه از 2330بزرگ یا خود ارزشیابی محوری متمایز میکند )لوتانز و همکاران، 

 (.2339ارائه كردند. )آوی، لوتانز و یوس ،  2330مر در سال صفت  ونه، یوس  و لوتانز پیوستاری را برای این ا

حاالت مثات: لحظه ای و بسیار قابل ت ییر، بیانگر احساسات ماست. از نمونه های این دست میتوان به لذت، هیجانات مثات -1

 و شادكامی اشاره كرد.

یی از این دست شامل كارآمدی، امید، تاب آوری و حالت  ونه: نساتا نرم و قابل انعطاف و قابل ت ییر می باشند، سازه ها-2

 خوشاینی می باشد.

صفت  ونه: نساتا ثابت و به سختی ت ییر می كنند، عوامل و توانایی های شخصیتی را نشان میدهند. از نمونه های این -0

 ا میتوان نام برد.بزرگ، خود ارزشیابی های محوری و خصوصیات و توانایی های شخصیتر 0دست می توان ابعاد شخصیتی 

صفات مثات: بسیار ثابت، پایدار و بسیار سخت ت ییر میکنند. مواردی از این دست شامل هوش، استعدادها و خصوصیات -0

 ارثی مثات هستند.

ممکن است در طول زمان مقداری ثاات داشته باشند اما در مقایسه با  شناختی روانا رچه هر كدام از مولفه های سرمایه 

صیتی یا خود ارزشیابی محوری، از آنها انتظار نمی رود كه به اندازه آنها پایدار باشند و بنابراین حالت  ونه هستند و صفات شخ

 (.2330قابل ت ییر و رشد پذیر میااشند )لوتانز و همکاران، 

 

وپیامدهایمحیطشناختیروانسرمایه

است كه ممکن است پیشررت و عملکرد را تقویت كند. در سطح  شناختی روانیک منا   شناختی رواندر سطح رردی سرمایه 

ممکن است اهرمی را برای بر شت سرمایه و منفعت های  شناختی روانسازمانی، شاه به سرمایه انسانی و اجتماعی، سرمایه 

كه سرمایه  سرانجام شواهدی در دست است(. 2330رقابتی از طریق بهاود عملکرد ارراد ایجاد كند )لوتانز و همکاران، 

 نسات به رشد در مداخالت آموزشی كوتاه مدت، باز می باشد. شناختی روان

مثل امیدواری و خوشاینی نشان داده اند كه هیجانات مثات را به وجود می  شناختی روانسطوح باالی ظرریت های سرمایه 

ای مثات و احتماالت ارزایش یارته ی مورقیت یک پیامد ررعی ارزیابی ه عنوان به(. 1991و همکاران، 20آورند )اشنایدر، هریس 

 (.2339و رسیدن به اهداف )آوی، لوتانز و یوس ، 

با بهداشت حرره ای رابطه دارد و ممکن است به رشد و تسهیل آن از طریق  شناختی روانپیشنهاد شده است كه سرمایه 

 (.2313از آوی، لوتانز و همکاران، كاركنان كمک كند )به نقل  شناختی رواندستیابی به سطوح باالی بهزیستی 
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وقابلیترشدپذیریآنشناختیروانسرمایه

میتواند از طریق مداخالت آموزشی كوتاه در بین ارراد رشد یابد. با  شناختی روانمطالعات اخیر نشان داده اند كه سرمایه 

بالند ی مناب  انسانی را رراهم كنند تا به  ، مدیران مناب  انسانی ممکن است یک رویکرد جدیدشناختی روانپرورش سرمایه 

ارراد كمک نمایند كه مناب  مهمی را برای خود ایجاد كنند كه در محیطهای كاری امروزی كه سرشار از استرس زاها است به 

 (.2339آن نیاز دارند )آوی و همکاران، 

( اشاره كرد 2333خودكارامدی ذكر كرد، اشنایدر )( با تاكید بر طایعت رشدی، چهار راهارد را برای رشد مثات 1990بندورا )

( راهاردهای مورق را برای تاب آوری بر مانای مداخالت 2330كه امید از طریق مداخله قابل رشد می باشد، كارور و شیرر )

میتوانند رشد یابند نشات  ررته از روانشناسی بالینی ارائه كردند. هركدام از این مشاركت ها نشان داده اند كه این چهار قابلیت 

 (.2336)آوی و همکاران، 

سازه ای حالت  ونه است چرا كه از طریق مداخالت قابلیت رشد  شناختی روانبزرگ است كه سرمایه  این یک منفعت بسیار

كه در  بنیاداستفاده كردند و دریارتند –( از یک مداخله آموزشی وب 2338پذیری دارد. در یک مطالعه اخیر لوتانز و همکاران )

حاصل شده است . چنین مطالعاتی نشان می دهد كه  شناختی روان روه آزمایش یک پیشررت معنا داری در سطح سرمایه 

قابل رشد است و اینکه مداخالت وب بنیاد روشی قابل مدیریت و آسان بریا رسیدن به چنین بهاودی می  شناختی روانسرمایه 

كه از  روه های كنترل و آزمایش در بین دانشجویان مدیریت دانشگاه ناراسکا باشد.در یک مطالعه عمده و مهم آزمایشی 

( نتایج بسیار دلگرم كننده ای  ررتید و نشان دادند كسانی كه مداخالت رشد 2336تشکیل شده بود، لوتانز، آوی و همکاران )

االتری را نشان دادند. در مطالعه لوتانز، آوی و ب شناختی روانبر روی آنها انجام  ررته بود، واقعا سرمایه  شناختی روانسرمایه 

به خوبی ذكر  ردیده است.لوتانز و همکاران  شناختی روان( روش های رشد هر كدام از مولفه های سرمایه 2336همکاران )

ه خواهد ارراد بر شت سرمایه بسیار باالیی را به همرا شناختی روان( نشان دادند كه سرمایه  ذاری روی رشد سرمایه 2336)

