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زمینه و هدف :پرستاران در معرض خطر باالیی از استرس ناشی از تأثيرات جسمی و هِيجانی شيفتهای کاری خود هستند.
بيمارستانهای دولتی

این پژوهش با هدف تعيين نقش تعارض کار -خانواده در پيش بينی سالمت عمومی پرستاران شاغل در
شهر اروميه در سال  1394انجامگرفته است.
مواد و روش ها :پژوهش حاضر به صورت یک مطالعه توصيفی -تحليلی از نوع مقطعی بر روی پرستاران شاغل در
بيمارستانهای منتخب دولتی شهر اروميه در سال  1394انجام شد .تعداد  301نفر از پرستاران به عنوان نمونه در دسترس
نامههای تعارض کار -خانواده کارلسون ،سالمت عمومی و فرم مشخصات فردی بود.
پرسش 

انتخاب شدند .ابزار پژوهش شامل
نرمافزار SPSSنسخه
ميانگينهای مستقل توسط 


مقایسه
دادهها با شاخصهای توصيفی و استنباطی نظير تحليل رگرسيون و
 20تحليل شدند.
یافتهها :شش مؤلفه مقياس تعارض کار -خانواده (تعارض کار -خانواده مبتنی بر زمان ،تعارض خانواده -کار مبتنی بر زمان،
تعارض کار -خانواده بر مبنای توانفرسایی ،تعارض خانواده -کار بر مبنای توانفرسایی ،تعارض کار– خانواده مبتنی بر رفتار و
تعارض خانواده– کار مبتنی بر رفتار) ،رابطه معنیدار با سالمت عمومی پرستاران داشتند (. )P>0/01بر طبق تحليل رگرسيون
گامبهگام ،تعارض کار -خانواده میتواند  47درصد واریانس سالمت عمومی پرستاران را پيش بينی کند.
شاخصهای بهداشت روان نظير

نتیجهگیری :یافتههای پژوهش حاضر نشان داد با کاهش تعارض کار -خانواده در پرستاران،
افسردگی ،اضطراب در آنها بهبود مییابد.
کلید واژه ها :سالمت عمومی ،تعارض ،پرستاران

مقدمه
توجه به سالالمت عمالومی پرسالتاران از اهميالت مضالاعفی
برخوردار است زیرا نه تنها سالمتی خود آنهالا مهال اسالت
بلکه از نظر افزایش کيفيت خدمات و بهره وری مؤسسالات
بهداشتی نيز حائز اهميالت اسالت .پرسالتاران بالرای اینکاله
بتوانند نقش مراقبت کنندگی خود را به نحو احسالن انجالام
دهند بایستی سطح سالمت عمومی خود را حفظ نمالوده و
ارتقاء دهند .با این حال پژوهش ها نشان دهنده این اسالت
که سالمت عمومی پرستاران تحت تالأثير عوامالل مختلال
قرار مالی گيالرد و بالدین دليالل جالزء مشالاغل پالر اسالترس

محسوب می شود .یکی از جنبههای استرس کالادر درمالانی
که معموالً نادیده انگاشته میشود ،رابطاله آن بالا تعارضالات
کار -خانواده است .این تعالارض نقالش در مشالاغلی ماننالد
پرستاری شدت بيشتری می یابد .شرایطی چون برنامه کالار
نامنظ و اقماری ،مواجهه با بيماران و استرس های محيط
کار مشکالتی را در برقالراری تعالادل ميالان انجالام وظالای
محيط کار و وظای خانواده ایجاد میکند.
میتوانالد در دو جهالت رخ دهالد الال -
تعارض خانواده کار 
تعارض کار-خانواده  ،زمالانی کاله مشالکالت محالل کالار در
حوزه خانواده دخالالت کنالد (ب) تعالارض خالانواده بالا کالار

