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ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Article Type 
Research Article 

 Purpose: Female nurses sometimes suffer from work-family 

conflict due to many work-related problems. As a result, the 

aim of this research was investigate the structural model of 

strength-based leisure time and work-family conflict with the 

mediating role of emotional regulation on female nurses. 

Materials and Methods: This study in terms of purpose was 

applied and in terms of implementation method was 

correlation. The research population was female nurses of 

hospitals in the 2nd district of Tehran in 2021 year. The sample 

size was determined to be 210 people, which were selected by 

randomly cluster sampling method. The research tools were 

the questionnaires of strength-based leisure time (Questioner 

based on Peterson and Seligman, 2004), work-family conflict 

(Carlson et al, 2000) and emotional regulation (Gross and 

John, 2003). Data were analyzed by path analysis method in 

Lisrel software. 

Findings: The findings showed that leisure time based on 

wisdom on work-family conflict, leisure time based on 

ascendency on emotional inhibition and emotional inhibition 

on work-family conflict in female nurses had a direct and 

significant effect (P<0.05), but leisure time based on wisdom 

on emotional inhibition and leisure time based on ascendency 

on their work-family conflict did not have a direct and 

significant effect (P<0.05). Also, leisure time based on 

wisdom and leisure time based on transcendent with the 

mediating role of emotional inhibition on work-family conflict 

in female nurses had an indirect and significant effect 

(P<0.05). 

Conclusion: According to the findings, to reduce work-family 

conflict it is possible to provide the basis for increasing leisure 

time based on wisdom and leisure time based on transcendent 

and decreasing emotional inhibition in female nurses. 
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  209...کار تعارض و توانمندمحور فراغت اوقات ساختاری مدل 

 1401پاییز ، 3، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 -کار تعارض و توانمندمحور فراغت اوقات ساختاری مدل

 زن پرستاران هیجانی تنظیم گریمیانجی با خانواده

 1زایرزاده الهه
 اهدانشگ تحقیقات، و علوم واحد مشاوره،تخصصی  دکتری دانشجوی

 .ایران تهران، اسالمی، آزاد
 

 *2جعفری فروغ
 اسالمی، آزاد دانشگاه اسالمشهر، واحد شناسی، روان گروه استادیار،

 .ایران تهران،
 

 3ذبیحی رزیتا
 اسالمی، آزاد دانشگاه اسالمشهر، واحد شناسی، روان گروه استادیار،

 .ایران تهران،
 

 4زهراکار کیانوش
 .ایران تهران، خوارزمی، دانشگاه ،مشاورهتمام  ستادا

 
 دهیچک

 یگاه کار به مربوط فراوان مشکالت دلیل به زن پرستاران :هدف
 پژوهش این هدف نتیجه، در. شوندمی خانواده -کار تعارض دچار

 -کار تعارض و توانمندمحور فراغت اوقات ساختاری مدل ارزیابی
 .بود زن پرستاران هیجانی تنظیم گریمیانجی با خانواده

 شیوه نظر از و کاربردی هدف نظر از مطالعه این :هاروش و مواد
 هایبیمارستان زن پرستاران پژوهش جامعه. بود همبستگی اجرا

 تعیین نفر 210 نمونه حجم. بودند 1400 سال در تهران شهر 2 منطقه
. دشدن انتخاب تصادفی ایخوشه گیرینمونه روش با تعداد این که

 توانمندمحور فراغت اوقات هایپرسشنامه پژوهش ابزارهای
 و کارلسون) خانواده -کار تعارض ،(2004 سلیگمن، و پترسون)

. بودند( 2003 جان، و گراس) هیجان تنظیم و( 2000 همکاران،
 .شدند تحلیل لیزرل افزارنرم در مسیر تحلیل روش با هاداده

 عارضت بر خرد بر مبتنی فراغت اوقات که داد نشان هایافته :هایافته
 و هیجانی بازداری بر تعالی بر مبتنی فراغت اوقات خانواده، -کار

 قیممست اثر زن پرستاران در خانواده -کار تعارض بر هیجانی بازداری
 بر خرد بر مبتنی فراغت اوقات اما ،(P<05/0) داشت معنادار و

 -ارک تعارض بر تعالی بر مبتنی فراغت اوقات و هیجانی بازداری
 همچنین، .(P<05/0) نداشت معنادار و مستقیم اثر آنان در خانواده
 اب تعالی بر مبتنی فراغت اوقات و خرد بر مبتنی فراغت اوقات

 زن پرستاران در خانواده -کار تعارض بر هیجانی بازداری میانجی
 .(P<05/0) داشتند معنادار و غیرمستقیم اثر