اثری دو انه در سازمان دارد: اول اینکه بر ررهنگ و محی  سازمانی اثر  شناختی روانداشت. در واق  آشکار است كه سرمایه 

 (.2313دارد )تور و اوروری،  تأثیردارد و دوم اینکه بر عملکرد اقتصادی و مالی سازمان 

 

وتعارضکارخانواده:شناختیروانسرمایه

(. كان 1090خاطر نشان كرده اند ) ل پرور و جعفری،  شناختی روانرابطه منفی تعارض كار خانواه را با سرمایه محققان وجود 

( در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند كه ارراد شاغلی كه دارای سطح باالیی از تعارض كار خانواده هستند، 2316) 28و یو

 می شود.  نشانه های ارسرد ی، ناامیدی بیشتری در آنها دیده

بر مانای توجه به نقش استرس ش لی قابل تایین است. پرستارانی كه  شناختی روانرابطه بین تعارض خانواده كار با سرمایه 

كار را تجربه می كنند، از یک طرف با درخواست های خانواد ی و كاری مواجه می شوند كه قابل جم  با  -تعارض خانواده

حوزه از این درخواستها، انتظارات و رشارهای طرف دیگر را برطرف نخواهد كرد. این وضعیت یکدیگر ناوده و تالش برای یک 

رشار روای زیادی را در ررد به وجود می آورد، كه در دامنه خانواده به صورت پریشانی، عدم رضایت زناشویی و استرس 

ئوری ارزیابی است، وقتی ررد در انجام نقشهای خانواد ی خود را نشان می دهد. بر طاق نظریه دامنه تطایقی كه ماتنی بر ت

مثال وقتی یک نقش مربوط  عنوان بهمربوط به خود تهدید می شود، به احتمال زیاد به ارزیابی علت تهدید منفی دست می زند. 
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 عنوان بهی حوزه كاری با یک نقش مربوط به حوزه خانواده تداخل می كند، ارراد بطور منفی به ارزیابی نقششان در حوزه كار

رشار را در حوزه  تواند میعامل ایجاد كننده تعارض دست میزندد. ارزیابی منفی احتماال شامل روندهای عاطفی منفی باشد كه 

 (.2311منا  تعارض باعث شود )امستاد و همکاران، 

م نقش های خود دچار تعارض زمانی در ارراد به وجود می آید كه در انجا شناختی روانبه طور كلی تنش روانی و ارت سرمایه 

، زمان و انرژی را شناختی روانشده باشند و در یری بین نقشهای ناساز ار بوجود آمده باشد، زیرا ارراد میزان محدودی از مناب  

در اختیار دارند، و هر یک از نقش های زند ی تالش در به كار یری این مناب  محدود دارد، به الطا  این وضعیت موجاات 

زمانی تعارضی بین نقش های  رسد می( و به نظر 2333، 01و كاسمر 03، ویلیام29ض برای ارراد را به دناال دارد )كارلسونتعار

چون امیدواری، تاب آوری را  شناختی روانخانواده و كار رخ دهد، به علت ایجاد استرس و رشار روانی، استفاده ررد از مناب  

 قرار می دهد.  تأثیرتحت 

 

 وفرسودگیشغلی:شناختیروانسرمایه

و ررسود ی ش لی به وجود رابطه ای منفی پی بردند. همچنین  شناختی روان( بین سرمایه 2312) 02محققانی چون یاردلی

( نیز  زارش شده است. محققان 2313) 00و ررسود ی ش لی توس  لیو و هاو شناختی روانوجود رابطه منفی بین سرمایه 

، 00و چانینگ 00پیش بینی كننده ررسود ی ش لی كمتر یاد می كنند )یوری عنوان بهباالتر  ناختیش رواندیگر نیز از سرمایه 

بر كاهش  شناختی روان( در پژوهش خود به این نتیجه دست یارتند كه ارزایش مداخالت 2310(. علی پور و همکاران )2313

 شناختی روان( نیز وجود رابطه منفی سرمایه 2310) 06ررسود ی ش لی موثر است و این دو با هم دیگه رابطه منفی دارند. لین

در ارراد در سطح باالیی قرار داشته باشند، میزان كمتری  شناختی روانو ررسود ی ش لی را تایید كرده است. مادامی كه مناب  

ل از ابعاد خستگی عاطفی، مسخ شخصیت و عدم كفایت شخصی را احساس می كنند و به صورت خودكارآمد به سمت ح

مشکالت و رویارویی با سختی ها می روند. ررسود ی ش لی در قالب كلی، نشانگانی متشکل از ت ییر در سطح انگیزش، كارایی، 

نگرش و دید اه انشان نسات به كار و وظای  كاری خود است كه ما حصل آن را احساس ناتوانی، تخلیه انرژی و بی میلی 

از وقوع ررسود ی، برای ررد منا  تالش و كوشش هدرمند بوده است  نسات به وظایفی تشکیل می دهد كه تا پیش

مثات رردی از رشد  شناختی روانمتشکل از حالت  شناختی روان(، از طرری سرمایه 2310، 03و پتری 09، ررم08، رای00)كنوردی

(  2313انز و یوس ، و و تعالی است كه دارای چهار مشخصه اصلی خودكارامدی. امیدواری، تاب آوری و خوش بینی است )لوت

با تمركز بر محتوای این دو مت یر می توان دریارت كه هر چقدر ارراد دارای سطح خودكارآمدی، امیدواری، تاب آوری و خوش 

                                                           
29 Carlson, D. S. 
30 Williams, L. J.  
31 Kacmar, K. M. 
32 Yardley, K. 
33 Luo, H., & Hao, ZH.  
34 Yufei, H.  
35 Chunying, Z. 
36 Lin, T. l. 
37 Kenworthy, J. 
38 Fay, C. 
39 Frame, M. 
40 Petree, R 