مقاله پژوهشی

مجله کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

سال  ،21شمـــــــاره  ،39زمستان  ،1395صفحات20-28

شهری فر و همکاران

نقش تعارض کار -خانواده در پیش بینی سالمت عمومی پرستاران

(زمانی که مشالکالت در حالوزه خالانواده در زنالدگی کالاری
میکند( .)1به منظور رسيدن به درک بهتر ماهيت
تداخل 
دو سویه تعالارض کالار -خالانواده ،بسالياری از پژوهشالگران
پيشالالایندها و پيامالالدهای هالالر دو تعالالارض کالالار -خالالانواده و
تعارض خانواده -کار را مورد مقایسه و بررسی قرار دادند و
متوجه شدند رقابت ایالن دو نقالش بالا یکالدیگر ،در نهایالت
میشود .بنابراین بهتر
منجر به مسئله تعارض کار -خانواده 
است تعارض خالانواده کالار باله عنالوان یالک سالاختار کلالی
مطالعه شود(.)2
تعالالارض کالالار -خالالانواده چالشالالی بالالرای پرسالالتاران و حرفالاله
پرستاری است .مشخص نِيست که چگونه اغلب پرسالتاران
تعارض کار-خانواده را تجربه می کنند و کدام پرستاران آن
را بيشتر تجربه میکنند ( )3تحقيقات مربالو باله مطالعاله
تعارض کار -خانواده در حرفه های سالمت به طالورکلی کال
است ( .)4اگرچه داده هالای تجربالی محالدود نشالان دهنالده
تعارض کار -خالانواده نسالبتاً بالاال در پرسالتاران اسالت (.)5
مطالعات کار خالانواده نشالاندهنالده رابطاله آن بالا سالالمت
جسمی و روانی است ( .)6تعالارض کالار خالانواده باله طالور
معناداری با سالطح رضالایت زناشالویی پالایين و افسالردگی
رابطه دارد ( .)7مطالعات قبلی نشان داد که تعالارض کالار-
خالالانواده ( )WFCو تعالالارض خالالانواده کالالار بالالا نشالالانههالالای
افسالالردگی رابطالاله مثبالالت دارنالالد ( ، )9 ،8و تعالالارض کالالار-
خانواده سالمت روانی کارکنان پزشکی اثالرات منفالی دارد
( .)11 ،10یافتالالههالالای پژوهشالالی در چالالين نشالالان داد کالاله
تعالالارض کالالار -خالالانواده ( )WFCبالالا عالئ ال و نشالالانههالالای
افسردگی در پرستاران رابطه مثبالت دارد ( .)12مطالعالات
نشان دادند که تجارب تعالارض کالار -خالانواده وابسالته باله
فرهنگ خاص بالوده و جهانشالمول نيسالتند ( .)14 ،13بالا
توجه به اینکه تعارضات کالار -خالانواده تحالت تالأثير بافالت
مالیگيالرد شناسالایی
اجتماعی و فرهنگی هر جامعاله قالرار 
عوامل مؤثر در این تعارضات و رابطه آن با سالمت عمومی
برنامالهریالزی و اقالدامات

میتواند زمينه را بالرای
پرستاران 
مناسب فراه کند.
تعارض کار -خانواده در پرستاران از جنباله هالای مختلال
حائز اهميت است و می تواند سالمت عمالومی بالزر تالرین
گروه ارائهدهنده خدمات مراقبتی و درمانی باله بيمالاران را
کاهش دهد .پرستارانی کاله در بخالش بهداشالت و درمالان
تحت استرس کار می کنند احتمال دارد که رضایت شالللی

پایين ،احساس خستگی و ميزان غيبت باال داشالته باشالند.
با توجه به نقش کليدی پرستاران در ارائه خدمات درمالانی
به بيماران اِین پژوهش با هدف تعيين نقش تعالارض کالار-
خانواده در پيش بينی سالمت عمومی پرستاران شالاغل در
بيمارستانهای دولتی شهر اروميه اجرا شد.

