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 چکیده 

خصوص بامروز با توجه به مسائل و مشكالت روحي رواني بسیاری که برای مشاغل مختلف  مقدمه:

عارضات د شده است، توجه به مسائل احساسي و حمایت در جهت حل تبهداشتي ایجا-فعالیت های درماني

عارض سي و تسامطالعه حاضر با هدف بررسي رابطه بین کار احو تنش های شغلي اهمیت بسیاری دارد.  

های حمایت اجتماعي و استقالل در کار پرستاران کنندهقش میانجي تنش شغلي و تعدیلنخانواده با  -کار

 باشد. تگي ميروش پژوهش توصیفي از نوع همبسزن بیمارستان ایران شهر ایرانشهر انجام گرفته است. 

 ه روش تصادفيبایرانشهر بودند که نفر از پرستاران زن بیمارستان  150جامعه پژوهش شامل  روش کار:

سي احسا ساده انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه در این پژوهش از پرسشنامه کار

ه تنش شغلي (، پرسشنام2000خانواده کارلسون )–(، پرسشنامه تعارض کار 2005دیفندورف و همكاران )

HSE (1990)( و 1986، پرسشنامه حمایت اجتماعي فلیپس )( استف1995اسقالل شغلي جانگ ) .اده شد

نرم افزارهای  ( و با استفاده ازSEMارزیابي الگوی پیشنهادی از طریق الگویایي معادالت ساختاری )

SPSS  وAMOS  انجام گرفت.  22ویراست 

قش میانجي تنش نخانواده با  -. بین کار احساسي و تعارض کار1نتایج حاصل از تحقیق  نشان داد  :نتایج

ش . بین تن3د دارد. . بین کار احساسي و تنش شغلي  رابطه معنادار وجو2شغلي رابطه معنادار وجود دارد. 

غلي با نقش تعدیل . بین کار احساسي و تنش ش4. دارد وجود معنادار رابطه خانواده–شغلي  و تعارض کار 

قش تعدیل نتنش شغلي با . بین کار احساسي و 5کنندگي حمایت اجتماعي رابطه معنادار وجود دارد. 

ا نقش تعدیل . بین کار احساسي و تنش شغلي ب6کنندگي استقالل در کار رابطه معنادار وجود دارد. 

 کنندگي حمایت اجتماعي و استقالل در کار رابطه معنادار وجود دارد. 

روحي  كالتدر پرستاران حاصل مسائل و مش انوادهخ -تعارض کاربا توجه به نتایج میزان  گیری:نتیجه

ق توسعه ز طریرواني همچون کار احساسي و تنش ناشي از آن است، که نیازمند کنترل بیشتر احساسات ا

 توانمندی و حمایت های شغلي و سازماني مي باشد. 

 

 .ش شغلي، حمایت اجتماعي، استقالل کاریخانواده، تن -کار احساسي، تعارض کار: کلمات کلیدی
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 مقدمه 

دادند که یریت، طي چند دهه پیشنهاد ميمد ٔەمحققان حوز

مدیران اجرایي، نظریه وبر را به کار گرفته و احساسات را در 

عقالني و روتین کارها  ٔەمحیط کار دخالت ندهند و به ادار

ی اخیر (. اما در ده1995و همكاران،  1بپردازند )آشفورت

اند محققان به فهم و شناخت احساسات در محیط کار پرداخته

دهد حداقل دوسوم ( مطالعات نشان مي2008همكاران،  2هامپری)

(. 2007، 3تعامالت یک سازمان، با کار احساسي همراه است )چو

میالدی از سوی  1983کار احساسي برای اولین بار در سال 

شناس آمریكایي، آرلي راسل هوخشیلد مطرح شد و پس جامعه

زعم او، کار بهاز آن توجهات بسیاری را به خود جلب نمود. 