 تربیتی علوم و روانشناسی مطالعات

 033-021، صفحات 1031 بهار ،1 شماره ،8 دوره

038 

 

بینی بیشتری باشند كمتر در شرایطی قرار میگیرند كه در مواجهه با كار و وظای  كاری، احساس ناتوانی و بی میلی نسات به 

د سطح ررسود ی آنها باال رود. كار داشته باشن

بتوانند بر عوامل استرس آور رایق آیند، این ابعاد در  شناختی روانارراد با استفاده از ابعاد سرمایه  كه درصورتیبه طور كلی 

سوق می ( كه نیرو و توان روانی آنها را به مسیری مثات و سازنده 2332یک منا  روانی ارزشمند )هوبفول،  عنوان بهدرون آنها 

دهند، می توانند به صورت اصولی با عالیم و نشانه های ررسود ی هیجانی به موق  مقابله نموده و به این ترتیب میزان آنها را 

 در مواجهه با مسایل مختل  كاهش دهند.

 

 پیشینهتحقیق

نقش تفاوت های رردی توس   خانواده ِرضایت ش لی و-مطالعه ای با عنوان بررسی رابطه منفی بین تعارض كار 2310در سال 

خوشه ای از میان كارمندان بانک ِیک دانشگاه و یک بیمارستان از یک   یری نمونهنفر كه بوسیله  203ماتیو البات برروی

خانواده و رضایت ش لی تایید -منطقه واحد انتخاب شده بودند انجام  ررت.در این مطالعه وجود رابطه منفی بین تعارض كار

خانواده بر روی زنان نسات به مردان برجسته تر است و در مراحل -تعارض كار تأثیرمطالعه نشان داده شد كه   ردید.در این

 خانواده بروز میکند.-مختل  زند ی سطوح مختلفی از تعارض كار

 شناختی وانرخانواده بر ررسود ی ش لی با اثر واس  سرمایه -پایان نامه ای تحت عنوان )بررسی اثر تعارض كار 1090در سال

 190در بین كاركنان بانک های دولتی شهرستان  ناباد(توس  خانم زهره محمد زاده دراع شد.نتایج این بررسی كه بر روی 

در رابطه بین تعارض و ررسود ی نقش واس  ضعیفی  تواند می شناختی روانپرسنل بانک انجام  ررت نشان داد كه سرمایه 

 خانواده را بر ررسود ی در حد ضعی  ارتقا داد.-تعارض كار تأثیر داشته باشد و از این طریق میتوان

 خانواده و استرس ش لی بر ررسود ی ش لی كاركنان پلیس ناجا(-تعارض كار تأثیرپایان نامه ای با عنوان ) 1091در سال 

تری یکم و پنجم تهران نفراز كلیه كاركنان سركالن 123این پژوهش كه بر روی  های یارتهتوس  علی محمد مهموئی دراع شد.

مثاتی بر ارزایش سطح ررسود ی پلیس ناجا داشته  تأثیرخانواده -انجام  ررت نشان داد كه استرس ش لی و تعارض كار

خانواده منجر به ارزایش سطح ررسود ی ش لی و ارسرد ی -است.بر طاق این بررسی ارزایش استرس ش لی و تعارض كار

غیات كاركنان ِمشکالت جسمی و روانی كاهش كیفیت كار ِتعارض بین ررد و همکاران  میگردد كه میتواند نتایجی همچون

 ِكاهش پیشررت ش لی و...به بار آورد.

 

 روشپژوهش

تحلیلی با بهره  یری از الگوی مدل یابی -این تحقیق از نظر هدف ِ از نوع تحقیق كاربردی است و از نظر روش ِ پیمایشی

ار ررته شده در این تحقیق روش معادالت ساختاری است.مدل سازی معادالت ساختاری یک عادله ساختاری است.روش بکم

ابزار پژوهشی رایج در علوم مدیریت در دو سه دهه اخیر بوده است.مدل سازی معادالت ساختاری یک تکنیک بسیار كلی و 

است كه به محقق امکان میدهد  نیرومند از خانواده ر رسیون چند مت یری و به بیان دقیق تر بس  مدل خطی عمومی

مجموعه ای از معادالت ر رسیون را به  ونه ای همزمان مورد آزمون قرار دهد.این مدل یک رویکرد جام  برای آزمون ررضیات 

تجزیه و تحلیل آماری از نرم  منظور بهدر این مطالعه  (.012338درباره ی روش های مشاهده شده و مکنون است )هومان

                                                           
41 Hooman 
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برآورد حجم نمونه از ررمول كوكران استفاده  ردید، كه پس از جای  منظور به استفاده  ردید. spss23و  amos23ارزارهای 

پرستار از چند بیمارستان استان الارز به  033نفر بدست آمد. در این پژوهش حدود  033 ذاری در ررمول میزان حجم نمونه

در   یری نمونهدر دسترس انتخاب شدند.  یری نمونهبه روش دلیل آماد ی برای همکاری و دسترس بودن پرستاران آنها 

دسترس انجام شده به این شکل بود كه با مراجعه به بخش های مختل  هر یک از بیمارستان ها پرستارانی كه امکان و آماد ی 

از پرستاران انتخاب مشاركت در پژوهش را داشتند انتخاب و پس از اعالم آماد ی ِ پرسش نامه های پژوهش در اختیار هر یک 

 شده قرار  ررت تا به آن پاسخ دهند.