مواد و روش ها
این مطالعه یک پژوهش توصيفی -تحليلی از نوع مقطعالی
بوده که روی نمونه ای از پرستاران اقمالاری ( شاليفت هالای
 12ساعته و  14روزه) بيمارستان های امام رضالا (ع) ،امالام
خمِينی و طالقانی شهر اروميه در سال  1394انجام گرفت.
کل جامعه آماری  1400نفر بوده که با اسالتفاده از فرمالول
کوکران و به روش نمونه در دسترس  301نفالر باله عنالوان
نمونه انتخاب شدند .در فرمول کوکران حج نموناله بالا در
نظر گرفتن سطح اطمينان  95درصد ( )α=0/05محاسالبه
گردید .مقدار  zیا  tدر این فرمول بالا سالطح اطمينالان 95
درصد برابر  1/96در نظر گرفته شد .مقدار (dاشتباه مجاز)
را  0/2یا کمتر در نظر گرفته می شود تا توان آزمون از 80
درصد کمتالر نشالود کاله در اینجالا مقالدار  dبرابالر  0/05و
مقادیر  pو  qبه منظور محاسبه حداکثر حج نموناله 0/5
در نظر گرفته شدند .نمونه آماری پرستاران بالا اسالتفاده از
فرمول کوکران این چنين محاسبه گردید.
طرح اصاللی ایالن پالژوهش باله صالورت همبسالتگی چنالد
متليری بود که در آن ميزان سالمت عمومی متلير مالالک
حوزهی اصلی مقياس تعارض کار -خانواده (تعارض

و شش
کار -خانواده مبتنی بر زمان ،تعارض خانواده -کالار مبتنالی
بر زمان ،تعارض کار -خانواده بالا تالوانفرسالایی ،تعالارض
خانواده -کار با توان فرسایی ،تعارض کار– خالانواده مبتنالی
بر رفتار و تعارض خانواده -کار مبتنی بر رفتار) باله عنالوان
پيشبالين در نظالر گرفتاله شالد .باله منظالور رعایالت
متلير 
مالالوازین اخالقالالی ،بعالالد از بيالالان اهالالداف و جلالالب اعتمالالاد
شرکت کنندگان ،مراتب رازداری مورد تأکيد قرار گرفالت و
به آنها اطمينالان داده شالد کاله پاسال هالای آنهالا محرماناله
خواهد ماند .برای سالنجش متليرهالای اصاللی از مقيالاس
تعارض کار -خانواده و مقيالاس سالالمت عمالومی اسالتفاده
شد.
نامه سالمت عمومی :در پژوهش حاضالر از فالرم 28
پرسش 

نامه سالمت عمومی گلدبر ( )15استفاده
پرسش 

سؤالی
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نامه مذکور دارای چهالار مقيالاس فرعالی
پرسش 

شده است.

بیخوابی ،نشانگان
(نشانگان جسمانی ،نشانگان اضطرابی و 
اختالل در کارکرد اجتماعی و نشالانگان افسالردگی) اسالت
نمرهگذاری
هر مقياس  7سؤال دارد که با استفاده از روش 
نمره کلی هر فالرد از
نمرهگذاری می شود ،
ليکرت از  0تا  3
مالیآیالد
نمرههای چهالار مقيالاس فرعالی باله دسالت 
جمع 
نمرههای باالتر در این مقياس به سالمت روانی ناکالافی ِیالا

احتمال وجود اختالل روانالی و نمالره پالایين تالر باله وجالود
سالمت روانی داللالت دارد (بالا نمالره بالرش  .)23تقالوی
( )16ضریب آلفای کرونباخ این ابزار را از  0/78تالا  0/93و
پایالالایی آن را بالاله روش تصالالني از 0/83تالالا  0/90گالالزارش
کردهاند.
بالالرای سالالنجش تعالالارض کالالار -خالالانواده از پرسشالالنامه 18
ماده ای سنجه چند بعدی تعارض کار– خانواده ،کارلسالون
و همکاران ( ،)17استفاده شد .این مقياس ابعاد شش گاناله
تعارض کار– خانواده را مورد ارزیابی قرار مالیدهالد .دامناله
پاس ها از گزینه یک (کامالً مخالف ) تا پنج (کامالً موافق )
با استفاده از مقيالاس ليکالرت اسالت .نمالره بالاالتر در ایالن
آزمون نشان دهنده تعارض کار– خانواده بيشتر خواهد بود.
ماده های این پرسشنامه به شش مقوله سه ماده ای تقسالي
می شوند .به این صالورت کاله ساله مالاده اول ،تعالارض کالار
خانواده مبتنی بر زمان (یعنی مدت زمانی که صالرف انجالام
شلل می شود از صرف وقت برای فعاليالت هالای خالانوادگی
می کاهد) ،سه ماده دوم ،تعارض خانواده– کالار مبتنالی بالر
زمان (یعنی مالدت زمالانی کاله صالرف انجالام فعاليالت هالای
خانوادگی می شود از صرف وقت برای شلل می کاهالد ،ساله
یافتهها
نمونه این پژوهش از نظر جنسيت شامل  201نفالر (66/7
درصد) زن و  100نفر ( 33/3درصد) مالرد بودنالد .از نظالر
سن ،اکثر پرستاران ( 61درصد) در رده سنی  22-26قالرار
داشتند .از نظر تأهالل  132نفالر ( 43/7درصالد) متأهالل و

