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Abstract  
Background: Work-family conflicts described as incompatibility between work and family roles. 
There is mutual relationship between marital satisfaction and job so that the tension in one of two 
areas of career and family are affected. 
Objective: To examine the relationship between marital satisfaction and work-family conflict 
among nurses and midwives. 
Methods: All of 289 employees of married nursing and midwifery of Zabol University of Medical 
Sciences hospitals participated in the study in 2014. The data were collected with questionnaires of 
Enrich marital satisfaction and Carlson work-family conflict and were analyzed with statistical tests 
including Pearson correlation coefficient, t-test and linear regression analysis. 
Findings: Marital satisfaction score of the staff was 168.52 which indicates the relative satisfaction 
of spouses from each other. The mean score of work-family conflict among employees was 3.26; it 
can be said that employees in terms of work-family conflict, the conflict a moderate experience. 
There is a significant negative correlation among marital satisfaction and work-family conflict of 
employees. In fact, marital satisfaction decreases when the conflict between work and family is 
decreased. Nursing staffs have a higher marital satisfaction and in terms of work-family conflict 
they experience less conflict. 
Conclusion: According to the findings, the managers should create conditions that minimize the 
role conflicts and consequently increase the level of marital satisfaction. 
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 12/2/95تاریخ پذیرش:                            3/11/94ت: تاریخ دریاف
چکیده 

شود. از طرفی رابطه متقابلی بین رضـایت زناشـویی و   هاي کاري و خانوادگی توصیف میخانواده به عنوان ناسازگاري بین نقش -تعارض کار زمینه:
 دهد. میدیگري را تحت تأثیر قرار  که تنش در یکی از این دو حیطه، به طوري ؛شغل وجود دارد

 زناشویی در پرستاران و ماماها انجام شد. رضایت و خانواده -تعارض کار مطالعه به منظور تعیین ارتباط بین هدف:
هـاي دانشـگاه علـوم    کارکنان پرستاري و مامـایی متأهـل بیمارسـتان    نفر از 289بر روي تمام  1393این مطالعه تحلیلی در سال  ها:مواد و روش

ضریب هاي آماري آوري و با آزمونجمعکارلسون خانواده  -و تعارض کار انریچهاي رضایت زناشویی نامهشد. اطالعات با پرسشپزشکی زابل انجام 
 تحلیل شدند. خطی نگرسیور تحلیلو تی همبستگی پیرسون، 

(تعـارض   26/3خانواده کارکنان  -(رضایت نسبی) محاسبه شد. میانگین نمره تعارض کار 52/168میانگین نمره رضایت زناشویی کارکنان ها: یافته
)؛ به طوري r  ،03/0 =P= -11/0داري وجود داشت (خانواده کارکنان ارتباط منفی معنی -بین رضایت زناشویی و تعارض کارمتوسطی) به دست آمد. 

تـري را نسـبت بـه ماماهـا     خانواده کم -یافت. پرستاران رضایت زناشویی باالتر و تعارض کارافزایش این تعارض، رضایت زناشویی کاهش میکه با 
 داشتند.
ی بـین  هاي نقشـ ها، مدیران اجرایی بهداشت و درمان براي تحکیم بنیان خانواده باید شرایطی ایجاد کنند که تعارضبا توجه به یافته گیري:نتیجه

 سد و به تبع آن میزان رضایت زناشویی افزایش یابد.کار و خانواده به حداقل بر
 

 خانواده، پرستار، ماما -ویی، تعارض کاررضایت زناش ها:واژهکلید
 

 
:مقدمه 

ترین رویدادهاي مؤثر در زنـدگی و  مهم ازدواج یکی از     
از طریق آن، طـرفین ضـمن    میزان بهزیستی فرد است و

اسـتقالل نســبی در جهــت تکامـل و شــکوفایی یکــدیگر   
بروز رفتارهاي مقبول از سوي همسـر   )2و1(کنند.تالش می

اي را شکل دهد و زمینه را طرفهتواند روابط مناسب دومی
 )3(اري تفاهم در بین زوجین ایجاد کند.براي برقر

هاي بسیار مهم نظام خانوادگی، رضـایتی  یکی از جنبه     
 فیشـر  )4(کننـد. است کـه همسـران در ازدواج تجربـه مـی    

هاي مـرتبط  رضایت از زندگی مشترك را ناشی از احساس
نظـر  زن یا شوهر با دربا خوشنودي، رضایت و تجربه لذت 

 )5(داند.زندگی میهاي مشترك گرفتن جنبه
 کهدو حیطه بسیار مهم زندگی، شغل و خانواده هستند     

هاي این دو گسـتره بسـیار مهـم    ایجاد تعادل بین خواسته
گران بر این باورنـد کـه رابطـه    گروهی از پژوهش )4(است.