 نوادهخا -کار تعارض کاهش برای ها،یافته به توجه با :گیرینتیجه
 اتاوق و خرد بر مبتنی فراغت اوقات افزایش برای را زمینه توانمی

 نز پرستاران در هیجانی بازداری کاهش و تعالی بر مبتنی فراغت
 .کرد فراهم

 
 خانواده، -کار تعارض توانمندمحور، فراغت اوقات :هاواژه کلید
 .زن پرستاران هیجانی، تنظیم

 
 06/03/1401: افتیدر خیتار
 14/08/1401:  رشیپذ خیتار
 ده مسئول: نویسنfjafari646@gmail.com 

 مقدمه
هایی است که استرس زیادی دارد پرستاری یکی از مشاغل و حرفه

چرخشی، مواجهه با های و عواملی مانند سختی کار، کار در شیفت
های حاد و تهدیدکننده حیات و کمبود وسایل و تجهیزات اورژانس

های بهداشتی (. در نظام1شود )باعث افزایش استرس پرستاران می
پرستارن نیروی اصلی حمایت، مراقبت و بهبود سالمت بیماران 
هستند که گاهی به دلیل پایین بودن حمایت سازمانی، نوبت کاری، 

، ساعات کار طوالنی و غیره با مشکالت فراوانی مواجه سختی کار
درصد شاغلین سیستم بهداشت و  80(. در کشور ایران 2باشند )می

دهند و حرفه پرستاری در رأس درمان را پرستاران تشکیل می
(. پرستاران 3مشاغل پراسترس در میان مشاغل بهداشتی است )

ها مسئول مراقبت از نترین نیروی کار در بیمارستاعنوان بزرگبه
بیمار هستند و مواجهه آنان با مشکالت فراوان مربوط به کار و 

خانواده در آنان  -تواند سبب تعارض کارمحیط با استرس باال می
خانواده بسیار مهم است. زیرا کار و  -(. بررسی تعارض کار4شود )

ای خاص خانواده دو نظام اساسی در زندگی هستند که هر یک جنبه
دهند و فرد باید برای اجتناب از تعارض از رفتار انسان را شکل می

شود (. این نوع تعارض زمانی ایجاد می5بین آنها تعادل برقرار سازد )
ها و ها و انتظارهای مرتبط با یک حوزه با خواستهکه خواسته

انتظارهای حوزه دیگر ناسازگار باشد و افراد در دستیابی به اهداف 
خانواده نوعی  -(. تعارض کار6هایی مواجه شوند )لخود با مشک

تعارض نقش است که در آن فشارهای ناشی از محیط کار و خانواده 
طوری که فشارها، تقاضاها و با هم ناهمسو و ناسازگار هستند؛ به

(. این 7شود )هایی در خانواده میهای شغلی باعث ایجاد چالشمشکل
منفی مانند افزایش استرس و  سازه با طیف وسیعی از پیامدهای

افسردگی، رضایت شغلی ضعیف، رضایت زناشویی پایین، کاهش 
سالمت، افت کیفیت زندگی، افزایش مصرف الکل و سوءمصرف 
مواد، تمایل به ترک شغل و کاهش رضایت از زندگی همراه است 

(8.) 
های تواند یکی از منابع تأمین سرمایهاوقات فراغت توانمندمحور می

 های زندگیهای کاری باشد که بر سایر جنبهنشناختی در محیطروا
(. گزینش اوقات فراغت امری پویا و مبتنی 9گذارد )تاثیر مثبت می

ها و ها، ارزشهای زندگی است. یعنی عالقهبر منش فرد و تجربه
های او در زمان کننده فعالیتهای فرد از فراغت تعیینبرداشت

عنوان اوقات فراغت توانمندمحور به(. 10اوقات فراغت است )
های مهم مورد های مثبت و ارزشمند شخصیت یکی از موضوعبخش

بحث در مسیر رشد و بهزیستی افراد است که با بسیاری از 
عنوان توان به(. این سازه را می11های سالمت مرتبط هستند )شاخص

رای اها و رفتارها تعریف کرد که دصفات مثبتی در افکار، احساس
معیارهایی مانند کمک به دیگران برای دستیابی به رضایت و شادی، 
داشتن اهمیت اخالقی، توانمندی اکثر افراد برای انجام آنها، در تضاد 
با ضعف بودن، وابسته به موقعیت بودن، منحصر و یکپارچه بودن و 

(. اوقات فراغت 12گیرشدن از طریق فرهنگ است )همه
خرد )شامل کنجکاوی، عالقه به جهان،  توانمندمحور شش مولفه