ماده سوم ،تعارض کار خانواده بالر مبنالای تالوان فرسالایی (
یعنی ميزان انرژی که صرف انجام شلل می شالود از صالرف
انرژی برای فعاليت های خالانوادگی مالی کاهالد) ،ساله مالاده
چهارم تعارض خانواده -کار بر مبنای توان فرسالایی (یعنالی
ميزان انرژی که صرف فعاليت های خانوادگی انجام می شود
از صرف انرژی برای شلل می کاهد) ،سه ماده پنج ،تعارض
کار– خانواده مبتنی بر رفتار (یعنی تداخل کردن رفتارها
و هنجارهای کاری در رفتارهالا و هنجارهالای خالانوادگی) و
سه ماده شش تعارض خانواده -کار مبتنی بر رفتار (یعنالی
تداخل کردن رفتارها و هنجارهای خانوادگی در رفتارهالا و
هنجارهای کالاری) را مالی سالنجد .کارلسالون و همکالارانش
( )17ضریب پایایی این پرسشنامه را با آلفای کرونباخ بين
 0/78و  0/87گالالزارش کالالردهانالالد .در مطالعالاله رسالالولی و
همکاران ( )18انسجام درونی ابزار به طور کلی با اسالتفاده
از ضریب آلفای کرونباخ برابر  0/84دست آمالده اسالت .در
مطالعه متشرعی و همکاران ،ميزان ضریب آلفای کرونبالاخ
و تنصي این پرسشنامه به ترتيب  0/91و  0/92محاسالبه
شده است.
تجزیه و تحليل داده ها با اسالتفاده از روش آمالار توصاليفی
شامل جداول و نمودارهای آمار توصيفی انجام گرفت و باله
منظور پی بردن به رابطه ميالان متليرهالا در نموناله مالورد
بررسی از روش آماری همبستگی و برای مشالخص کالردن
سه هر یک از سطوح متليرهای سبک هالای دلبسالتگی و
تعالارض کالار -خالانواده در سالالمت روانالی از روش آمالالاری
تحليل رگرسيون در نرمافزار  spssاستفاده شد.

 169نفر ( 56/3درصد) مجالرد بودنالد .از نظالر تحصاليالت
 224نفر ( 74/3درصد) دارای مدرک تحصيلی ليسالانس و
 77نفر ( 25/7درصد) مدرک فوقليسانس داشتند.
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جدول ( :)1میانگین ،انحراف استاندارد در متغیرهای مورد مطالعه ()n =301
متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

تعارض کار -خانواده مبتنی بر زمان

9/36

3/21

تعارض خانواده -کار مبتنی بر زمان

7/51

2/94

تعارض کار -خانواده بر مبنای توانفرسایی

8/79

48/3

تعارض خانواده -کار بر مبنای توانفرسایی

7/52

3/14

تعارض کار -خانواده مبتنی بر رفتار

7/57

3/19

تعارض خانواده -کار مبتنی بر رفتار

7/34

3/22

تعارض کار -خانواده (نمره کل)

48/03

14/97

نشانگان جسمانی

5/29

3/22

اضطراب

6/07

3/48

اختالل در کارکرد اجتماعی

6/92

2/82

افسردگی

3/75

3/23

سالمت عمومی (نمره کل)

22/09

9/86

جدول  1نشان می دهد که در پرستاران ميانگين و انحراف اسالتاندارد سالالمت عمالومی 22/09±9/86و تعالارض کالار -خالانواده
 48/03±14/97میباشد .ضرایب همبستگی متليرهای پيشبين با سالمت عمومی در جدول  2ارائه شده است.
جدول ( :)2ضرایب همبستگی بین متغیرهای پیشبین با سالمت عمومی
متغیر مالک