 

 ارزیابیبخشاندازهگیریمدل

مت یرهای نهفته و آشکار مدل  1 كند. جدول ته و آشکار را مشخص میمدل اندازه  یری رابطه مفروض بین مت یرهای نهف

نواده و تعارض خانواده كار مت یرهای برونزاد و دهد. در این مدل تعارض كار خا مورد بررسی در ادامه رصل حاضر را نشان می

 باشند. به همراه ررسود ی ش لی، مت یرهای درونزاد می شناختی روانسرمایه 

 متغیرهاینهفتهوآشکارمدل.1جدول

 متغیرهایآشکار نقشمتغیر متغیرهاینهفته

 تعارض ماتنی بر زمان، رشار و ررتار یرونزاد تعارض كار خانواده

 تعارض ماتنی بر زمان، رشار و ررتار یرونزاد رض خانواده كارتعا

 خودكارآمدی، امیدواری، تاب آوری، خوشاینی درونزاد شناختی روانسرمایه 

 خستگی عاطفی، كاهش كفایت شخصی، مسخ شخصیت درونزاد ررسود ی ش لی

 

 ≥31/3pرهای مکنون و آشکار آنها در سطحبررسی تحلیل عاملی تاییدی مت یرهای مکنون نشان داد كه تمام ضرایب مت ی

باشد. در  توان عنوان نمود تحلیل عامل تأییدی مت یرهای نهفته قابل قاول می باشد. لذا می دار و همسو با انتظار محقق می معنی

 بارهای عاملی ارتااط هر كدام از مت یرهای مکنون با مت یرهای آشکار ارائه  ردیده است.  2جدول 

یبعاملیبینمتغیرهایمکنونوآشکارضرا.2جدول

 سطحمعناداری بارعاملی متغیرهایآشکار متغیرهایمکنون

 

 تعارض كار خانواده

 3331/3 80/3 تعارض ماتنی بر زمان

 3331/3 00/3 تعارض ماتنی بر رشار

 3331/3 60/3 تعارض ماتنی بر ررتار

 

 تعارض خانواده كار

 3331/3 83/3 تعارض ماتنی بر زمان

 3331/3 81/3 تعارض ماتنی بر رشار

 3331/3 00/3 تعارض ماتنی بر ررتار

 

 

 خودكارآمدی

 امیدواری

82/3 

86/3 

3331/3 

3331/3 
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 تاب آوری شناختی روانسرمایه 

 خوش بینی

02/3 

83/3 

3331/3 

3331/3 

 

 ررسود ی ش لی

 خستگی عاطفی

 كاهش كفایت شخصی

 مسخ شخصیت

80/3 

09/3 

83/3 

3331/3 

3331/3 

3331/3 

 

معنادار است. لذا  ≥31/3pهمانطور كه در جدول باال مشاهده می شود، تمام ضرایب بین مت یرهای مکنون و آشکار در سطح 

 باشد. توان عنوان نمود تحلیل عامل تأییدی مت یرهای نهفته قابل قاول می می

 

برازشکلیمدلوارزیابیمدلساختاری

 ارائه شده است. 1تایج حاصل از برازش الگو ی پیشنهادی پژوهش در جدول ن

شاخصهایبرازشمربوطبهالگوهایمختلفپژوهش.3جدول

P df X الگو
2 

GFI CFI NFI RMSEA 

 38/3 80/3 91/3 09/3 00/108 00 3331/3 الگوی پیشنهادی 

 

( =3331/3p) 00/108دهند كه شاخص كای دو برابر نشان میشود، شاخص های برازش مشاهده می 1همانطور كه در جدول 

و معنادار است، با توجه معناداری مجذرو كای، مدل پیشنهادی از برازش خوبی برخوردار نیست. از آنجا كه مجذور كای نسات 

ول بودن مدل استفاده به حجم نمونه و پیچید ی مدل حساس است، لذا از اندازه های برازش جایگزین نیز برای ارزیابی قابل قا

، شاخص 91/3( برابر با CFI، شاخص نیکویی برازش تعدیل یارته )09/3( برابر با GFIمی شود. شاخص نیکویی برازش )

به دست آمده اند. لذا با توجه به اینکه میزان همگی این شاخص ها كمتر از 80/3( برابر با NFIنیکویی برازش هنجار شده )

ها حاكی از عدم برازش الگوی اندازه  یری با الگوی ساختاری شود كه اندازه شاخصمی هستند، مشخص 90/3میزان 

 پیشنهادی دارد. 
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 .الگویپیشنهادیپژوهش1نمودار



به همین جهت با بررسی میزان بار عاملی  همانطور كه  فته شد الگوی پیشنهادی اول از برازش مناسای برخوردار ناود.

، میانجی و مالك، برخی از مسیرها كه بار عاملی معناداری نداشتند از مدل پیشنهادی حذف شدند و مدل مت یرهای پیش بین

 ارائه شده است. 2مجدد طراحی  ردید. نتایج حاصل از برازش این الگو در جدول 

شاخصهایبرازشمربوطبهالگویاصالحیپژوهش.4جدول

P df X الگو
2 

GFI CFI NFI RMSEA 

 36/3 90/3 90/3 96/3 10/106 00 3331/3 شنهادیالگویپی

 

، شاخص نیکویی برازش تعدیل یارته 96/3( برابر با GFIمشاهده می شود، شاخص نیکویی برازش ) 0همانطور كه در جدول 

(CFI برابر با )90/3( شاخص نیکویی برازش هنجار شده ،NFI برابر با )ل از به دست آمده اند. اندازه شاخص های حاص90/3

( برابر با RMSEAبررسی برازش الگوی ساختاری دوم، حاكی از برازش خوب مدل است. تقریب ریشه میانگین مجذور خطا )

ضرایب و  2است و این شاخص نیز بیانگر برازش خوب مدل است. نمودار  38/3به دست آمده است و كمتر از میزان  36/3

رازش شده پژوهش را نشان می دهند. اعداد روی پیکان ها ضرایب بتای واریانس تایین شده مت یرهای مربوط به الگوی ب

 استاندارد شده و اعداد روی بیضی ها مربوط به واریانس تایین شده هر یک از مت یرهاست.
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الگوینهاییمربوطبهرابطهتعارضکارخانوادهوتعارضخانوادهکاربافرسودگیشغلیبامیانجیگری.2نمودار

شناختیروانسرمایه

 

 ارتااط مستقیم دارند. شناختی روانكار با سرمایه -خانواده و خانواده -تعارض كار  فرضیهاول:

 شناختی روانكار با سرمایه -خانواده و تعارض خانواده -ضرایب و واریانس تایین شده رابطه مستقیم تعارض كار  0در جدول 

ارائه  ردیده است.