احساسي نوعي تنظیم احساسات فردی است تا فرد برخي از 

رود از خود نشان احساسات خاص را که از شغل او انتظار مي

موسسۀ ملي برای بهداشت و ایمني  (.1983، 4دهد )هوخشیلد

گوید کـه تنش ( نیز در تعریف تنش شغلي مي5شغلي )نیوش

نشي رواني و جسمي مضر عنوان پاسخ با واکتواند بهشغلي مي

ها، منابع و نیازهای کارگر که الزامات شغلي با توانایيهنگامي

سازگار نیستند اتفاق بیفتد )موسسۀ ملي بهداشت و ایمني شغلي، 

خانواده بین  -تعارض کار 6(. ازنظر گرین هوس وبیوتل1999

خانواده  -های کارها در حوزهنقشي است که در آن فشار نقش

شود. تعارض دوطرفه بین کار و خانواده مي نش ومنجر به ت

ترین وقوی ترین پیوند را با فرد و جامعه مفاهیم کار خانواده بیش

ها ارزش و اهمیت باالیي که ایجاد تعادل بین آنطوریدارند، به

دارد. اگر رابطه بین کار وزندگي خانوادگي مدیریت نشود، 

ی برای فرد سازمان و ناپذیرهای جبرانها زیانتعارض بین آن

 (.44: 1389جامعه دربي خواهد داشت )باغبان، 

پرستاران از اعضاء مهم در سیستم خدمات سالمت هستند که 

ها تأثیر خود در ها نیازمند است و آنجامعه بشری به خدمات آن

دهند های مختلف انجام مينظام سالمت از طریق ایفای نقش

                                                           
1. Ashforth 

2. hamprey 

3. Chau 

44 . Hochschild 

5. NOSHA 

64. Greenhaus JH, Beutell NJ 

ویژه زنان نیز مانند دیگر ستاران به(. برای پر14: 1388)میرزابیگي، 

دهنده ترین عامل شكلعنوان مهماقشار جامعه کار و پیشه به 

دهنده روابط کننده خانواده و شكلهدایت اجتماعي منبع تأمین

شود، به همین دلیل است که امروزه به محیط اجتماعي تلقي مي

 بردن منظور باالعنوان امری بهشغلي و شرایط کار کارکنان به

کیفیت کار، حفظ سالمت و بهداشت کارکنان و همچنین 

تر و بهتر از طول مدت سنوات کاری توجه وری بیشبهره

(. بسیاری از پرستاران زن با 1382شود )مهرابي و قضاوی، مي

های شغلي و خانوادگي خود مواجه سازی نقشچالش متعادل

داد از هستند. هنوز دقیقاً مشخص نیست که چگونه و چه تع

تواند یک از ابعاد آن ميکنند و کدامپرستاران آن را تجربه مي

تری بر عملكرد پرستاران داشته باشد، اما نتایج تأثیر بیش

دهد مطالعات شیوع و تكرار باالی این پدیده را نشان مي

(. از سوی دیگر تنش شغلي از مشكالت اصلي 1394)کریمي، 

شغلي وزندگي  ر عملكردپرستاران زن است که تاثیرزیادی ب

ها گذاشته است و موجب تعارض کار و خانواده شخصي آن

خانواده  -شود. در برخورد و رویارویي با تعارض کارمي

هایي را پرستاران نیز همانند سایر افراد مواجه با تعارض، تالش

منظور مدیریت تعارض و به حداقل رساندن پیامدهای منفي آن به

دهند، اما تحت و کاری خود انجام ميبر زندگي خانوادگي 

برخي شرایط از قبیل فقدان محیط کاری و خانوادگي 

کننده، فشارهای مضاعف کاری به دلیل کمبود پرستار و حمایت

ها در ازحد کاری و خانوادگي، توانایي آننیز توقعات بیش

یابد. که در حقیقت چرخه معیوبي تشكیل کنترل امور کاهش مي

تیجه آن ضعف در تدبیر امور خانوادگي، اهمال گردد که نمي

سهوی مراقبت از بیمار و نادیده گرفتن نیازهای شخصي و 

سالمت جسم و روان خود است. بنابراین پیشنهاد توجهي بهبي

خانواده  -منظور پیشگیری از تبعات منفي تعارض کارگردد بهمي

من ناپذیر است، پرسنل پرستاری ضکه در بعضي موارد جبران

خانواده، از طرف  -آشنایي با روند مدیریت علمي تعارض کار

جانبه قرار گیرند تا با های مربوط موردحمایت همهسازمان

های پذیری باال نسبت به تنظیم برنامهاستقالل بیشتر و انعطاف

کاری و خانوادگي خود با حداقل تداخل ممكن، اقدام  نمایند 
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سوی دیگر در خصوص  (. از2: 1391)توانگر و همكاران، 

خانواده در راستای پژوهش حاضر،  -پیامدهای منفي تعارض کار

بیانگر آن بود که  1نتایج حاصل از تحقیق داکسبوری و هیگینز

عنوان منبع اصلي استرس با در بعد خانواده، تعارض برای افراد به

پیامدهای منفي ازجمله افزایش خطراتي برای سالمتي والدین 

ي، اضطراب، بدخلقي و بدرفتاری با همسر و شاغل، افسردگ

تر وظایف نقش والدیني، کاهش رضایت فرزندان، انجام ضعیف

تر همبسته بوده است از زندگي و بهداشت رواني ضعیف

 (.1991)داکسبوری و هیگینز، 

شده عنوان راهي برای کاهش تعارض مطرححمایت اجتماعي به

است درجه حمایت است مطابق استدالل کارل سون وپروممكن 

کند. بر اجتماعي که یک فرد در یک موقعیت معین دریافت مي

گذارد. بدین کند، اثر ميکل فرآیند تنشي که او تجربه مي

ترتیب چنانچه فرد در شغل خود با تعارض یا ابهام نقش مواجه 

ای از همتایان شغلي شود ودرمقابل حمایت اجتماعي منصفانه

زیاد فشار منتج ازتعارض نقش را لاحتماخود دریافت کند به

درک نخواهد کرد و چنان چه فرد مجبور باشد زمان زیادی 

صرف کار خود کند، حمایت اجتماعي که از همسرش دریافت 

تواند تأثیر منفي فشار کار را حذف کند )باغبان، کند، ميمي

استقالل یكي از عناصر قوی در نظریه خودمختاری است.  (.1389

شده توسط ترین تعریف استقالل تعریف ارائهشاید مناسب

( باشد: داشتن احساس رهایي از فشار و 2000و همكاران ) 2گوای

تحقیقات درزمینه ی «. امكان انتخاب از بین چند عمل مختلف

اند که استقالل اثر قوی برانگیزش استقالل، کامالً مشخص کرده

تری ویشده که استقالل اثر قدروني دارد. حتي نشان داده

کنند که افراد احساس ميبرانگیزش دروني دارد. هنگامي

نظرشان ارزشمند است و آنان فرصت انتخاب و خود مدیریتي 

(. مارک 2000، 3یابد )دسي و ریانرادارند، استقالل افرایش مي

ای روی آزمودني ورزش ایروبیک، ( در مطالعه1999) 4لند

ری دارند و ادراک که افراد حس استقالل کمتدریافت هنگامي

                                                           
1. Duxbury & Higgins 

2. govay 

3. Desi&reyan 

4. markland 

از شایستگي برای انگیزش دروني خیلي مهم است. در 

هایي که به هر دلیل انگیزش استقالل کم است.ترویج محیط

کند احساس شایستگي را ترغیب جوی که موفقیت را زیاد مي

کند، خیلي مهم است اگر هردوی حس استقالل و حس مي

 .یابدشایستگي کم باشد، انگیزش دروني کاهش مي

-( پژوهشي با عنوان تعارض کار1394حسابي و همكاران )

خانواده در پرستاران شاغل در مراکز آموزشي درماني شهر 

ها به شیوه مقطعي، نمونه-رشت انجام شد. دراین مطالعه توصیفي

ای انتخاب و با استفاده از پرسشنامه اطالعات و تصادفي طبقه

ابي شدند. نتایج خانواده کارسون ارزی-پرسشنامه تعارض کار

خانواده ازنظرفشار رواني و تعارض -نشان داد که تعارض کار

کار از نظر زمان بیش ترین حیطه تاثیرگذار در تعارض -خانواده

پرستاران هستند. مدل رگرسیون نشان داد بین عوامل فردی عالقه 

به شغل و شغل دوم ونگهداری از سالمندان یا فرزند معلول در 

-خانواده با کار معنادار و مرتبط است. یافته-حیطه تعارض کار

های این پژوهش به اهمیت ایجاد تعادل در زندگي خانوادگي 

( 1394کند. کیوان آرا و همكاران )وشغلي پرستاران تاکید مي

پژوهشي با عنوان ارتباط کار احساسي با رضایت شغلي دربین 

ه علوم های آموزشي دانشگامدیران اجرایي وپرستاران بیمارستان

پزشكي اصفهان انجام دادند. این مطالعه توصیفي، ازنوع 

میداني است. جامعه آن مدیران  -همبستگي به صورت پیمایشي

ها اجرایي و پرستاران دانشگاه علوم پزشكي اصفهان هستند. یافته

حاکي ازآن است که بین کار احساسي بر حسب بعد احساسات 

و مستقیمي وجود دارد و  دارواقعي و رضایت شغلي ارتباط معني

تر و شان نزدیکهرچه کار احساسي مدیران به احساسات واقعي

کنش عمقي در آنها بیشتر باشد و رضایت شغلي بیشتر خواهند 

( پژوهشي با عنوان بررسي عوامل 1391پور )داشت. طالب

های اجتماعي موثر برکار احساسي در بین پرستاران بیمارستان

د. این مطالعه توصیفي از نوع همبستگي به غرب تهران انجام دا

های غرب صورت پیمایشي است. جامعه آن پرستاران بیمارستان

ها حاکي از آن است که میزان انجام کار تهران هستند. یافته

احساسي در بین پرستاران زیاد است. جامعه هدف باالی حد 

متوسط قرار دارد که در این بین میزان کنش عمقي بیش از 
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سطحي است. حمایت سرپرستان و استقالل کاری بیشترین  کنش 

مادیونو سنتو و  تاثیر مثبت را در افزایش کار احساسي داشت.

بار ( پژوهشي با هدف شناسایي اثرات اضافه2016کورنینو وایونو )

و تعارض نقش در عملكرد شغلي با تنش شغلي به عنوان متغیر 

جمعیت شامل واسطه در مراکز تجاری تلفن همراه است. 