ضریب همبستگی پیرسون

سطح معنیداری

متغیرهای پیش بین
تعارض کار -خانواده مبتنی بر زمان

سالمت عمومی

0/574

0/001

تعارض خانواده -کار مبتنی بر زمان

سالمت عمومی

0/507

0/001

تعارض کار -خانواده با توانفرسایی

سالمت عمومی

0/539

0/001

تعارض خانواده -کار با توانفرسایی

سالمت عمومی

0/355

0/001

تعارض کار -خانواده مبتنی بر رفتار

سالمت عمومی

0/573

0/001

تعارض خانواده -کار مبتنی بر رفتار

سالمت عمومی

0/654

0/001

تعارض کار -خانواده (نمره کل)

سالمت عمومی

0/687

0/001

مندرجات جدول  2نشان می دهد ضریب همبسالتگی بالين
تعالالارض کالالار-خالالانواده و سالالالمت عمالالومی برابالالر 0/687
( )P>0/001است .همچنين ضرایب همبستگی بين شالش
بعد تعارض کار-خالانواده بالا سالالمت عمالومی باله تفکيالک

محاسبه شدند که همگی آن ها در سطح  0/001معنالی دار
شدند .از ميان ابعاد شش گانه تعالارض کالار -خالانواده ،بعالد
تعارض خالانواده -کالار مبتنالی بالر رفتالار بالاالترین ضالریب
همبستگی را با سالمت عمومی پرستاران دارد.
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جدول ( :)3نتایج مدل رگرسیون گامبهگام سالمت عمومی برحسب شش حوزه اصلی مقیاس تعارض کار -خانواده
منبع

مجموع

درجه

میانگین

مدل

تغییرات

مجذورات

آزادی

مجذورات

گام اول

رگرسیون

13742/293

1

13742/293

تعارض کار -خانواده

خطا

15348/277

298

51/504

کل

29090/570

299

گام دوم

رگرسیون

14492/717

2

7246/359

تعارض کار -خانواده

خطا

14597/853

297

49/151

تعارض خانواده -کار بر رفتار

کل

29090/570

299

*نتایج در سطح  p 0/01معنیدار هستند.
همان گونه که جدول  3نشان می دهد پس از متلير تعارض
کار -خانواده ،فقط متلير تعارض خالانواده -کالار بالر رفتالار
وارد معادله رگرسيون شده است بقياله متليرهالا بالا وجالود
نشدهانالد کاله

داشتن ضریب همبستگی باال در معادله وارد
این امر به دليل تداخل همبستگی است .بر مبنای ضالرایب

F

662/818

147/430

ضریب

ضریب

تعیین

بتا

0/47

0/50

0/69

t

16/33

0/46

6/44

0/28

3/90

تعيالالين ،تعالالارض خالالانواده -کالالار بالالهتنهالالایی  47درصالالد از
تلييرات سالمت عمومی پرستاران را پيش بينالی مالی کنالد.
افزوده شدن متلير تعارض خانواده -کار بالر رفتالار ،قالدرت
پيشبينی را به  50درصد افزایش می دهالد .بالرای مقایساله

پرستاران زن و مرد از نظر تعارض کالار خالانواده و سالالمت
عمالالالالومی از آزمالالالالون  tمسالالالالتقل اسالالالالتفاده شالالالالد.

جدول( :)4آزمون مقایسه پرستاران زن و مرد در ابعاد مختلف تعارض کار -خانواده و سالمت عمومی
متغیرها

میانگین نمره زنان

میانگین نمره مردان

tآزمون

سطح معنیداری

تعارض کار -خانواده (نمره کل)

45/42

53/23

4/89

0/001

سالمت عمومی (نمره کل)

19/38

27/50

8/77

0/001

بحث و نتيجه گيري:
این پژوهش با هدف تعيين نقش تعارض کالار -خالانواده در
پالالاليش بينالالالی سالالالالمت عمالالالومی پرسالالالتاران شالالالاغل در
یافتالههالای

بيمارستانهای دولتی شهر ارومياله اجالرا شالد.