خانوادهوخانواده-تعارضکار یینشدهمدلبرازششدهمربوطبهرابطهمستقیم.ضرایبوواریانستب5جدول

شناختیروانکارباسرمایه-

 مسیرهایموجوددرالگو

 تأثیرات
سطح

 معناداری

واریانستبیینشده

(R
2) 

اثرات

 مستقیم

اثراتغیر

 مستقیم

اثرات

 کل

سرمایه <-تعارض خانواده كار

 شناختی روان
00/3- - 00/3- 

*3331/3 28/3 
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( ارتااط =p<00/3-  , , 31/3) شناختی روانكار با سرمایه  -نشان داد كه از بین ابعاد تعارض، تعارض خانواده 0نتایج جدول 

براساس این تعارض تایین شده است. اما مدل مفهومی  شناختی رواندرصد از واریانسهای سرمایه  28منفی معناداری دارد و 

 مشاهده نشد.  شناختی روانخانواده با سرمایه -رابطه معناداری بین تعارض كار نشان داد كه

 

 با ررسود ی ش لی ارتااط مستقیمی دارد. شناختی روانسرمایه  فرضیهدوم:

با ررسود ی ش لی ارائه  ردیده است. شناختی روانضرایب و واریانس تایین شده رابطه مستقیم سرمایه  6در جدول 

باشناختیروانوواریانستبیینشدهمدلبرازششدهمربوطبهرابطهمستقیمسرمایه.ضرایب6جدول

فرسودگیشغلی

 مسیرهایموجوددرالگو

 تأثیرات
سطح

 معناداری

واریانستبیینشده

(R
2) 

اثرات

 مستقیم

اثراتغیر

 مستقیم

اثرات

 کل

 <-شناختی روانسرمایه 

 ررسود ی ش لی
00/3- - 00/3- 

**3331/3 18/3 

 

 ,31/3با ررسود ی ش لی رابطه منفی معناداری دارد ) شناختی روانمشاهده می شود، سرمایه  6همانطور كه در جدول 

p<00/3- = درصد از واریانسهای آن را پیش بینی كند.  18( و توانسته 



 ارند.كار با ررسود ی ش لی ارتااط مستقیم د-خانواده و خانواده -تعارض كار  فرضیهسوم:

كار با ررسود ی ش لی ارائه  ردیده -خانواده و خانواده -ضرایب و واریانس تایین شده رابطه مستقیم تعارض كار  0در جدول 

است.

خانوادهوخانواده-تعارضکار ضرایبوواریانستبیینشدهمدلبرازششدهمربوطبهرابطهمستقیم.7جدول

کاربافرسودگیشغلی-

 ددرالگومسیرهایموجو

 تأثیرات
سطح

 معناداری

واریانستبیینشده

(R
2) 

اثرات

 مستقیم

اثراتغیر

 مستقیم

اثرات

 کل

 <-خانواده -تعارض كار

 ررسود ی ش لی

 <-كار  -تعارض خانواده

 ررسود ی ش لی

29/3 - 29/3 
**336/3 

20/3 
03/3 - 03/3 

**3331/3 
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 ,31/3كار با ) -( و تعارض خانوادهp<29/3 = ,31/3خانواده با )-ارض كارمشاهده می شود، تع 0همانطور كه در جدول 

p<03/3 = درصد از واریانسهای  20( با ررسود ی ش لی رابطه مثات معناداری دارند. این مت یرها در مجموع توانسته اند

ررسود ی ش لی را تایین كنند. 



 ر خانواده و خانواده كار با ررسود ی ش لی نقش میانجی دارد.در رابطه تعارض كا شناختی روانسرمایه  فرضیهچهارم:

ضرایب و واریانس تایین شده مدل برازش شده مانی بر رابطه تعارض كار خانواده و خانواده كار با ررسود ی ش لی  8در جدول 

ارائه  ردیده است. شناختی روان ری سرمایه با میانجی

لبرازششدهمربوطبهرابطهتعارضکارخانوادهوخانوادهکاربا.ضرایبوواریانستبیینشدهمد8جدول

شناختیروانگریسرمایهفرسودگیشغلیبامیانجی

 مسیرهایموجوددرالگو

 تأثیرات
سطح

 معناداری

واریانستبیینشده

(R
2) 

اثرات

 مستقیم

اثراتغیر

 مستقیم

اثرات

 کل

 <- شناختی روانسرمایه 

 ررسود ی ش لی

 <-خانواده  -ارض كارتع

 ررسود ی ش لی

 <-كار  -تعارض خانواده

 ررسود ی ش لی

00/3- - 00/3- 
**3331/3 

06/3 

29/3 - 29/3 
**336/3 

03/3 20/3 60/3 
**3331/3 

 

 لی كار با ررسود ی ش-تنها توانسته در رابطه تعارض خانواده  شناختی روانمشاهده می شود، سرمایه  8همانطور كه در جدول 

-درصد از واریانسهای ررسود ی ش لی بر اساس تعارض كار 06(. به طور كلی ≥31/3pنقش میانجی معناداری داشته باشد )

 پیش بینی شده است.  شناختی روانكار و سرمایه -خانواده، تعارض خانواده

 

 بحثونتیجهگیری

ها در  کل از مت یرهای آشکار و نهفته صورت  ررت. یارتهبررسی و دستیابی به اهداف پژوهش با ارائه یک مدل علّی متش

كار  -خانواده و تعارض خانواده -بر اساس تعارض كار شناختی روانبینی سرمایه  خصوص ررضیه اول پژوهش، مانی بر پیش