های تلفن همراه در مراکز کند، در فروشگاهکارمندان کار مي

بازرگاني واقع در سورابایا، جاوا شرقي. انتخاب شدند. داده ها با 

رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. مشخص 

شد که نقش اضطراب و تعارض نقش تأثیر مثبت بر استرس 

افه بار، اختالف نقش و استرس شغلي شغلي دارد. با این حال، اض

اثر منفي بر عملكرد شغلي دارد. در نهایت، نقش بیش از حد و 

تعارض نقش نیز بر عملكرد شغلي از طریق تنش شغلي به عنوان 

( 2009گذارد. ابوالرب و همكاران  )متغیر میانجي تأثیر مي

پژوهشي با عنوان بررسي تأثیر تعدیل کنندگي حمایت اجتماعي 

ی رضایت از استرس در پرستاران همكاران و ناظران بر رابطه از

بیمارستان اردن انجام دادند که از بررسي توصیفي همبستگي 

ای شامل مقیاس ها با استفاده از پرسشنامهاستفاده شده است. داده

استرس پرستاری، مقیاس رضایت مک کلسكي / میلر، مقیاس 

آوری شد. حمایت معسارگنت و تری  و فرم جمعیت شناختي ج

اجتماعي درک شده از همكاران و ناظران، سطح رضایت شغلي 

درک شده را افزایش داد. تجزیه و تحلیل رگرسیون سلسله 

درصد از تغییر در رضایت شغلي با  33مراتبي نشان داد که 

متغیرهای پس زمینه، استرس شغلي، حمایت اجتماعي از 

امل استرس شغلي و همكاران، حمایت اجتماعي ناظران و تع

حمایت اجتماعي از همكاران و ناظران است. نتایج نشان داد 

اهمیت تأثیر مدیریت حمایت اجتماعي همكاران و سرپرستان بر 

ها در رضایت شغلي پرستاران است و حمایت اجتماعي از گروه

توانند در ارتقای سطح رضایت شغلي پرستاران محل کار مي

( با موضوع نتایج 2007ن در سال )ی جانسوباشند. در مطالعه

نیروی کار احساسي در بین کارکنان مخابرات، نشان داده که 

هوش هیجاني و استقالل در شغل مورد نظر متغیرهای کلیدی 

 مهم در تعدیل کردن نتایج نیروی کار احساسي است.

 بیني نتایج فردیتحقیق حاضر در مورد کارهای عاطفي از پیش

 کار بین کارهای عاطفي و نتایج مبتني برفرد تا روابط فردی 

ش ضرورت انجام پژوهش حاضر در مقطع فعلي به دلیل تناست. 

 ها و تعارضات بسیار شغلي است که در پرستاران به واسطه

ا رونمسائل مختلف اجتماعي و بهداشتي است، از جمله بیماری ک

و همه گیری آن که اضطراب و استرس بسیاری را برای 

جود ه ویجاد و تنش های شغلي بسیاری را برای آنها بپرستاران ا

ت ها،لزوم حمایآورده است. با توجه به این تعارضات و تنش

 به های مستقیم و غیر مستقیم شغلي و اجتماعي و توجه بیشتر

ت اس خواست و نیاز پرستاران در جهت استقالل عمل بیشتر الزم

د.  یرگاني قرار که در اولویت فعالیت های مراکز بهداشتي و درم

 این مطالعه به دنبال گسترش تحقیقات در مورد فرایندهای

اهش تنش خانواده با گ-کارهای عاطفي و بهبود تعارض کار

ي کننده حمایت اجتماعشغلي و با استفاده از متغیرهای تعدیل

نفوذ بر نتایج دهد اعمالواسقالل در کار است که نشان مي

نان، به علت اضطراب هیجاني، اجتماعي و جسمي کارک

تي را شده، مؤثر است. ما امیدواریم که این مطالعه تحقیقاتجربه

های سطحي انجام دهد و تر فعالیتدر مورد تأثیرات گسترده

ها را به اثرات مضر در کارهای عاطفي در محل کار سازمان

سي حسابرساند. لذا مطالعه حاضر باهدف بررسي رابطه بین کار ا

قش میانجي تنش شغلي و خانواده با ن -و تعارض کار

های حمایت اجتماعي و استقالل در کار پرستاران کنندهتعدیل

 زن بیمارستان ایران شهر ایرانشهر است.

 

 کارروش 

پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفي از نوع همبستگي نیز است 

های جامعه مورد مطالعه از طریق پیمایش که با توجه به ویژگي

که هدف از پژوهش حاضر بررسي طوریت. بهشده اس انجام

خانواده با نقش میانجي  –رابطه میان کار احساسي و تعارض کار 

های حمایت اجتماعي و استقالل در کنندهتنش شغلي و تعدیل

تالش بر کاربردی کار پرستاران زن بیمارستان ایران است. لذا 

ضر باشد. جامعه آماری در پژوهش حابودن نتایج تحقیق مي 

شهر ایرانشهر هستند. روش کلیه پرستاران زن بیمارستان ایران
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گیری در اینپژوهش از نوع تصادفي ساده هست. نمونه

ای است که همه افراد جامعه )پرستاران گیری به شیوهنمونه

بیمارستان( شانس یكساني برای انتخاب شدن دارند. با توجه به 

زن انتخاب  نفر پرستار 150گیری مورگان جدول نمونه

نامه گردید.ابزار تحقیق عبارتند از: پرسشنامه کار احساسي: پرس

 2005کار احساسي توسط دیفن دورف و همكاران در سال 

سؤال است  11نامه استاندارد دارای ایجادشده است. این پرسش

های سؤال واکنش 4های )بازیگری( عمیق که در دو جهت کنش

 5رسشنامه بر اساس مقیاس سؤال است. این پ 6سطحي دارای 

ندرت، گاهي اوقات، اغلب، همواره، درجه ایي لیكرت هرگز، به

خانواده: پرسشنامه  -شود. پرسشنامه تعارض کارپاسخ داده مي

( است. این 2000خانواده کارل سون و همكاران ) -تعارض کار

باشد که در دو جهت سؤال مي 18پرسشنامه استاندارد دارای 

کار( که هرکدام  -خانواده و تعارض خانواده  -)تعارض کار

سؤال است و سه بعد برای هر جهت که شامل: تعارض  9دارای 

کار با خانواده بر مبنای فشار، تعارض کار با خانواده بر مبنای 

زمان، تعارض کار با خانواده بر مبنای رفتار برای تعارض کار با 

ار، تعارض خانواده خانواده و )تعارض خانواده باکار بر مبنای فش

باکار بر مبنای زمان و تعارض خانواده باکار بر مبنای رفتار، برای 

سؤال است، بسط  3تعارض خانواده باکار که هرکدام دارای 

درجه ایي لیكرت  5یافته است این پرسشنامه بر اساس مقیاس 

کامالً مخالفم، مخالفم، نظری ندارم، موافقم، کامالً موافقم، 

خرده آزمون  6دهي، نمرات شود. پس از پاسخيپاسخ داده م

شود که در نتیجه نمره بیشتر نشانه تعارض بیشتر باهم جمع مي

است. پرسشنامه استرس شغلي موسسه سالمت و ایمني انگلستان 

(HSE سازمان بهداشت جهاني برای ارزیابي استرس درزمینه :)

بهداشت و شده از سوی سازمان اجرایي ایمني بیمار ابزار ارائه

کند. پرسشنامه استرس ( را ابزاری معتبر معرفي ميHSEایمني)