متقابلی بین رضایت زناشـویی و شـغل وجـود دارد؛ بـدین     
معنی که اگر فرد در یکی از دو حیطه شغل و خانواده دچار 
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 حیطه دیگـر نیـز تحـت تـأثیر قـرار خواهـد       ،مشکل شود

 گرفت. به بیان دیگر، سالمت جسمـی، روانـی و عاطفـی
 )6(زناشویی است. افراد در جامعه در گرو سالمت روابط

خـانواده بــه عنـوان ناسـازگاري بــین       -تعـارض کـار       
شود کـه از فشـار   هاي کاري و خانوادگی توصیف مینقش

 آیـد. وجـود مـی  و شغلی بههاي خانوادگی ناسازگارانه نقش
نقـش کـه ارتبـاط    عبـارتی وقتـی شـخص دو یـا چنـد      به

دارد، دچـار  هم دارند را همزمـان بـه عهـده    ناسازگارانه با 
دالیل منطقی و تجربی مؤید این  )7(شود.تعارض نقش می

واقعیت اسـت کـه کـاهش میـزان تعـارض میـان کـار و        
هــاي شــغلی، خــانواده، خوشــنودي کارکنــان را در حیطــه

 )8(خانوادگی و زندگی افزایش خواهد داد.
هایی کـه در  ها و پژوهشبه طور تقریبی تمام بررسی     

انـد، بـر ایـن    خانواده انجام شـده  -کار حوزه رابطه متقابل
ها تواند بر افراد، خانوادهخانواده می -باورند که تعارض کار

بـه گفتـه    )9(بـاري برجـاي گـذارد.   ها اثـر زیـان  و سازمان
کــار پرســتاران پیامــدهاي منفــی بــر مســایل  الکویســت

ــاعی آن ــانوادگی و اجتم ــا  داخ ــب ازه ــته و موج ــم ش ه
ــت ــگســیختگی فعالی ــاي اجتم ــا  ه ــان ب اعی مشــترك آن

ــین  )10(همسرانشــان شــده اســت.   روزاو  کولیگــانهمچن
اند پرستارانی که در نوبت عصر و شـب کـار   گزارش کرده

تر از شاغلین ثابـت دچـار امـراض مختلـف     کنند، بیشمی
ــی ــوند؛م ــار غیر  ش ــاعت ک ــرا س ــو زی ــر الگ ــول ب  يمعم

 )11(گذارد.ها اثر میفیزیولوژیک و جسم و روان آن
نیز نشـان داد کـه کـار نـوبتی منبـع       کاسکپژوهش      

خانواده است. کار نوبتی از  -بزرگی براي ایجاد تعارض کار
طریق منزوي کردن اجتماعی، افـزایش افسـردگی و کـم    

کردن تعامل زناشـویی باعـث کـاهش کیفیـت زناشـویی         
نیز به این نتیجه دست یافت که رضایت  پرسر )12(شود.می

تـر از دیگـران   داري کـم طور معنین بهکارازناشویی نوبت
هـاي ممکـن   کند که یکـی از تبیـین  عنوان می وياست. 

هاي کار غیراستاندارد و طالق این براي ارتباط بین ساعت
تـري را  است که این افراد، از نظر کمی و کیفی وقت کـم 

 )13(گذرانند.با همسر خود می

مسـایل  هاي مختلفـی از  زندگی زناشویی شامل جنبه     
مالی تا روابط جنسی و عاطفی است. همچنین با توجه بـه  

هاي متعدد هر فرد، بسیاري از افـراد بـا   ها و خواستنقش
هـاي شـغلی و خـانوادگی خـود     سازي نقشچالش متعادل

اند. این مسأله در مورد کارکنان پرستاري و مامـایی  مواجه
 )6(تـر اسـت.  رنـگ  ها که کار نـوبتی دارنـد، پـر   بیمارستان

انـد کـه بـا افـزایش میـزان      هاي گذشته نشان دادهمطالعه
خــانواده، رضــایت زناشــویی کــاهش              -تعــارض کــار 

بایسـت بـا آگـاهی    لذا مدیران بـالینی مـی   )12و10،8(یابد.می
و زمینه ایجـاد   کنندتري به نیروي انسانی خود توجه بیش

هاي نقشی در محیط کار را تا حد امکـان کـاهش   تعارض
  .دهند
 -تعارض کـار  ارتباط بین مطالعه حاضر با هدف تعیین     

انجـام   ماماهـا  و پرسـتاران  در زناشـویی  رضایت و خانواده
 شد.