است.  شناختی نرواكار به طور معناداری قادر به پیش بینی سرمایه  -نشان داد كه از بین انواع تعارض تنها تعارض خانواده

را به صورت منفی پیش بینی می كند، یعنی با ارزایش  شناختی روانكار، سرمایه  -نتایج حاكی از آن بود كه تعارض خانواده

آنها كاهش می یابد. این یارته با نتایج پژوهشهای وانگ و  شناختی روانكار در پرستاران، سرمایه  -میزان تعارض خانواده

( 2316(، كان و یو )2310(،  وانگ و هی چانگ )2310(،  ل پرور و جعفری )2310(، هوو )2312لی )(، بارد2312همکاران )

همراه است. بطور مثال،  شناختی روانكار با كاهش سرمایه  -همخوانی دارد. این تحقیقات نشان دادند كه تعارض بین خانواده



 تربیتی علوم و روانشناسی مطالعات

 033-021، صفحات 1031 بهار ،1 شماره ،8 دوره

010 

 

خاطر نشان كرده است. كان  شناختی روانانواه را با سرمایه ( وجود رابطه منفی تعارض كار خ2310مطالعه  ل پرور و جعفری )

( نیز در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند كه ارراد شاغلی كه دارای سطح باالیی از تعارض كار خانواده هستند، 2316و یو )

 نشانه های ارسرد ی، ناامیدی بیشتری در آنها دیده می شود. 

بر مانای توجه به نقش استرس  شناختی روانرابطه بین تعارض خانواده كار با سرمایه  در تایین این نتایج می توان  فت كه

كار را تجربه می كنند، از یک طرف با درخواست های خانواد ی و كاری  -ش لی قابل تایین است. پرستارانی كه تعارض خانواده

ین درخواستها، انتظارات و رشارهای طرف دیگر را مواجه می شوند كه قابل جم  با یکدیگر ناوده و تالش برای یک حوزه از ا

برطرف نخواهد كرد. این وضعیت رشار روای زیادی را در ررد به وجود می آورد، كه در دامنه خانواده به صورت پریشانی، عدم 

ابی است، رضایت زناشویی و استرس خانواد ی خود را نشان می دهد. بر طاق نظریه دامنه تطایقی كه ماتنی بر تئوری ارزی

 عنوان بهوقتی ررد در انجام نقشهای مربوط به خود تهدید می شود، به احتمال زیاد به ارزیابی علت تهدید منفی دست می زند. 

مثال وقتی یک نقش مربوط حوزه كاری با یک نقش مربوط به حوزه خانواده تداخل می كند، ارراد بطور منفی به ارزیابی 

عامل ایجاد كننده تعارض دست میزندد. ارزیابی منفی احتماال شامل روندهای عاطفی منفی  نعنوا بهنقششان در حوزه كاری 

 (.2311رشار را در حوزه منا  تعارض باعث شود )امستاد و همکاران،  تواند میباشد كه 

خود دچار تعارض  زمانی در ارراد به وجود می آید كه در انجام نقش های شناختی روانبه طور كلی تنش روانی و ارت سرمایه 

، زمان و انرژی را شناختی روانشده باشند و در یری بین نقشهای ناساز ار بوجود آمده باشد، زیرا ارراد میزان محدودی از مناب  

در اختیار دارند، و هر یک از نقش های زند ی تالش در به كار یری این مناب  محدود دارد، به الطا  این وضعیت موجاات 

زمانی تعارضی بین نقش های خانواده و  رسد می( و به نظر 2333راد را به دناال دارد )كارلسون، ویلیام و كاسمر، تعارض برای ار

 تأثیرچون امیدواری، تاب آوری را تحت  شناختی روانكار رخ دهد، به علت ایجاد استرس و رشار روانی، استفاده ررد از مناب  

   قرار می دهد. 

با ررسود ی ش لی رابطه منفی معناداری دارد. به  شناختی رواندوم پژوهش، نشان داد كه سرمایه  ها در خصوص ررضیه یارته

بیشتری برخوردار باشند، ررسود ی ش لی آنها كمتر است.  شناختی رواناین معنی كه هر چقدر پرستاران از میزان سرمایه 

سود ی ش لی به وجود رابطه ای منفی پی بردند. و رر شناختی روان( بین سرمایه 2312تحقیقات پیشینی چون یاردلی )

( نیز  زارش شده است. 2313و ررسود ی ش لی توس  لیو و هاو ) شناختی روانهمچنین وجود رابطه منفی بین سرمایه 

پیش بینی كننده ررسود ی ش لی كمتر یاد می كنند )یوری و  عنوان بهباالتر  شناختی روانمحققان دیگر نیز از سرمایه 

 شناختی روان( در پژوهش خود به این نتیجه دست یارتند كه ارزایش مداخالت 2310(. علی پور و همکاران )2313نگ، چانی

( نیز وجود رابطه منفی سرمایه 2310بر كاهش ررسود ی ش لی موثر است و این دو با هم دیگه رابطه منفی دارند. لین )

و  شناختی روانه طور كلی نتایج این تحقیقات نشان می دهند كه سرمایه و ررسود ی ش لی را تایید كرده است. ب شناختی روان

 ررسود ی ش لی یک رابطه منفی معناداری دارند و این نتایج با نتیجه پژوهش حاضر همسو است. 