سوال  35( دارای HSE)1شغلي موسسه سالمت و ایمني انگلستان

میالدی  1990با هفت حیطه مي باشد. این ابزار در اوخر دهه 

توسط موسسه سالمت و ایمني انگلستان به منظور سنجش 

یسي ساخته شد. در سال استرس شغلي کارگران و کارمندان انگل

                                                           
11 .Health and Safety Excutive  

سازمان اجرایي بهداشت و ایمني انگلستان در قالب  2004

مجموعه ای از استانداردهای مدیریتي این پرسشنامه را با نام، 

ارائه داد. این پرسشنامه بر اساس مدل نیاز  HSEابزارتعیین کننده 

نسخه  2004حمایت کاراسک ایجاد شده و در سال  -کنترل  –

ری شده این پرسشنامه توسط کازین و همكاران جدید و بازنگ

سوال با مقیاس پنج درجه ای  35ارائه شده است. این ابزار دارای 

لیكرت مي باشد. برای نمره گذاری این پرسشنامه ابتدا در هر 

عبارت باید به ترتیب هرگز، به ندرت، بعضي اوقات، اغلب و 

شت در این نمره گذاری شود. باید توجه دا 5تا  1همواره از 

به صورت  34و22،21،20،18،16،14،12،9،6،5،3پرسشنامه سواالت 

معكوس نمره گداری مي شوند. به صورتي که گزینه هرگز نمره 

کنند. پس از به دست آوردن نمره دریافت مي 1و همواره نمره 5

هر عبارت، زیرمقیاس ها به ترتیب زیر به دست خواهند آمد. 

نشان دهنده استرس و فشار شغلي پایین  نمره باال در این پرسشنامه

و مناسب، همچنین نمره پایین نشانه سطح باالی تنش است. 

؛ 1986پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعي فیلیپس و همكاران)

: میزان 35تا  23(.  نمره بین  1393به نقل از مدرسي یزدی، 

زان : می70تا  35حمایت اجتماعي در حد پاییني مي باشد. نمره بین

: 70حمایت اجتماعي در حد متوسطي مي باشد. نمره باالتر از 

میزان حمایت اجتماعي در حد باالیي مي باشد. پرسشنامه 

گویه  10:این پرسشنامه 1995استاندارد استقالل شغلي جانگ 

دارد. مولفه های پرسشنامه عبارتند از: استقالل زمینه ای که شامل 

باشد. استقالل محتوایي که  مي 10و  9، 8، 7، 6، 2سوال های 

 مي باشد. 5و  4، 3، 1شامل سوال های 

در این پژوهش عالوه بر شاخص ها و روش های آمار توصیفي 

شامل فراواني، میانگین و انحراف معیار از روش های آمار 

 استفاده شد. tاستنباطي مانند معادالت ساختاری و آزمون های 

برای آزمون فرضیات از  در تحلیل و تببین مدل مفهومي تحقیق

شود. بدین منظور، برای معادالت ساختاری استفاده مي

و برای  AMOS 22سازی معادالت ساختاری از نرم افزار مدل

( ML2تخمین پارامترهای مدل از روش حداکثر درست نمایي)

ای استفاده شده است. در پژوهش حاضر نیز از رویكرد دو مرحله

                                                           
21 .maximum likelihood estimation 
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اری استفاده شده است. بدین سازی معادالت ساختدر مدل 

شود گیری تدوین ميهای اندازهصورت که در مرحله اول مدل

به این صورت که به کمک تحلیل عاملي تأییدی روابط بین 

گیرد های مكنون مورد توجه قرار ميها یا صفتنشانگرها و سازه

های( هر سازه با چه تا مشخص شود که نشانگرهای )شاخص

کنند و در مرحله دوم بر اساس گیری مياندازهدقتي آن سازه را 

ها بر روی یكدیگر مورد مدل معادالت ساختاری، اثر سازه

مطالعه قرار گرفته است. به طور کلي روابط بین متغیرها در مدل 

 شوند:معادالت ساختاری به دو حوزه کلي تقسیم مي

 

 نتایج

 شاخص های توصیفي متغیرهای پژوهش -1جدول 

انحراف  میانگین مولفه ها

 معیار

 بیشینه کمینه

 706/4 941/1 589/0 436/2 کاراحساسي

 8/4 8/1 636/0 46/3 تنش شغلي

 6/4 7/1 584/0 118/3            استقالل کار

 75/4 1 766/0 296/3 حمایت اجتماعي

 256/4 1 891/0 562/3 تعارض کار

 

 سمیرنفا -آزمون کلموگروف -2جدول 

آماره کولموگروف  متغیرها

 اسمیرنوف

 سطح معني داری

 0.624 0.715 کاراحساسي

 0.831 0.686 تنش شغلي

 0.14 1.21 استقالل کاری

 0.34 0.81 حمایت اجتماعي

 0.15 1.05 انوادهخ-تعارض کار

 

 دهدنشان مي 2نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف در جدول 

بیشتر است در نتیجه فرض صفر  0.05که سطح معني داری از 

 شود.ال بودن پذیرفته مينرم

 

 مدل ساختاری فرضیه های پژوهش 

گیری حاضر های اندازهپس از اطمینان از قابل قبول بودن مدل

در مدل معادله ساختاری تدوین شده در موقعیتي هستیم که 

توانیم به برآورد و آزمون مدل مفهومي پژوهش از طریق مي

استفاده از این  دست بزنیم. دلیل 1مدل یابي معادالت ساختاری

روش آن است که این مدل قابلیت این را دارد که به جای 

بررسي دو به دو و منفک متغیرها، روابط همه متغیرها را به طور 

خواهیم با تعیین روابط همزمان تحلیل کند. در این مرحله مي

ساختاری بین متغیرهای مفهومي، فرضیه اصلي پژوهش را مورد 

های ساختاری پژوهش در نرم افزار  بررسي قرار دهیم. مدل

Amos  نشان داده شده است. 1ترسیم شد که در شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدل ساختاری پژوهش )تخمین استاندارد( -1كل ش

 

برای تعیین میزان تناسب مدل ساختاری پژوهش، شاخص های 

 آمده است. 3برازش محاسبه شده اند که نتایج در جدول 

 

 دل ساختاری پژوهشهای برازش مشاخص -3جدول 

 مقدار گزارش شده حد مطلوب شاخص

X2/df 3 003/1 ترو کم 

NFI 9/0 973/0 و باالتر 

IFI 9/0 945/0 و باالتر 

CFI 9/0 949/0 و باالتر 

GFI 9/0 947/0 و باالتر 

TLI 9/0 921/0 و باالتر 

RFI 9/0 937/0 و باالتر 

PCFI 5/0 742/0 و باالتر 

PNFI 5/0 677/0 رو باالت 

PRATIO 5/0 880/0 و باالتر 
AGFI 9/0 990/0 و باالتر 

RMSEA 003/0 08/0تر از کوچک 

RMR 063/0 نزدیک به صفر 

                                                           
1. SEM= Structural Equation Model 

 تنش شغلی
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 آزمون فرضیه های پژوهش

دهد که مدل ساختاری نشان مي 4نتایج شاخص های جدول 

ر بان پژوهش از برازش مناسبي برخوردار است، بنابراین، مي تو

 املي و ضرایب رگرسیوني بدست آمده، میزاناساس بارهای ع

 تاثیرگذاری  متغیرها را بررسي کرد. 