 
هامواد و روش: 

متأهـل  عه تحلیلی بـر روي تمـام کارکنـان    این مطال     
هـاي  پرستاري و مامـایی مشـغول بـه کـار در بیمارسـتان     

 242انجام شد ( 1393سال دانشگاه علوم پزشکی زابل در 
آوري اطالعــات از ســه مامــا). جهــت جمــع 47پرســتار و 

-نامه اطالعات جمعیتی (سن، جـنس، نـوع نوبـت   پرسش
ها)، هاي فردي آزمودنیویژگی سایر و تعداد فرزندان کاري،

خـانواده   -تعارض کارو  (Enrich)رضایت زناشویی انریچ 
 تفاده شد. اس (Carlson)کارلسون 

رضایـت  میـزان نیـز جهـت بررسـی اولسـونو  فورز     
کردند و انریچ استفاده  نامهزناشویی از شکل کوتاه پرسش

 خانواده در که تغییراتی به نسبت این مقیاس هابه نظر آن
 1373است. سـلیمانیان در سـال    حساس آید،می به وجود

 هـاي مقیـاس  خرده سؤالی از آن تهیه کرد. 47یک شکل 
) 2 ،) رضایت همسران1 :است زیر شرح به نامهپرسش این

) حــل 4 ،) ارتبــاط زناشــویی3 ،شخصــیتی هــايموضــوع
 ،هاي اوقـات فراغـت  ) فعالیت6 ،) مدیریت مالی5 ،تعارض

) 10 و ) اقوام و دوسـتان 9 ،) ازدواج و فرزندان8 ،) روابط7
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همبستگی درونی آزمون را بـراي  وي گیري مذهبی. جهت

   نامـه . پرسـش محاسبه و گـزارش کـرد   95/0اه شکل کوت
نـه  «، »مـوافقم «، »کـامالً مـوافقم  « گزینه پنج صورتبه

است » کامالً مخالفم«و » مخالفم«، »موافقم و نه مخالفم
 اينمره هاهرکدام از آن به و هر حیطه پنج سؤال دارد که

، از نامـه پرسـش نمـره کلـی    )16(گیـرد. مـی  تعلق 5تا  1 از
 30تر از متفاوت است. نمره کم 235 تا حداکثر 47حداقل 

دهنـده عـدم   نشان 40تا  30دهنده نارضایتی شدید، نشان
تا  61گر رضایت نسبی و متوسط، نشان 60تا  41رضایت، 

دهنده نشان 70تر از گر رضایت زیاد و نمره  بیشنشان 70
در  )17(.العاده همسران از روابط زناشویی اسـت رضایت فوق

نامـه بـا   اعتبار همسانی درونـی پرسـش   مطالعه حاضر نیز
 دست آمد.به 94/0ضریب آلفاي کرونباخ 

 و همکاران کارلسون خانواده -نامه تعارض کارپرسش     
کنـد. در  را ارزیـابی مـی   خانواده -گانه تعارض کارابعاد سه

ها از گزینه یک (کامًال مخالف) تـا  این مقیاس دامنه پاسخ
بـا اسـتفاده از مقیـاس لیکرتـی     گزینه پنج (کامالً موافق) 

اي، به سه مقوله ماده 9نامه ترتیب یافته است. این پرسش
شود. به این صورت کـه سـه مـاده    اي تقسیم میسه ماده

خانواده مبتنی بـر زمـان (یعنـی مـدت      -اول، تعارض کار
از صرف وقت براي و  شودزمانی که صرف انجام شغل می

 خـانواده  -تعـارض کـار   ،کاهد)، سه مـاده دوم خانواده می
میزان انرژي که صرف انجام فرسایی (یعنی مبتنی بر توان

هــاي از صــرف انــرژي بــراي فعالیــت د وشــومــیشــغل 
خـانواده   -کاهد)، سه ماده سوم، تعارض کـار خانوادگی می

مبتنی بر رفتار (یعنی تـداخل کـردن رفتارهـاي کـاري در     
  همکـاران و  نکارلسـو  سـنجد. رفتارهاي خانوادگی) را می

ها را از طریق آلفاي کرونبـاخ  پایایی هرکدام از این مقیاس
رسـولی و  در مطالعه  )18(.گزارش کردند 89/0تا  76/0بین 

نامه توسط ده نفـر از  پرسشاین روایی محتوایی  همکاران
هاي علـوم پزشـکی ایـران و    اعضاي هیأت علمی دانشگاه

در مطالعـه   )19(بخشـی تأییـد شـد.   علوم بهزیستی و تـوان 
نامـه بـا ضـریب آلفـاي کرونبـاخ      حاضر نیز پایایی پرسش

  جهـت تعیـین نمـره کلـی ایـن ابـزار،       دست آمد. به 84/0

سؤال با یکدیگر جمع و سپس تقسیم بر  9هاي تمام نمره
 شود، در نتیجه بازه نمـره کـل ایـنها میتعداد کل سؤال

عـدم   1متغیر است کـه در آن نمـره    5تا  1نامه از پرسش
تعـارض   3تعـارض خفیـف، نمـره     2وجود تعارض، نمـره  

تعـارض خیلـی    5تعارض شـدید و نمـره    4متوسط، نمره 
دهد. بدیهی است نمره سه خرده مقیاس شدید را نشان می

خــانواده مبتنــی بــر زمــان،       -اي تعــارض کــارســه مــاده
 )19(شود.فرسایی و رفتار به همین گونه تفسیر میتوان
ضریب  هاي آماريآزمون 18SPSSافزار با نرم هاداده     

تحلیـل  خطی  نگرسیور تحلیلو تی همبستگی پیرسون، 
 شدند.  