تحقيق نشالان داد بالين تعالارض کالار– خالانواده و سالالمت
عمومی رابطه معناداری وجود داشت که اِین رابطه هال در
کل نمونه و ه در دو گروه پرسالتاران مالرد و زن معنالادار
بود .این یافته با نتایج مطالعات بالر و گالرین گالالس ()6
همخوانی دارد همچنين با یافتاله هگينالز و داکسالبری ()7
مبنی بالر رابطاله تعالارض کالار خالانواده بالا سالطح رضالایت
زناشویی پایين و افسالردگی همسالو اسالت .در تبيالين ایالن
یافته می توان گفالت کاله تعالارض کالار -خالانواده ،سالالمت
عمومی پرستاران را به مخاطره می اندازد .در واقالع چرخاله
معيوبی بدین صورت شالکل مالی گيالرد کاله ضالع در حالل
تعارضات کار -خالانواده موجالب کالاهش سالالمت عمالومی
مالیشالود و کالاهش سالالمت عمالومی نيالز ضالع در حالل

تعارضات کار -خانواده را به دنبال می آورد .اصالوالً سالالمت
عمومی از طریق کنارآمدن با استرس ها و تعارضات حاصل
می شود و استفاده مناسب از راهبردهای حالل تعارضالات و
مالیدهالد .از
استرس ها نيز سالمت عمومی فرد را افالزایش 
سویی دِیگالر سالالمت عمالومی زميناله را بالرای شالناخت و
ارزیابی درست تعارضات و انتخاب راهبردهای مؤثر مقابلاله
با استرس ها و تعارضات فراه می کند .همچنالين ،تعالارض
مالیدهالد ،برخالی
کار -خانواده ،استرس شللی را افالزایش 
تحقيقات نشان دادند که مدیریت استرس می تواند استرس
کاری و تعالارض کالار -زنالدگی پرسالتاران را کالاهش دهالد
نشانههای افسردگی پرسالتاران

( )19استرس شللی ه با
ارتبالالا دارد ( ،)20در نتيجالاله بالالا افالالزایش تعالالارض کالالار-
خانواده ،استرس کاری پرستاران افزایش و سالمت عمومی
مییابد.
آنان کاهش 
از یافته های این مطالعه می توان نتيجه گرفت کاله تعالارض
کار– خانواده در سالمت عمومی پرسالتاران نقالش مهمالی
دارد .مدیران مؤسسات بهداشتی باید از هزینه هایی که این
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تعارض ها بر فرد ،خانواده و مؤسسه تحميل مالی کنالد آگالاه
باشند ،و با توجه نزدیک به تعالارض کالار -خالانواده ،سالعی
کنند آن را کالاهش دهنالد .پرسالتاران نيالز از ارتبالا ایالن
تعارضها با سالمت عمومی خود آگاه باشند.
همچنين نتایج نشالان داد کاله پرسالتاران زن درحالالی کاله
نقش های دوگانه ای را ایفا می کنند در زمينه انجام وظيفاله
و مسئوليت های ناشی از نقش های خالانگی و شالللی خالود
نسبت به پرستاران مرد کمتر دچار تعارض بودند .یافته هالا
در این مورد متناقض است .اکثر پژوهش هالا تعالارض کالار-
خانواده را در زنان بيشالتر از مالردان گالزارش کردنالد (،21
 .)22این ناهمخوانی نتایج را میتوان به ویژگیهالای گالروه
نمونالاله نسالالبت داد .همچنالالين بالاله نظالالر مالالیرسالالد عوامالالل
روانشناختی و فرهنگی پيچيده تالری در ایالن مالورد تالأثير
داشته باشد.
از محدودیت های مربالو باله تعمالي یافتاله هالای پالژوهش
حاضر این است که این پژوهش یک مطالعه مقطعی است،
تعارض کار-خانواده و سالالمت عمالومی باله طالور همزمالان
نمالیتالوان