 

 

رابطه برای  ضریب رگرسیوني و سطح معناداری آن -4جدول 

 کار احساسي و تنش شغلي

سطح  نتیجه

 معناداری

نسبت 

 بحراني

CR 

ضریب  

رگرسیوني 

 استاندارد

 رابطه

تاثیرگذاری در 

درصد  99سطح 

 معنادار است

بطه بین دو متغیر را

 مثبت است

تنش  66/0 02/6 000/0

 شغلي

کار  ←

 احساسي

 

لي  نشان مي دهد که بین کار احساسي و تنش شغ 4نتیجه جدول 

درصد معنادار مي  99در سطح اطمینان  66/0با ضریب مسیر 

است که این  96/1( بیشتر از CRباشد)مقدار نسبت بحراني )

با  محاسبه شده مي باشد(. مطلب تایید کننده معناداری ضریب

ورد ل متوجه به اینكه این رابطه مثبت است، بنابراین فرضیه او

رض عاتتنش شغلي  ودر بررسي رابطه بین تایید قرار مي گیرد.

 نتایج زیر حاصل شد.  خانواده–کار 

 

برای تنش  ضریب رگرسیوني و سطح معناداری آن -5جدول 

 هخانواد–عارض کار تشغلي  و

ح سط نتیجه

 معناداری

نسبت 

 بحراني

CR 

ضریب  

رگرسیوني 

 استاندارد

 رابطه

تاثیرگذاری در 

درصد  99سطح 

تعارض  22/0 256/6 000/0

 کار

تنش  ←

 شغلي

 معنادار است

رابطه بین دو متغیر 

 مثبت است

–ر نشان مي دهد که بین تنش شغلي  ونعارض کا 5نتیجه جدول 

ادار درصد معن 99نان در سطح اطمی 22/0 مسیر ضریب با  خانواده

ین است که ا 96/1( بیشتر از CRمي باشد)مقدار نسبت بحراني )

 مطلب تایید کننده معناداری ضریب محاسبه شده مي باشد(.

رسي بر در ادامه مورد تایید قرار مي گیرد. این فرضیهبنابراین 

ش میانجي خانواده بانق-بین کار احساسي وتعارض کار رابطه

 جدول زیر مي باشد.به شرح تنش شغلي 
 

خانواده -بین کار احساسي وتعارض کاررابطه بین  -6جدول 

 بانقش میانجي تنش شغلي

 
برآورد  مسیر 

 ضریب

آماره 
t 

S.E  ضریب

 <--کار احساسي  1 استاندارد

 تنش شغلي

66/0 863/6 037/0 38/0 

  <--  تنش شغلي 2

 تعارض کار

22/0 07/2 047/0 37/0 

 

برابر  t مقدار قدرمطلق آماره 1وق برای مسیر با توجه به جدول ف

ي و است، بنابراین کار احساس 96/1و بزرگتر از مقدار  863/6

ر مقدا 2داری دارد؛ از طرفي برای مسیر تنش شغلي تاثیر معني

اشد، بمي  96/1و بزرگتر از مقدار  07/2برابر  tقدرمطلق آماره 

 ارد.دد عنا دار وجوبنابراین بین تنش شغلي و تعارض کار رابطه م

 

 sobelآزمون  -7جدول 

Z   آماره

 آزمون

S.E p  سطح

 معناداری

اثر غیر 

 مستقیم

اثر غیر 

مستقیم 

 استاندارد

863/2 074/0 004/0 213/0 213/0 

 

( و سطح معناداری 863/2از طرفي با توجه به آماره آزمون سبل )

د مي باشد و فرض صفر رد مي شو 0.05( که کوچكتر از 004/0)

خانواده بانقش میانجي تنش -بنابراین بین کار احساسي وتعارض کار

است.  213/0شغلي رابطه معنا دار وجود دارد و اثر غیر مستقیم آن برابر 
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-% بین کار احساسي وتعارض کار95در نتیجه در سطح اطمینان  

 خانواده بانقش میانجي تنش شغلي رابطه معنا دار وجود دارد.

 تعدیل بین کار احساسي و تنش شغلي با نقشبطه رابه منظور آزمون 

بي مراتکنندگي حمایت اجتماعي از روش رگرسیون چندگانه سلسله

  .استفاده شد  spssدر نرم افزار

 

ل بین کار احساسي و تنش شغلي با نقش تعدیرابطه  -8جدول 

 کنندگي حمایت اجتماعي

β F∆ 2R∆ 2R   
اصالح 

 شده

مراحل  متغیرها

 مدل

ویژگي های  0.35 0.53 5.36 

 مدل

 

مرحله 

 تنش شغلي    *0.23 اول

-

0.24* 

حمایت    

 اجتماعي

ویژگي های  0.354 0.05 1.23 

 مدل

 

 

مرحله 

 دوم

 تنش شغلي    0.05

حمایت     0.03

 اجتماعي

تنش     *0.32

شغلي*حمایت 

 اجتماعي

ر طون ست. هماهاشدل مدتنش شغلي وارد متغیر اول، مرحله در 

یانس % از وار38تعیین اصالح شده ضریب دد، که مالحظه ميگر

  0.53 برابر ∆2Rو تبیین مي کند د در متغیر تعارض کار را موجو

ن ضافه شداز ایانس بعد واریش قابلیت تبیین افزاست که مبین ا

که مالحظه ر طون ست. هماا امجزرت متغیر تعدیل گر به صو

ی متغیر تعدیل گر برابر ه بتا هم براشدارد ستانداضریب دد ميگر

( معني دار هست. برای  0.23( و هم برای تغیر تنش شغلي )-0.24)

آزمون فرضیه اثر متقابل دو متغیر تنش شغلي و حمایت اجتماعي 

وارد مدل شد که اثر این متغیر نیز معني دار هست. بنابراین این 

 بین کارنتایج بررسي رابطه فرضیه مورد تایید قرار مي گیرد.  

کنندگي استقالل در کار احساسي و تنش شغلي با نقش تعدیل

 نیز به رح جدول زیر به دست آمد. 

 

ل بین کار احساسي و تنش شغلي با نقش تعدیرابطه  -9جدول 

 کنندگي حمایت اجتماعي

β F∆ 2R∆ 2R   
اصالح 

 شده

مراحل  متغیرها

 مدل

ویژگي  0.21 0.28 5.02 

 های مدل

 

مرحله 
 شغليتنش     *0.35 1

استقالل در     0.13

 کار

ویژگي  0.28 0.09 1.02 

 های مدل

 

مرحله 
 تنش شغلي    0.11 2

استقالل در     0.06

 کار

استقالل در     *0.12

کار*تنش 

 شغلي

ر طو نست. هماه اشدل مدتنش شغلي وارد متغیر اول، مرحله در 

% از 21تعیین اصالح شده  ضریب دد، که مالحظه ميگر

 ∆2R وتبیین مي کند د در متغیر کار احساسي را یانس موجووار

از عد بیانس واریش قابلیت تبیین افزاست که مبین ا  0.28 برابر

که  رطون ست. هماا امجزرت متغیر تعدیل گر به صون ضافه شدا

ه بتا هم برای متغیر شدارد ستانداضریب دد، مالحظه ميگر

-( معني0.35ی تغیر تنش شغلي )( و هم برا0.13تعدیل گر برابر )