 
هایافته: 

تـر  سال و بیش 26/34±85/3میانگین سنی کارکنان      
ها آن کاري اکثرنظر نوبت درصد) زن بودند. از 7/72ها (آن

تـر  بیشدرصد) در گردش و از نظر پست سازمانی،  5/58(
درصد کارکنـان بـدون    5/29درصد) پرستار بودند.  7/83(

 درصد داراي فرزند بودند. 5/70فرزند و 
و در  52/168میانگین نمره رضایت زناشویی کارکنان      

دست آمد. میـانگین نمـره تعـارض    حد نسبی و متوسط به
حـد متوسـط بـرآورد     و در 26/3خانواده در کارکنان  -کار
 شد.
استفاده از ضریب هبستگی پیرسـون بـین تعـارض    با      
دار خانواده کل با رضایت زناشویی کل ارتبـاط معنـی   -کار

). در واقع هرچه r  ،02/0 =P= -15/0منفی وجود داشت (
، یافـت مـی خـانواده در افـراد افـزایش     -تعارض بین کـار 

 هـاي د. در بـین خـرده مقیـاس   شرضایت زناشویی کم می
یاس ازدواج و فرزندان بـا تعـارض   مقرضایت زناشویی، زیر

دار منفی داشت؛ یعنـی افـزایش   خانواده ارتباط معنی -کار
هـاي  خانواده باعث عدم رضـایت از تصـمیم   -تعارض کار

شدن، تعداد و چگونگی تربیت فرزنـدان   دارمربوط به بچه
 ). 1شد (جدول شماره در ازدواج و روابط زناشویی می
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بین رضایت زناشویی با ماتریس همبستگی  -1جدول 

 خانواده -تعارض کار
 

 متغیرها
 خانواده -تعارض کار

مبتنی بر 
 زمان

مبتنی بر 
 رفتار

مبتنی بر 
 فرساییتوان

 -تعارض کار
 خانواده کل

رضایت زناشویی
 

 -09/0 -002/0 013/0 -011/0 هاي شخصیتیموضوع
 08/0 03/0 10/0 -06/0 ارتباط زناشویی

 -09/0 -06/0 02/0 -16/0 حل تعارض
 -05/0 -02/0 04/0 -03/0 مدیریت مالی

 -08/0 -11/0 05/0 -02/0 فعالیت اوقات فراغت
 -06/0 -08/0 13/0 02/0 روابط جنسی

 -21/0* -12/0* -24/0* -22/0* ازدواج و فرزندان
 -08/0 -07/0 04/0 -18/0 اقوام و دوستان

 -11/0 -09/0 -05/0 -04/0 گیري مذهبیجهت
 -16/0* -14/0* -11/0* -25/0* رضایت زناشویی کل

 

* P≤ 0/05   
 

 

در مدل رگرسـیون چنـدمتغیره کـه بـا کنتـرل سـایر            
متغیرها انجام شد، بین سن کارکنان با رضـایت زناشـویی   

). در واقـع بـه   P=001/0داري مشـاهده شـد (  ارتباط معنی
رضـایت   ازاي اضافه شدن هر سال به سن کارکنان، نمره

. یافـت کاهش مـی  91/0طور متوسط به اندازه به زناشویی
  خـانواده ارتبـاط    -اما بین سن کارکنـان بـا تعـارض کـار    

ــی ــاري    معن ــاط آم ــین ارتب ــد. همچن ــاهده نش       داري مش
خـانواده   -ی و تعارض کـار داري بین رضایت زناشویمعنی

زناشویی و تعداد فرزنـدان وجـود   و بین رضایت با جنسیت 
خـانواده و تعـداد فرزنـدان     -اما بین تعـارض کـار  نداشت. 
طوري به )؛P>0001/0داري دیده شد (معنیآماري ارتباط 

یـک فرزنـد در خـانواده، تعـارض      که به ازاي افزایش هر
افزایش یافت.  31/0ه اندازه خانواده به طور متوسط ب -کار

بین رضـایت زناشـویی   داري معنیآماري  اوتفهمچنین ت
 ) وP= 001/0کارکنـان وجـود داشـت (    کاريبا نوع نوبت

ر طـو کاري ثابـت بـه  رضایت زناشویی در کارکنان با نوبت
ـ  ز تر ابیشنمره  63/8 متوسط در  کـاري تکارکنان بـا نوب

کاري نوبتبا نوع خانواده  -گردش بود. اما بین تعارض کار
 اوتفـ ت وجـود نداشـت.  داري معنـی آماري  اوتفکارکنان ت

ه خانواد -دار آماري در رضایت زناشویی و تعارض کارمعنی
اي کـه  بـه گونـه   ؛وجـود داشـت  بین ماماهـا و پرسـتاران   

تر از بیشنمره  82/11میانگین رضایت زناشویی پرستاران 
نمـره   31/0 خانواده ماماها -تعارض کارماماها و میانگین 