یافتههای آن
اندازهگيری شدند ،به طوری که از 

نتيجهگيری علی استنبا کرد .دوم ،این مطالعه بالا نموناله

بيمارستانهای بزر دولتی شالهر ارومياله

در دسترس در
انجام شده است که تعمالي نتالایج باله پرسالتاران در سالایر
مراکز بهداشالتی و درمالانی بخصالوص مراکالز درمالانی غِيالر
دولتی بایستی با احتيا انجالام شالود .پيشالنهاد مالی شالود
پژوهش های آتی با نمونه های بزر تالر و در سالطح کشالور
اجرا شود همچنين از روش های معتبرتالر سالنجش بالالينی
مانند مصاحبه استفاده شود در این مطالعه برخی متليرها
مانند تعداد اعضای خانواده و ویژگی های جمعيت شناختی
آنها کنتالرل نشالده انالد کاله ممکالن اسالت در ارتبالا بالين
متليرهای اصلی پژوهش نقش ميانجی داشته باشالند .لالذا
پيشنهاد می شود در پژوهش های آتی نقالش ميالانجی ایالن
متليرها بررسی شود.
تأثيرات فرهنگی بر تعارض کار خانواده در مطالعات بِيشتر
مورد توجه قرار گيرد .انجام مطالعات مشابه به خصالوص در

جوامع جمع گرا و مقایسه نتایج آن در جوامع فردگرا تا حد
زیادی به شناخت بيشتر نقش فرهنالگ در تعارضالات کالار
خانواده کمک می کند .در مطالعات بيشتر ،مطالعه تعالارض
کار -خانواده با در نظر گرفتن باورهای فرهنگی ،ارزش ها و
هنجارهای که از نزدیک مربو به کار و مسائل مربو باله
خانواده اسالت بالرای درک بهتالر تعالارض کالار خالانواده در
جامعه ایران مفيد خواهد بود..
مدیران بيمارستان ها باید توجه بيشتری باله اثالرات منفالی
تعارضات کار -خانواده باال در سطح سالمت روان پرستاران
داشته باشند .آن ها نقش مهمالی در اجالرای سياسالت هالا و
شالاليوههالالای موفالالق ترکيالالب کالالار بالالا زنالالدگی خصوصالالی و
مسئوليتهای خانوادگی کارکنان دارند .سرپرستان بایستی

زمينه آموزش راهبردهای مالؤثر مالدیریت تعارضالات کالار-
مشاورهای را برای پرستاران فراه

خانواده و ارائه اطالعات
نمایند.
میتالوان نتيجاله گرفالت کاله سالالمت عمالومی
در مجموع ،
پرستاران از طریق تعارض کار -خانواده قابل پاليش بينالی
است .برای افزایش سالمت عمالومی پرسالتاران الزم اسالت
تعارض نقش آنان در کار بيمارستان و خانواده مورد توجاله
میرسد ایجاد محيط کاری کاله
قرار گيرد .بنابراین به نظر 
در آن هر یک از پرستاران با آرامش خالاطر و بالا کمتالرین
تعارضات بين نقش های خانواده در بيمارستان کار کننالد،
میتواند نشانگان جسمانی ،اضالطراب ،اخالتالل در کالارکرد

عمالومیشالان

اجتماعی ،افسردگی آنان را کاهش و سالمت
را افزایش دهد.
تشکر و قدردانی
بدین وسيله مراتب تشکر و قدردانی خویش را از تمامی
کسانی که در انجام پژوهش ما را یاری رساندند ،خصوصاً
میداری .
پرستاران شرکت کننده در این مطالعه اعالم 
تعارض منافع
تعارض منافع توسط نویسندگان بيان نشده است.
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Background and Aims: Nurses are subject to high risk of stress caused by physical and emotional
demands of their shifts.This study aimed to determine the ole of work-family conflict in predicting
The general health of nurses employed in Urmia public hospitals in 2015.
Materials and Methods: The present a descriptive-analytical and cross-sectional study was conducted
on nurses working in a selected number of Orumieh public hospitals in 2015. 301 nurses were selected
by convenience sampling. Research instruments included : Carlson family-conflict inventory, General
Health Questionnaire and Personal Characteristics Form. Data analyzed by descriptive and inferential
statistic indexes (regression analysis and comparison of independent means) applying SPSS-20
software.
Results: Six main areas scale work-family conflict (Time-based family to work conflict, Time-based
work to family conflict, Strain-based family to work conflict, strain-based work to family conflict,
behavior-based work to family conflict and behavior-based family to work conflict) were significantly
associated with general health(P<0/01) . According to step by step regression analysis, work-family
conflict could predict 47 percent of nurses’general health variance.
Conclusion: According to the findings of the present study, reducing the work-family conflict can
improve the general health indexes such as depression, anxiety among nurses.
Keywords: general Health, Conflict (Psychology), nurses