و  غليشدار هست. برای  آزمون فرضیه اثر متقابل دو متغیر تنش 

ار ي داستقالل در کار وارد مدل شد که اثر این متغیر نیز معن

ن با پایا درگیرد.  هست. بنابراین این فرضیه مورد تایید قرار مي

بین کار احساسي و تنش شغلي با نقش هدف بررسي رابطه 

رگرسیون کنندگي حمایت اجتماعي و استقالل در کار دیلتع

  شد.سلسله مراتبي به عمل ام که نتایج آن به شرح زیر مي با
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-عدیلبین کار احساسي و تنش شغلي با نقش ترابطه  -10جدول 

 رکنندگي حمایت اجتماعي و استقالل در کا

β F∆ 2R∆ 2R   
اصالح 

 شده

مراحل  متغیرها

 مدل

ویژگي های  0.31 0.22 5.9 

 مدل

مرحله 
1 

 تنش شغلي    *0.35

حمایت     0.21

 اجتماعي

استقالل در     0.09

 کار

ویژگي های  0.28 0.09 1.02 

 مدل

مرحله 
2 

 تنش شغلي    0.12

استقالل در     0.09

 کار

استقالل در     *0.15

کار*تنش 

 شغلي

حمایت     *0.19

اجتماعي*تنش 

 شغلي

 

 

که ر طون ست. هماه اشدل مدتنش شغلي وارد متغیر ل، اومرحله در 

یانس % از وار3تعیین اصالح شده  ضریب دد، مالحظه ميگر

  0.22 برابر ∆R2و تبیین مي کند د در متغیر کار احساسي را موجو

متغیر ن ضافه شداز ایانس بعد واریش قابلیت تبیین افزاست که مبین ا

دد که مالحظه ميگر رطون ست. هماا امجزرت تعدیل گر به صو

( و هم 0.13ه بتا هم برای متغیر تعدیل گر برابر )شدارد ستانداضریب 

( معني دار  هست. اثر متقابل دو متغیر 0.35برای تغیر تنش شغلي )

تنش شغلي و استقالل در کار وارد مدل شد که اثر این متغیر نیز 

یت معني دار هست. همچنین اثر متقابل دو متغیر تنش شغلي و حما

اجتماعي وارد مدل شد که اثر این متغیر نیز معني دار هست. بنابراین 

 این فرضیه مورد تایید قرار مي گیرد.  

 

 خالصه نتایج - 11جدول

 نتیجه فرضیه ردیف

خانواده  -(بین کار احساسي و تعارض کار1 1

 بانقش میانجي تنش شغلي رابطه معنادار وجود

 دارد

 تایید

ر تنش شغلي رابطه معنادا (بین کار احساسي و2 2

 وجود دارد.

 تایید

خانواده  -(بین تنش شغلي و تعارض کار3 3

 رابطه معنادار وجود دارد.

 تایید

(بین کار احساسي و تنش شغلي با نقش 4 4

تعدیل کنندگي حمایت اجتماعي رابطه 

 معنادار وجود دارد.

 تایید

(بین کار احساسي و تنش شغلي با نقش 5 5

ر ي استقالل در کار رابطه معناداتعدیل کنندگ

 وجود دارد.

 تایید

(بین کار احساسي و تنش شغلي با نقش 6 6

تعدیل کنندگي حمایت اجتماعي و استقالل 

 در کار رابطه معنادار وجود دارد.

 تایید

 

 نتیجه گیری

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسي رابطه بین کار احساسي و 

انجي تنش شغلي و تعدیل خانواده با نقش  می -تعارض کار

های حمایت اجتماعي و استقالل در کار پرستاران زن کننده

 150بیمارستان ایران شهر ایرانشهر بوده است. به طور کلي ازبین 

( درصد را زنان و 63/86پرستاری که مورد بررسي قرار گرفتند، )

( درصد از جمعیت نمونه را مردان تشكیل داده اند و از 36/13)

که تحقیق بر زنان بوده بنابراین پاسخ دهندگان آن ها  آن جای

نتیجه حاصل از آزمون معادالت ساختاری  ضریب  بوده اند. 

بزرگتر از مقدار  cr 02/ 6( و نسبت بحراني 66/0رگرسیوني )

درصد معنادار نشان مي دهد  99هست و در سطح اطمینان  96/1
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وجود دارد. با که بین کار احساسي و تنش شغلي رابطه معنادار  

توجه به اینكه این رابطه مثبت است، بنابراین فرضیه اول مورد 

( و 1998این یافته با یافته های وایدانف ) تایید قرار مي گیرد.

( همخواني دارد. به 1391(و طالب پور اکبر )1383رستگار خالد )

( در بررسي مدل رگرسیني تحقیق 1391طوری که طالب پور )

 66وع متغیرهای مستقل تحقیق در حدود نشان داد؛ درمجم

درصد از  34درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین نمودند و 

تغییرات با استفاده از مدل رگرسیوني تحقیق مورد تبیین واقع 

نشدند، همچنین نتایج تحقیق نشان دادند؛ میزان انجام کار 

 احساسي در بین پرستاران جامعه هدف باالی حد متوسط قرار

دارد که در این بین میزان کنش عمقي بیش از کنش سطحي 

است، حمایت سرپرستان و داشتن استقالل کاری بیشترین تأثیر 

مثبت را در افزایش کار احساسي داشت ، انتظارات بیمارستاني 

پرستاران را به انجام وظایف در حیطه وظایف شغلي خود وادار 

ر احساسي نمي رود، روند مي نماید و از پرستاران انتظار انجام کا

تجاری شدن مراقبت و درمان در بیمارستان های مورد مطالعه 

باالست که این امر ممكن است در آینده نظام سالمت کشور را 

با تهدیدات جدی مواجه سازد. با توجه مفروضه تایید شده نتیجه 

مي گیریم زناني که احساسات را در کار خود دخیل مي کنند 

 تنش کار هستند.بیشتر درمعرض 

با توجه به نتایج آزمون معادالت ساختاری ضریب همچنین 

 96/1( بزرگتر از مقدار 256/6( ونسبت بحراني)22/0رگرسیوني )

 خانواده –هست نشان مي دهد که بین تنش شغلي و تعارض کار 

 است مثبت رابطه این اینكه به توجه با. دارد وجود دار معنا رابطه

ین یافته بنابرا. گیرد مي قرار تایید مورد مدو فرضیه بنابراین

( لمبرت و هوگان 1390مذکور با یافته های عریضي سامان )

( 2008( وگایترو همكاران)2009( وهیون وجانگ )2009)

با  2008همخواني دارد، به طوری که گایتر وهمكارانش در سال 

استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری به بررسي رابطه بین 

خانواده، استرس شغلي، ویژگي -سازماني، تعارض کار محیط

های فردی، رضایت شغلي و تعهدسازماني در داروسازان ایاالت 

متحده پرداختند. نتایج این تحقیق نشان داد که عوامل سازماني به 

شكل های بارکاری بیش از حد، تعارض و کاریابي آسان از 

شغلي بیشترین جمله مهم ترین متغیرهایي بودند که بر استرس 

خانواده در پرستاران زن -تأثیر را داشتند.وجود تعارض کار

های شغلي تعارض بین کار و خانواده مي باعث ایجاد استرس

تواند باعث شود استرس شغلي به دلیل این که فرد منابع 

محدودی از انرژی دارد و خواسته های این دو حیطه را بیش از 

ایجاد شود، چرا که استرس توانایي های خود احساس مي کند 

شغلي زماني ایجاد مي شود که نیروها و فشارهای رواني و 

اجتماعي به شكل رخداد یا موقعیت های خاص، تعادل شخص 

، 4با توجه به جدول نتایج همچنین  نشان داد  را بر هم مي زند.