 ). 2تر از پرستاران بود (جدول شماره کم
 

هاي رضایت زناشویی و تعارض ارتباط نمره -2جدول
براساس  هاي جمعیتی کارکنانخانواده با مشخصه -کار

 مدل رگرسیون چندمتغیره
 

 
گیري:بحث و نتیجه  

کـه میـانگین نمـره رضـایت     این مطالعـه نشـان داد        
هـاي  زناشویی در کارکنان پرستاري و مامـایی بیمارسـتان  

رضـایت نسـبی و   ( 52/168دانشگاه علوم پزشـکی زابـل   
متوسط از روابط زناشویی بـین همسـران) بـود. همچنـین     

دست آمد کـه  به 26/3خانواده  -میانگین نمره تعارض کار
مطالعـه   تجربه تعارض متوسط کارکنـان را نشـان داد. در  

مردانــی حمولــه و حیــدري کــه بــه بررســی ارتبــاط بــین   
بینـی و رضـایت زناشـویی در    هاي دلبستگی، خوشسبک

کارکنــان زن متأهــل در بیمارســتان فاطمــه الزهــرا (س) 
 11/180آباد پرداختنـد، میـانگین رضـایت زناشـویی     نجف

دست آمد که با نتایج پـژوهش  (رضایت زناشویی نسبی) به

 داريسطح معنی ضریب      %)95(فاصله اطمینان  متغیر

رضایت زناشویی
 

  

 جنسیت
 - - زن
 49/0 79/1) -19/3و  29/6( مرد

نوبت 
 کاري

 - - گردش در
 001/0 63/8) 56/1و  77/12( ثابت

پست 
 کاري

 - - پرستار
 >0001/0 -81/11) -74/20 و -09/7( ماما

 001/0 -91/0) -47/1و  -/24( سن

 17/0 -09/2) -81/4و  21/1( تعداد فرزندان

ض کار
تعار

- 
خانواده

 

 جنسیت
 - - زن
 08/0 004/0) -14/0و  16/0( مرد

ت نوب
 کاري

 - - ثابت
 19/0 04/0)  -08/0و  23/0( در گردش

پست 
 کاري

 - - پرستار
 004/0 -31/0) -52/0و  -10/0( ماما

 27/0 -03/0) -05/0و  01/0( سن
 >0001/0 31/0) 14/0و  31/0( تعداد فرزندان
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مطالعــه حــاتم و همکــاران  )20(داشــت. حاضــر همخــوانی

خـانواده متوسـط در کارکنـان     -دهنده تعـارض کـار  نشان
بالینی بیمارستان شهید فقیهی شـیراز بـود کـه بـا نتـایج      

 )21(مطالعه حاضر همخوانی داشت.
خـانواده بـا رضـایت     -در این مطالعه بین تعارض کار     

زناشــویی در کارکنــان پرســتاري و مامــایی ارتبــاط و     
دار منفـی وجـود داشـت؛ یعنـی افـزایش      همبستگی معنی

خــانواده یــا بــه عبــارتی دیگــر تعــارض و  -تعــارض کــار
توانسـت  هاي کـاري و خـانوادگی مـی   دوگانگی بین نقش

هـا بـا   د. این بخش از یافتهرضایت زناشویی را کاهش ده
 به عقیـده آیکـان   )22(همسو بود.رجبی و همکاران  مطالعه
 رضایت زناشویی تعارض، نوع این آسیب مورد حوزه اولین
    ایــن نــوع تعــارض، رضــایت زناشــویی را کــاهش  .اســت

 منفی پیامدهاي کنش، اصلی منبع به عنوان زیرا دهد؛می
 انجام شاغل، پدر و مادر سالمتی براي افزایش خطر مانند

  ناکارآمـد را   ايگونـه بـه  همسـري  پدري، وظایف مادري،
 و کار که تداخل کردند آدامز و لیندا بیان )23(همراه دارد.به

در  )24(شـود. مـی  زنـدگی  از رضـایت  خانواده باعث کاهش
خـانواده   -کـار  هـاي ضتعـار و همکاران نیز  مطالعه پرون

 )25(داد.از خانواده را کاهش  رضایت
بـا افـزایش سـن کارکنـان رضـایت       در مطالعه حاضر     

نتایج مطالعـه پـروین و    که با ها کاهش یافتزناشویی آن
ــاران ــت.  همک ــوانی داش ــدل )26(همخ ــی دووال م  از یک

هــا بــراي توصــیف ارتبــاط رضــایت ترین مــدلرکــاربردپ
زناشویی با مراحل مختلف زندگی است. براساس این مدل 

شکل  منحنی یو از زناشویی رضایت و زندگی چرخه رابطه
)U( هايسال در باال زناشویی رضایت با و کندمی تبعیت 

 شـدن)، کـاهش   والـد  از قبـل ( مشـترك  زنـدگی  نخست
 دوره( میـانی  هـاي سـال  در زناشـویی  رضـایت  حـداکثري 