 در ارراد در سطح باالیی قرار داشته باشند، میزان كمتری از ابعاد خستگی عاطفی، مسخ شناختی روانمادامی كه مناب  

شخصیت و عدم كفایت شخصی را احساس می كنند و به صورت خودكارآمد به سمت حل مشکالت و رویارویی با سختی ها 

پرداخت  ررسود ی ش لی  شناختی روانمی روند. در تایین این رابطه، می توان به بررسی محتوای ررسود ی ش لی و سرمایه 

زش، كارایی، نگرش و دید اه انشان نسات به كار و وظای  كاری خود در قالب كلی، نشانگانی متشکل از ت ییر در سطح انگی

است كه ما حصل آن را احساس ناتوانی، تخلیه انرژی و بی میلی نسات به وظایفی تشکیل می دهد كه تا پیش از وقوع 
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سرمایه (، از طرری 2310ررسود ی، برای ررد منا  تالش و كوشش هدرمند بوده است )كنوردی، رای، ررم و پتری، 

مثات رردی از رشد و و تعالی است كه دارای چهار مشخصه اصلی خودكارامدی.  شناختی روانمتشکل از حالت  شناختی روان

(  با تمركز بر محتوای این دو مت یر می توان دریارت كه هر 2313امیدواری، تاب آوری و خوش بینی است )لوتانز و یوس ، 

امیدواری، تاب آوری و خوش بینی بیشتری باشند كمتر در شرایطی قرار میگیرند كه در چقدر ارراد دارای سطح خودكارآمدی، 

 مواجهه با كار و وظای  كاری، احساس ناتوانی و بی میلی نسات به كار داشته باشند سطح ررسود ی آنها باال رود. 

بر عوامل استرس آور رایق آیند، این ابعاد در بتوانند  شناختی روانارراد با استفاده از ابعاد سرمایه  كه درصورتیبه طور كلی 

( كه نیرو و توان روانی آنها را به مسیری مثات و سازنده سوق می 2332یک منا  روانی ارزشمند )هوبفول،  عنوان بهدرون آنها 

تیب میزان آنها را دهند، می توانند به صورت اصولی با عالیم و نشانه های ررسود ی هیجانی به موق  مقابله نموده و به این تر

 در مواجهه با مسایل مختل  كاهش دهند.

كار هر دو با ررسود ی  -خانواده و تعارض خانواده -های حاصل از بررسی ررضیه سوم پژوهش، نشان داد كه تعارض كار یارته

ار در پرستاران بیشتر ك -خانواده و تعارض خانواده -ش لی رابطه مثات معناداری دارند. به این معنی كه هر چقدر تعارض كار

باشد، میزان ررسود ی ش لی نیز در آنها ارزایش می یابد. همسو با این یارته، نتایج تحقیقات پیشین نشان می دهند كه تعارض 

(. در مطالعه ی 2336كار خانواده و خانواده كار، عواملی مؤثر بر ررسود ی ش لی است )مونتگومری، پانو وپلوس و بنوس، 

روی كاركنان شركت  از صورت  ررته بود نتایج نشان داد كه تعارض كار خانواده و خانواده كار با ررسود ی دیگری كه بر 

( نیز نشان داده است كه بین 1090(. نتایج پژوهش حدادیان و محمد زاده )2311ش لی رابطه مستقیم دارد )باندر و ریجیزاد، 

(، وانگ 2336حاصل از تحقیقات پیکو ) های یارتهناداری دارد. همچنین تعارض كار خانواده با ررسود ی ش لی رابطه مثات مع

 ( نیز مؤید نقش تعارض كار خانواده در ارزایش سطح ررسود ی ش لی است. 2313(، لمارت و هو ان )2312و همکاران )

ب  می توان سازوكاری را از بعد نظری از طریق سه رویکرد، یعنی نظریه تعارض بین نقشی، نظریه هویت و نظریه حفاظت از منا

كار باعث تقویت ررسود ی ش لی می شوند، توضیح داد. بر اساس  -خانواده و تعارض خانواده -كه از آن طریق تعارض كار

كار، تالش زیادی می كنند تا تقاضاهای متضاد دو  -خانواده و تعارض خانواده -نظریه نقش، چون ارراد در یر در تعارض كار

ار را همزمان اجابت كنند و پاسخگو باشند، ررسود ی ش لی امری اجتناب ناپذیر خواه بود. بر اساس نظریه عرضه خانواده و ك

هویت نیز، انسان ها موجوداتی دارای نقش های هویتی چند انه و بااهمیت هستند كه سرمایه و توان زیادی را برای این نقش 

مانعی باعث ایفا نشدن مناسب  عنوان بهكار،  -واده و تعارض خانوادهخان -های هویتی صرف می كنند. به این جهت، تعارض كار

و مطلوب نقش های هویتی كاری و خانواد ی در ارراد شده و به این لحاظ با ایجاد رضای عاطفی و هیجانی ناشی از ناكامی 

 (.2338هویتی، باعث وقوع ررسود ی ش لی می شوند )یاواس و همکاران، 

از مناب  نیز، انسانها موجوداتی هستند با تمایالتی بنیادین برای دستیابی و حفظ منابعی هستند بر اساس نظریه محارظت 

)مانند زمان، انرژی، توانایی، رناوری( كه برای بقا و عملکرد بهینه آنها از اهمیتی حیاتی برخوردارند. این مناب  حیاتی به این 

(. از منظر نظریه 2332تر و معطوف به بقای بهینه تر هستند )هوبفول، دلیل اهمیت دارند كه عاملی در راستای زند ی ایمن 

عاملی تهدید كننده و تحلیل برنده  عنوان بهمناب  بقا تعارض بین نقش های كاری و خانواد ی اغلب برای مناب  حیاتی ارراد 

 شد. زمینه ساز و عامل تقویت كنده ررسود ی ش لی با تواند میتفسیر می شود  به همین دلیل 

كار با  -در رابطه تعارض خانواده شناختی روانهای حاصل از بررسی ررضیه چهارم پژوهش، نشان داد كه سرمایه  یارته

كار هم به طور مستقیم و هم به  -ررسود ی ش لی نقش میانجی معناداری دارد. نتایج حاكی از این بود كه تعارض خانواده
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ایش ررسود ی ش لی در پرستاران می شود. همسو با این نتایج، وانگ و همکاران باعث ارز شناختی روانواسطه كاهش سرمایه 

را در بین پرستاران مورد بررسی قرار داده  شناختی روان( تعارض كار خانواده و ررسود ی ش لی با اثر واسطه ای سمایه 2312)

 ذار است،  تأثیره روانشناتی بر ررسود ی ش لی خانواده از طریق سرمای -اند. نتیجه این مطالعه نشان داده است كه تعارض كار

، ررسود ی ش لی را در پرستاران ارزایش می دهد. شناختی روانبه این طریق كه تعارض نقش ها، به واسطه كاهش سرمایه 

 خانواده و ررسود ی ش لی مورد -را در رابطه بین تعارض كار شناختی روان( نیز نقش میانجی  ری سرمایه 2312یاردلی )

 تایید قرار داده است.