تنش شغلي مقدار قدرمطلق آماره  <--برای مسیر کار احساسي 

t  است ، بنابراین کار احساسي  96/1زرگتر از مقدار و ب 863/6برابر

داری دارد؛ از طرفي برای مسیر تنش و تنش شغلي تاثیر معني

و  07/2برابر  tتعارض کار مقدار قدرمطلق آماره   <--شغلي 

مي باشد، بنابراین بین تنش شغلي و تعارض  96/1بزرگتر از مقدار 

آماره آزمون سبل  کار رابطه معنا دار وجود دارد. با توجه به

مي باشد  0.05( که کوچكتر از 004/0( و سطح معناداری )863/2)

و فرض صفر رد مي شود، بنابراین بین کار احساسي وتعارض 

خانواده بانقش میانجي تنش شغلي رابطه معنا دار وجود -کار

است. در نتیجه در سطح  213/0دارد. و اثر غیر مستقیم آن برابر 

خانواده بانقش -ار احساسي وتعارض کار% بین ک95اطمینان 

میانجي تنش شغلي رابطه معنا دار وجود دارد. یافته مذکور با 

( 1390(   عریضي ساماني) 1391یافته های  دزفولي و همكاران )

( همسو است. 2011( و نوراني و همكاران )2009لمبرت وهوگان )

و نوراني که در تحقیقات نشان داد ند که بین کار احساسي 

جي تنش شغلي رابطه مثبت میان نقش با خانواده –تعارض کار 

دارد  که کار عاطفي با شغل مختلف مرتبط است و نتایج 

سالمت با این حال، مكانیزم از طریق که کار عاطفي بر نتایج 

سالمت تاثیر مي گذارد کمتر است روشن است یک ساختار 

بین  است که به عنوان یک پیوند در نظر گرفته شده است

 کارهای عاطفي، نتایج سالمت و درگیری های خانوادگي است. 

تنش شغلي متغیر اول، مرحله در  7حاصله در جدول  نتایجمطابق 

ضریب دد، که مالحظه ميگرر طون ست. هماه اشدل مدوارد 

د در متغیر تعارض کار یانس موجو% از وار38تعیین اصالح شده  



 
 

 

 و همکاران رضا زارع                                   خانواده با نقش میانجی تنش شغلی -بررسی رابطه کار احساسی با تعارض کار -2963

یش قابلیت افزاست که مبین ا  0.53 برابر ∆R2و تبیین مي کند را 

ا مجزرت متغیر تعدیل گر به صون ضافه شداز ایانس بعد وارتبیین 

ه بتا هم شدارد ستانداضریب دد که مالحظه ميگرر طون ست. هماا

( و هم برای تغیر تنش شغلي -0.24برای متغیر تعدیل گر برابر )

یر ( معني دار  هست. برای  آزمون فرضیه اثر متقابل دو متغ0.23)

تنش شغلي و حمایت اجتماعي وارد مدل شد که اثر این متغیر نیز 

معني دار هست. بنابراین این فرضیه مورد تایید قرار مي گیرد. 

بنابراین بین کار احساسي و تنش شغلي  با نقش تعدیل کنندگي 

حمایت اجتماعي رابطه معنا دار وجود دارد.نتایج یافته فوق با نتایج یا 

( 2015( شرما و همكاران )1999گرندی و کراپانز نو )فته های دیگر  

(پژوهشي با عنوان بررسي تأثیر تعدیل 2009ابوالرب و همكاران  )

کنندگي حمایت اجتماعي از همكاران و ناظران بر رابطه ی رضایت 

از استرس در پرستاران بیمارستان اردن.انجام دادند.که از بررسي 

داده ها با استفاده از پرسشنامه  توصیفي همبستگي استفاده شده است.

ای شامل مقیاس استرس پرستاری، مقیاس رضایت مک کلسكي / 

میلر ، مقیاس سارگنت و تری  و فرم جمعیت شناختي جمع آوری 

شد. نتایج پژوهش نشان مي دهد که این حمایت اجتماعي  نقشي 

خانواده و استرس دارد. یعني -تعدیل گر در رابطه بین تعارض کار

كه افزایش حمایت اجتماعي در سازمان باعث کاهش تعارض این

خانواده بر استرس شغلي مي شود و در نتیجه اثر تعارض را -کار

اول، مرحله ، در 8مطابق جدول  تعدیل نموده و استرس کم مي شود.

که مالحظه ر طون ست. هماه اشدل مدتنش شغلي وارد متغیر 

د در یانس موجور% از وا21تعیین اصالح شده  ضریب دد، ميگر

ست که ا  0.28 برابر ∆R2و تبیین مي کند متغیر کار احساسي را 

متغیر تعدیل ن ضافه شداز ایانس بعد واریش قابلیت تبیین افزامبین 

ضریب دد که مالحظه ميگرر طون ست. هماا امجزرت گر به صو

( و هم برای 0.13ه بتا هم برای متغیر تعدیل گر برابر )شدارد ستاندا

( معني دار  هست. برای  آزمون فرضیه اثر 0.35نش شغلي )تغیر ت

متقابل دو متغیر تنش شغلي و استقالل در کار وارد مدل شد که اثر 

این متغیر نیز معني دار هست. بنابراین این فرضیه مورد تایید قرار مي 

گیرد.  بنابر این بین کار احساسي و تنش شغلي  با نقش تعدیل 

ه به این توج با رابطه معنا دار وجود دارد. کنندگي حمایت اجتماعي

که پژوهش با این موضوع تاکنون صورت نگرفته در مقایسه نتایج 

هایي که مشابه با این پژوهش بودند استفاده این فرضیه، از پژوهش

( و 1394های کیوان آرا و همكاران )نمودیم. یافته مذکور با یافته

( به طوری که از یافته 1391)( و دزفولي و همكاران 1391طالب پور)

ها درک مي شود که اسقالل شغلي فرایندها و اولویت های شغلي 

( نیاز به استقالل نشان دهنده میل 1964شان را تعیین کنند )وروم،

ذاتي فرد به احساس ارادی بودن وتجربه حس انتخاب آزاد 

( 2000روانشناختي هنگام انجام یک فعالیت است )دسي و رایان،

ل در زمان بندی بدین معناست که کارکنان تا چه حدی در استقال

زمان بندی انجام کار و تقدم و تاخر آزادی دارند. استقالل در 

انتخاب معیار نیز به این نكته اشاره دارد که کارکنان تا چه حد 

قدرت انتخاب معیارهای مختلف ارزیابي را برای مشاغل دارا هستند 

درتي دارند یا خیر. انتخاب معیار باالترین و آیا اصوال در این رابطه ق

دهد و هر قدر اسقالل میان درجه استقالل کارکنان را نشان مي

 پرستاران بیشتر باشد، تنش کمتری خواهند داشت.