 بعـدي  هـاي سال در زناشویی رضایت افزایش و) والدگري
  اساس این مدلبر )27(شود. می مشخص) والدگري از پس(

درصد)  5/77هاي مورد مطالعه (جا که اکثر خانوادهو از آن
توان رابطه بین سن کردند، میدوره والدگري را تجربه می

و رضایت زناشویی را توجیه کرد. از سوي دیگر بین سن و 

داري وجـود نداشـت.   خـانواده ارتبـاط معنـی    -تعارض کار
عـارض  بین سـن و ت را نیز در تحقیق خود ارتباطی  بایرون

بـا نتـایج مطالعـه حاضـر     کـه  گزارش نکرد خانواده  -کار
توان نتیجه گرفـت زمـانی کـه    بنابراین می )28(همسو بود.

نظـر از  صـرف گیرند، افراد در شرایط مشابه کاري قرار می
 کنند. سن خود، تعارض یکسانی را تجربه می

بـین   داري را هاي مطالعـه حاضـر تفـاوت معنـی    یافته     
زنان و مردان نشان نداد که بـا سـایر   در رضایت زناشویی 

جا که امـروزه زنـان و   از آن )30و 29 ،17(ها همسو بود.مطالعه
اقتصـادي   -مردان هر دو به دلیل شرایط خاص اجتمـاعی 

اند و در برخی موارد ورود زنان بـه بـازار   وارد بازار کار شده
گونه برداشت کـرد  توان اینتر از مردان است، میکار بیش

هـاي خـانوادگی سـنتی و    که به علـت تغییـر در سیسـتم   
وجین از یکدیگر هاي جدید، رضایت زسازگاري با موقعیت

اساس نتایج حاصل از این پـژوهش بـین   متفاوت نباشد. بر
  خـانواده نیـز ارتبـاط     -جنسیت کارکنـان بـا تعـارض کـار    

ــه معنــی ــایج مطالع ــا نت هــاي داري وجــود نداشــت کــه ب
 )32و31(بخشی کوالیی و شعبانی بهار همخوانی داشـت. خدا

دست یافـت کـه    نتیجه این به خود مطالعه در بایرون نیز
   ارتبـاط  خـانواده  -کـار  تعـارض  بـا  جمعیتـی  خصوصیات

 تفـاوتی  زنان و مردان که معنی این به د؛راند داريیمعن
   )28(.ندارند خانواده و کار تداخل تجربه در

داري بـین رضـایت   ارتباط آماري معنی در این مطالعه     
دیده نشد کـه بـا نتـایج مطالعـه     زناشویی و تعداد فرزندان 

بـین تعـداد   البتـه   )26(پروین و همکاران همخوانی داشـت. 
دار مثبتـی  خـانواده ارتبـاط معنـی    -فرزندان و تعارض کار

 )33و21(هـا همسـو بـود.   که با تعدادي از مطالعهمشاهده شد 
هـاي  فرزند باعث افزایش وظایف و نقـش احتماالً افزایش 
هــاي کــاري و توانــد تعــارضشــود و مــیخــانوادگی مــی

 خانوادگی را باال ببرد. 
تر در این مطالعه رضایت زناشویی گروه پرستاري بیش     

از مامایی بود. علت این امـر را شـاید بتـوان بـه برخـورد      
هـا و مـددجویان   تـر کارکنـان پرسـتاري بـا بیمـاري     بیش

متفاوت دانست؛ زیرا کارکنان پرستاري بـه علـت وظـایف    
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، به صورت اجتناب ناپذیري ممکن است تحت تأثیر کاري

هـاي جسـمانی و   انگیز ناشی از اخـتالل هاي ترحمصحنه
روانی بیماران قرار گیرند و این باعث ایجاد دیـدگاه واقـع   

گفتـه   بـه . شـود هـا مـی  تري نسبت به زندگی در آنبینانه
بینانـه و  واقـع غیر هـاي هاي غلـط، انتظـار  برنشاین ادراك

حسادت از جمله عواملی هستند که بـر رضـایت زناشـویی    
 )  34(گذارند.تأثیر منفی می

تـري  هاي شغلی بیشدر این مطالعه پرستاران تعارض     
را نسبت به ماماها تجربه کردند که علت آن را شاید بتوان 

هـاي  کمبود نیروي پرسـتاري و سـاعت  موارد زیر دانست: 
کاري باال جهت جبران آن، دریافتی پایین نسبت به حجم 

طـور  کار و رفتارهاي نامناسب و مخرب اربـاب رجـوع. بـه   
معمول این برخورد نامناسب نسبت به ماماها به علت کـار  

تـر و عـدم ارتبـاط مسـتقیم بـا همراهـان       در محیط بسته
جا که پرستاران حمایـت  از آن افتد.اتفاق می تربیماران کم

کننـد و از طرفـی نتـایج    سازمانی پـایینی را دریافـت مـی   
مطالعه سبک رو و همکـاران رابطـه منفـی بـین حمایـت      