به طور كلی وقتی پرستاران با تعارض وظای  و خواستهای خانواد ی با خواستها و انتظارات كاری مواجه می شوند، دچار 

كار می شوند  زمانی تعارضی بین نقش های خانواده و كار رخ دهد، به علت ایجاد استرس و رشار روانی،  -تعارض خانواده

هر چقدر ررد از نظر  رسد میقرار می دهد. به نظر  تأثیرچون امیدواری، تاب آوری را تحت  شناختی روان  استفاده ررد از مناب

استرس را كم كند، با مان  روبرو شود، تعارض بین نقش های خانواده و كار به میزان بیشتری  تواند میكه  شناختی روانمناب  

 نشانگان ررسود ی ش لی را به همراه دارد. 

معنی كه به هر میزان ررد خود را راقد كارآمدی و صار و انعطاف پذیری بداند، آینده خود را بیشتر تهدید كننده و ماهم  به این

تصور میکند. چنین شناخت و تایینی نسات به خود آینده، مقاومت و تالش و پشتکار را در ارراد تضعی  می  رداند و به این 

هایی از  با ویژ ی شناختی روانكار در ارزایش ررسود ی ش لی می شود. سرمایه  -ترتیب باعث تقویت نقش تعارض خانواده

كردن اهداف، ایجاد اسنادهای مثات درباره  هایش برای دستیابی به مورقیت، داشتن پشتکار در دناال قایل باور ررد به توانایی

ارراد را  شناختی روانرخوردار بودن از سرمایه ( همچنین ب2330شود )لوتانز و لوتانز،  كردن مشکالت تعری  می خود و تحمل

زا، كمتر دچار تنش شده، در برابر مشکالت از توان باالیی  های استرس ی بهتر در برابر موقعیت سازد تا عالوه بر مقابله قادر می

 ونه ارراد دارای  ذا اینوقای  روزانه قرار بگیرند، ل تأثیردید اه روشنی در مورد خود برسند و كمتر تحت  برخوردارباشند، به

تحت  شناختی روان(. زمانی كه این مناب  1998باالتری نیز هستند. )روبینز، واترز، ساكکیوپه و میلت،  شناختی روانسالمت 

 تعارض كار خانواده تضعی   ردد، موجاات ارزایش ررسود ی ش لی را به بار می آورد. تأثیر

العه تحقیقات پیشین نشان داد كه تعارض بین نقش های خانواده و كار باعث بطور كلی نتایج حاصل از این پژوهش و مط

با  شناختی روانو ارزایش ررسود ی ش لی می شوند. همچنین نتایج نشان داد كه سرمایه  شناختی روانكاهش سرمایه 

هش مطرح شد، پیش بینی ررسود ی ش لی یک رابطه منفی معناداری دارد. در راستای بررسی آنچه به لحاظ نظری در این پژو

، ررسود ی شناختی روانمی شود، كه وقتی تعارض بین نقش های خانواده و كار نیرومند باشند، به واسطه كاهش سرمایه 

كه مسیر تادیل  رسد میارراد را تقویت داد، به نظر  شناختی روانبتوان سرمایه  كه درصورتیش لی ارراد ارزایش می یابد. 

 .  ردد میبه ارزایش ررسود ی ش لی تضعی  خانواده  -تعارض كار

 

 پیشنهاداتکاربردی

  با توجه به نتایج پژوهش حاضر و روشن شدن رواب  و نقش پیش بین مت یرهای تعارض كار خانواده، و سرمایه

لی، در پیش بینی ررسود ی ش لی، به متخصصان رعال در حوزه خانواده درمانی در مراكز، مراكز مشاوره ش  شناختی روان

پیشنهاد می شود برنامه های آموزشی ویژه ای را جهت ارزایش آ اهی ارراد در مورد نقش تعارض نقش های خانواده و كار و 

 آنها بکار بارند . شناختی روانهمچنین ارتقاء سرمایه 
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 زه به دلیل نتایج حاصل از این پژوهش، دستاوردهای خاصی را برای مدیران بیمارستانها به دناال داشته است. امرو

ت ییرات ساختاری و اجتماعی خانواده، موض  ساختار كار خانواده به طور وسیعی در میان پرستاران مطرح است. از این رو 

تالش در جهت شناسایی عوامل اصلی و اقدام جهت برطرف ساختن آن می توان سازمان را از تاعات آن كه از مهمترین آنها 

نان است، مارا سازد و هزینه های زیادی كه جهت استخدام و آموزش آنان صرف كرده است، ررسود ی ش لی و تمایل به ترك آ

از بین نرود. با توجه به بررسی های انجام  ررته مدیران بیمارستانها باید به توازن زند ی كاری و خانواد ی پرستاران توجه 

 كاری داشته باشند. 

  وضعیت خانواد ی ررد )از جمله تعداد ررزندان و سن و تحصیالت همچنین در مشاوره های ش لی می توان با تعیین

ارراد(، سعی بر این داشت كه معرری ش ل به  ونه ای صورت  یرد كه كمترین تعارض كار خانواده را به دناال داشته باشد. تا از 

 ای داشته باشند . حظهطریق كاهش تنش ها و جلو یری از ایجاد ررسود ی ش لی، در زند ی رضایت و ساز اری قابل مال



 منابع
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