تنش شغلي متغیر اول، مرحله ، در 10مطابق جدول همچنین 

دد، که مالحظه ميگرر طون ست. هماه اشدل مدوارد 

د در متغیر یانس موجو% از وار3ه  تعیین اصالح شدضریب 

ست که ا  0.22 برابر ∆R2و تبیین مي کند کار احساسي را 

ن ضافه شداز ایانس بعد واریش قابلیت تبیین افزامبین 

که ر طون ست. هماا امجزرت متغیر تعدیل گر به صو

ه بتا هم برای متغیر شدارد ستانداضریب دد مالحظه ميگر

( 0.35برای تغیر تنش شغلي )( و هم 0.13تعدیل گر برابر )

معني دار  هست. اثر متقابل دو متغیر تنش شغلي و استقالل 

در کار وارد مدل شد که اثر این متغیر نیز معني دار هست. 

همچنین اثر متقابل دو متغیر تنش شغلي و حمایت اجتماعي 

 توجه با وارد مدل شد که اثر این متغیر نیز معني دار هست.

 نگرفته صورت تاکنون موضوع این با پژوهش که این به

در مقایسه نتایج این فرضیه، از پژوهش هایي که مشابه با 

این پژوهش بودند استفاده نمودیم.بنابراین بااستفاده ازیافته 

( کیوان 1391(و دزفولي و همكاران)1391های طالب پور)

( استدالل مي شود. 2007( وجانسون )1394آرا و همكاران)

ه در حمایت های همكاران و سرپرستان از حمایت که ریش

پرستاران دارد مربوط به میزان همدلي وصمیمیت در بین 
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سرپرستان و پرستاران از یک سو، و پرستاران در جمع  

خودشان باهمدیگر از سوی دیگر دارد، هرچند در تئوری 

های مختلف مربوط به کار احساسي به حمایت 

حاضر بطور خاص  اجتماعیاشاره شده است اما در تحقیق

در بررسي حمایت اجتماعي از رهیافت کار احساسي 

هوخشیلد از یک سو، و رهیافت موریس و فلدمن از سوی 

دیگر استفاده شده است. میزان استقالل درکار: این ویژگي 

که درافزایش یا کاهش میزان کار احساسي پرستاران و 

مایزی تمایل آنان به انجام این نوع کار، نقش برجسته و مت

دارد، به میزان استقالل یا وابستگي کار به دخالت یا عدم 

دخالت سایرین در انجام امور محوله مي پردازد، علي رغم 

اینكه این ویژگي هم به مانند حمایت اجتماعي، در اکثر 

کارهای کار احساسي دیده مي شود اما بطور ویژه رهیافت 

زیادی موریس و فلدمن و همچنین رهیافت گراندی توجه 

نسبت به این بخش از عوامل تأثیر گذار در کار احساسي 

توجه معطوف نموده اند، و مبنای مطالعه در پژوهش حاضر 

نیز بر اساس استفاده از رهیافت موریس و فلدمن،از یک 

 سو ، و رهیافت گراندی از سوی دیگر مي باشد.

نتایج تحقیق نشان داد که اعطای استقالل کاری به در کل 

ران در افزایش کار احساسي، بیش از سایر متغیرهای پرستا

شود حتي مستقل دیگر مؤثر بوده است بنابراین توصیه مي

االمكان آزادی و استقالل کاری پرستاران در حیطه 

وظایف شغلي آنان مورد توجه قرار گیرد، چون به نظر مي 

رسد استقالل کاری پرستاران هر قدر افزایش یابد به همان 

ارایي آنان باالتر خواهد رفت و از میزان اندازه ک

فرسودگي احساسي پرستاران کاسته خواهد شدکه این امر 

در نهایت در افزایش رضایت شغلي مؤثر است. با توجه به 

اهمیتي که نظام جمهوری اسالمي ایران به استحكام بنیان 

خانواده و نقش تربیتي و سازنده زنان در خانه قائل است 

شارهای ناشي ازانتظارات نقش کاری، وبا توجه به ف

مقررات و تسهیالت الزم از قبیل: بهبود در شرایط و قوانین 

مربوط به کار زنان، استفاده از مرخصي با حقوق تقلیل 

ساعات کار،مزایای بازنشستگي با سنوات کمتر خدمت 

امنیت شغلي،برخورداری از تامین اجتماعي در مواقع 

ز کار. به دالیلي پرستاران زن در بیكاری، پیری یا ناتواني ا

مسیر شغلي و شخصي خود با مشكالت متعدد برخورد مي 

کنند، الزم است مدیران در این مواقع حساس از آن ها 

حمایت کنند. با توجه به این امر که از نظر پرستاران مورد 

مطالعه، سلسله مراتب شغلي در بیمارستان های مورد 

د و این امر تأثیر منفي بر انجام مطالعه عادالنه اجرا نمي شو

کار احساسي در مدل رگرسیوني تحقیق داشته است 

پیشنهاد مي شود به لزوم دقت در سلسله مراتب شغلي در 

بیمارستان ها توجه کافي مبذول شودو پرستاران بر اساس 

تخصص و سابقه در بخش های مختلف بیمارستاني به کار 

م امنیت شغلي در گرفته شوند. عوامل ایجاد احساس عد

پرستاران زن به طور خاص مورد توجه قرار گیرد. ایجاد 

ساعات کاری انعطاف پذیر برای پرستاراني که دارای 

فرزند کوچک هستند و یا مشكالتي از این قبیل هستند. 

فراهم آوردن محیطي مناسب به عنوان مهد کودک در 

 شرایط برابر برای همه پرستاران زن تا بتوان در کاهش

خانواده موثر واقع شود. تالش برای کاهش  -تعارض کار

خطرات احتمالي در محیط کار که عالوه بر تاثیر بر 

های دیگری مانند تواند بر جنبهخانواده مي -تعارض کار

سالمت روان، سالمت جسم و انگیزش برای انجام وظایف 

 و... تاثیر گذارد. 
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 Introduction: Today, due to the many psychological problems that have 

been created for various jobs, especially health care activities, it is very 

important to pay attention to emotional issues and support in resolving 

conflicts and job stress. The aim of this study was to investigate the 

relationship between emotional work and work-family conflict with the 

mediating role of job stress and moderators of social support and 

independence in the work of female nurses in Iran Hospital in Iranshahr. The 

research method is descriptive-correlational. 

Methods: The study population consisted of 150 female nurses of Iranshahr 

Hospital who were selected by simple random sampling. To measure the 

variables studied in this study, the emotional work questionnaire of 

Difendorf et al. (2005), the work-family conflict questionnaire (Carlson 

(2000), the job stress questionnaire HSE (1990), the Phillips Social Support 

Questionnaire (1986) and the job independence Jang (1995) ) used. The 

proposed model was evaluated through structural equation modeling (SEM) 

using SPSS and AMOS software version 22. 

Results: The results of the study showed that 1. There is a significant 

relationship between emotional work and work-family conflict with the 

mediating role of job stress. 2. There is a significant relationship between 

emotional work and job stress. 3. There is a significant relationship between 

job stress and work-family conflict. 4. There is a significant relationship 

between emotional work and job stress with the moderating role of social 

support. 5. There is a significant relationship between emotional work and 

job stress with the moderating role of independence in work. 6. There is a 

significant relationship between emotional work and job stress with the 

moderating role of social support and independence in work. 

Conclusion: According to the results of work-family conflict in nurses is the 

result of psychological problems such as emotional work and stress, which 

requires more control of emotions through the development of competence 

and professional and organizational support. 

Keywords: Emotional work, work-family conflict, job stress, social support, 

job independence. 
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