، این )33(ه استخانواده را نشان داد -سازمانی و تعارض کار
خـانواده   -تواند دلیـل افـزایش تعـارض کـار    مورد نیز می

 پرستاران نسبت به ماماها باشد. 
ترین نتیجه پژوهش حاضر تأیید رابطه در مجموع مهم     

؛ خانواده بود -معکوس بین رضایت زناشویی و تعارض کار
اي که با افزایش میزان تعارض نقشی در وظـایف  به گونه

یافت، لـذا  شغلی و خانوادگی، رضایت زناشویی کاهش می
 و منظم ايدوره طوربه مربوطه شود مسئوالنپیشنهاد می

ایجـاد   .نـد برگـزار کن  این زمینـه  در آموزشی هايکالس
 شـغل، کـاهش   سـازي غنی کارکنان، براي حمایتی محیط

 و غیرقابل خشک قوانین از پرهیز کار، محل در هاتعارض
 نظـر  از کـاري مناسـب   فضـاي  امکـان،  حـد  در انعطـاف 
تواند می هاي خانوادهحمایتز ا استفاده روانی و و فیزیکی

بـه نظـر    .مـؤثر باشـد   خانواده -کار هايتعارض تعدیل در
 روابط بهبود سبب زناشویی رضایت از برخورداريرسد می

 از اجتمـاعی  هايمسئولیت پذیرش و کارکنان بین فردي
  .شودمی کار در محیط هاآن سوي

گزاري:سپاس 
بدین وسیله از تمام کارکنان و مسئولینی که مـا را در       

 شود.اجراي این پژوهش یاري کردند، قدردانی می
 
:مراجع 

1. Stutzer A, Frey BS. Does marriage make 
people happy, or do happy people get 
Married? The Journal of Socio-Economics 
2006; 35: 326-47. doi:10.1016/j.socec.2005. 
11.043 
2. Noorani Poor R, Besharat M, Yousefi A. 
Examine the relationship between knowledge 
and attitudes of sexual with marital 
satisfaction among couples living in young 
researchers integrated Shahid Beheshti 
University. News and Research counseling. 
2008; 24: 2-39. [In Persian] 
3. Rosen-Grandon JR, Myers JE, Hattie JA. 
The relationship between marital 
characteristics, marital interaction processes 
and marital satisfaction. J Couns Dev 2014; 
82 (1): 58-68. 
4. Taniguchi ST, Freeman PA, Taylor S, 
Malcarne B. A study of married couples' 
perceptions of marital satisfaction in outdoor 
recreation. J Exp Educ 2009; 28(3): 253-6. 
5. Fisher TD, Mcnulty JK. Neuroticism and 
marital satisfaction: the mediating role played 
by the sexual relationship. J Fam Psychol 
2008 Feb; 22 (1): 112-22. doi: 10.1037/0893-
3200.22.1. 112. 
6. Ahadi H, Naghshbandi S. Relationship 
Attachment Practices With Marriage 
Satisfaction. Afarinesh Review  2010; 2: 78-
84. [In Persian] 
7. Tavangar H, Alhani F, Vanaki Z. Nurses 
experience of work-family conflict and 
performance of the children's rights: a 
qualitative study. Toloo e Behdasht 2012; 10 
(3 and 3-4): 106-26. [In Persian] 



      55                                      ی       پژوهش/ مقاله 1395ریور شه)، مرداد و 86(پی در پی 3، سال بیستم، شماره مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین   

 
Midwifery Journal 2011 Winter; 5 (20): 52-8. 
[In Persian] 
18. Carlson DS, Kacmar KM, Williams LJ. 
Construction and initial validation of a 
multidimensional measure of work-family 
conflict. J Voc Behav 2000; 56 (2): 249-76. 
19. Rasuli P, Khanke HR, Fallahi Khoshknab 
M, Rahgozar M. Effect of management 
training time on work- family conflict among 
hospital nurses. Hayat, Journal of school of 
Nursing and Midwifery, Tehran University of 
school Medical Sciences 2009; 15 (3): 5-11. 
[In Persian] 
20. Mardani Hamule M, Heidari H. The 
relationship between optimism and 
attachment styles with marital satisfaction 
among hospital staff. J Orumia Nurs 
Midwifery 2010; 8 (1): 46-52. [In Persian] 
21. Hatam N, Keshtkaran V, Mohamadpour 
M. Comparison of work- family conflict 
between clinical and non clinical staffs of 
Shahid Faghihi Hospital (public hospital) in 
Shiraz: 2010. Iran  Occupational Health 2013; 
10 (3): 52- 60. [In Persian] 
22. Rajabi G, Sarvestani Y, Aslani K, 
Khojastemehr R. Predicators of marital 
satisfaction in married female nurses. Iran 
Journal of Nursing. 2013; 26 (82): 22-33. [In 
Persian] 
23. Aycan Z. Relative contribution of 
childcare, spousal and organizational support 
in reducing work-family conflict for men & 
women: The case of Turkey sterols. Journal 
of Sex Role. 2008; 53 (7-8): 453-72. 
24. Adams GA, King LA, King DW. 
Relationship of job and family social support 
and work family conflict with job and life 
satisfaction. J Appl Psychol 1996 Aug; 81 
(4): 409-11.  
25. Perrone KM, Egisdottir S, Webb LK, 
Blalock   RH.   Work    -    family    interface:  

8. Mazerolle MS, Bruening EJ, Casa DJ. 
Work family conflict, part I: antecedent of 
work family conflict in national collegiate 
athletic association division I-A certified 
athletic trainers. J Athl Train 2008 Sep-Oct; 
43 (5): 505-12. doi: 10.4085/1062-6050-43.5. 
505. 
9. Costa G. Shift-work health consequences. 
International Encyelopaedia of Ergonomics 
and human factors 2007; 2: 1359-90. 
10. Elquist M. Marital satisfaction and equilty 
in work/family responsibilities in dual-earner 
shift worke. Papers of the Western Family 
Economics Association 2008; 19: 70-84. 
11. Colligan MJ, Rosa RR. Shiftwork effects 
on social and family life. Occup Med 1990 
Apr-Jun; 5 (2): 315-22. 
12. Kossek E, Noe R, Demarr B. work-family 
role synthes: indiridual and organizational 
determinats. Int J Confl   Manage 2012; 10: 
102-29. 
13.  Presser H. Nonstandard work schedules 
and marital instability. J Marri Fam. 2000; 62 
(1): 93-110. 
14. Malekiha M, Baghban I, Fatehizade M. 
Study of effect shiftwork on work-family 
conflict and marital satisfaction in female 
nurses of educational hospital. Journal of 
Behavioral Sciences 2008; 2 (3): 253-62.  [In 
Persian] 
15. Fowers BJ, Olson DH. Enrich marital 
satisfaction scale: a brief research and clinical 
tool. J Fam Psychol 1993: 7 (2): 176-85. 
16. Soleimanian AK. An investigation on 
illogical thoughts on marital satisfaction. 
Thesis for degree. Tehran: Tarbiat Moallem 
University; 1997. [In Persian] 
17. Asadzadeh M, Ebrahimi H, Mokhtar SH. 
Comparition marital satisfaction between 
fixed-shift and rotating shift nurses in social 
security  hospitals  of   Tabriz.   Nursing   and  



                                                                                و همکاران                                     انی یاشویی در پرستاران و.../ مسعود رخانواده و رضایت زن -رض کاراارتباط بین تع                                                                            56  

 
marital delight, distress and divorce. J Pers 
Soc Psychol. 2001 Feb; 80 (2) 232-52. 
31. Khodabakhshi Koolaee A, Sheykhi G, 
Azkhosh M. Association between personality 
traits and work-family conflict among Iranian 
teachers. Journal of Career and Organization 
Consulting 2012; 4 (11): 116-30. [In Persian] 
32. Shabani Bahar GR, Farahani A, 
Bagherian Fazel F. The relationship between 
work-family conflict and quality of life 
chairmen and vice-chairmen of the Hamadan 
Province Sports Bureau. J Sp Manage Behave 
2013; 8 (15): 109-22. [In Persian] 
33. Sabok Roo M, Kalhorian R, Kamjou Z, 
Taleghani GH. Work-family conflict: The 
role of perceived organizational support on 
desertions intention (Case studies of nurses 
from hospitals in Tehran). J Gov Manage. 
2012; 3 (6): 111-26. [In Persian] 
34. Bernstein H, Bernstein T. Diagnosis and 
treatment  of marital discord  (Sexual Health). 
J Career Dev. 2007; 4 (4): 141-59 [In Persian] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

commitment,      conflict,       coping,        and 
satisfaction. J Career Dev 2006; 32 (3): 286-
300. 
26. Parvin N, Fatemi A, Aminian F, Rafiee  
Vardanjani L. Effectiveness of life training 
skills on marital satisfaction of female nurses 
in Hajar Hospital in Shahrekord city-a 
clinical trial. Journal of Clinical Nursing and 
Midwifery 2014; 3 (1): 37-46. [In Persian] 
27. Duvall E. Family development. 4th ed. 
Philadelphia: Lippincott; 1971. 1232-87 
28. Byron K. A meta-analytic review of 
work- family conflict and its antecedents. J 
Voc Behav. 2005; 67 (2): 169-98.   
29. Khosravi M, Azami S, Elahi Far A, 
Dokani M. Comparison of marital satisfaction 
in couples who are both employed with single 
employed by considering their general health. 
Women and Family Studies. 2011; 2 (8): 27-
33. [In Persian]      
30. Huston TL, Coughlin JP, Houts RM, 
Smith SE, George LJ. The connubial 
crucible:   newlywed  years   as   predictor  of  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	15
	15

	16
	16