عشق به یادگیری، خالقیت و ابتکار، قضاوت، تفکر انتقادی، هوش 
انداز(، شجاعت )شامل شهامت، شخصی، اجتماعی و هیجانی و چشم
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  و همکاران                 زایرزاده الهه  210
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جرأت، پشتکار، جدیت، تالش، کمال، صداقت، اعتبار و اصالت(، 
 داشتن(،ورزیدن و دوستانسانیت )مهربانی و سخاوت، استعداد عشق

عدالت )شهروندی، انجام وظیفه، کار گروهی، وفاداری، انصاف، 
داری، روی )شامل خویشتنبرابری، عدالت و رهبری(، میانه

دهی، مالحظه، احتیاط، دقت، دوراندیشی، تواضع و فروتنی( انضباط
و تعالی )شامل حیرت و قدردانی از زیبایی و فضیلت، امید، 

فمندی، اعتقاد، بخشندگی، سرزندگی، نگری، هدبینی، آیندهخوش
 (.13طبعی، اشتیاق و انرژی( دارد )شوخ

یکی از متغیرهایی که احتمال بتواند بین اوقات فراغت توانمندمحور 
خانواده نقش میانجی داشته باشد تنظیم هیجانی است  -و تعارض کار

که به راهبردهایی اطالق که از آنها برای کاهش، افزایش، نگهداری 
(. تنظیم هیجان به 14شود )های هیجانی استفاده میعدیل تجربهو ت

سازد تا بفهمند چه فرآیندهایی اشاره دارد که افراد را توانمند می
هایی دارند و چگونه این های داشته باشند، چه احساساحساس
(. تنظیم هیجان شامل 15ها را تجربه، اظهار و ابراز نمایند )احساس

دهای شناختی و رفتاری هشیار و ناهشیار مرتبط با ای از راهبردامنه
فرآیندهای اجتماعی، فیزیکی و روانشناختی برای تحقق اهداف و 

(. بر اساس مدل 16باشد )های مثبت و منفی میمدیریت هیجان
( تنظیم هیجانی شامل دو مولفه بازارزیابی 2003گراس و جان )

 بازارزیابی شناختی طوری که درشناختی و بازداری هیجانی است؛ به
کند تا اثر هیجانی آن را تغییر دهد، اما فرد درباره موقعیتی فکر می

کند تا از فکرکردن درباره یک در بازداری هیجانی فرد تالش می
 (.17موقعیت اجتناب کند )

های اندکی درباره اوقات فراغت توانمندمحور، تعارض پژوهش
ه است. برای نمونه نتایج خانواده و تنظیم هیجانی انجام شد -کار

های منش ( نشان داد که توانمندی1401پژوهش فرزانه و همکاران )
(. محمودی و 18بر هیجانات معلمان اثر مثبت و مستقیم داشتند )

( ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند که 2020همکاران )
های منش بر تنظیم هیجان در نوجوانان دختر اثر مستقیم توانمندی

( 2020(. در پژوهشی دیگر نورونها و باتیستا )19دار داشت )و معنا
های منش و تنظیم هیجان در گزارش کردند که بین توانمندی

(. همچنین، نتایج 20دانشجویان همبستگی معناداری وجود داشت )
( حاکی از آن بود که 1398پژوهش خسروجردی و همکاران )

، عدالت، های منش شامل خرد، شجاعت، انسانیتتوانمندی
وری و تعالی با تعارض با پدر یا مادر همبستگی معناداری میانه

(. عالوه بر آن، نتایج پژوهش میرمهدی و همکاران 21داشتند )
 -( نشان داد که بین تنظیم شناختی هیجان و تعارض کار1401)

(. گونیلی و همکاران 22خانواده همبستگی معناداری وجود داشت )
 -ه این نتیجه رسیدند که تعارض کار( ضمن پژوهشی ب2018)

(. 23خانواده در پرستاران با تنظیم هیجان رابطه معناداری داشت )
( گزارش کردند که 2017در پژوهشی دیگر ماتیاس و همکاران )

خانواده و تنظیم هیجان کودکان همبستگی  -بین تعارض کار
 (.24معناداری وجود داشت )

زا است و پرستاران استرس هایپرستاری یکی از مشاغل و حرفه
های شدید و مکرر ممکن است ویژه پرستاران زن به دلیل استرسبه

خانواده شوند. بر همین اساس بررسی تعارض  -دچار تعارض کار

های خانواده در پرستاران اهمیت فراوانی دارد و پژوهش -کار
گذشته کمتر به نقش سایر متغیرها )از جمله اوقات فراغت 

 خانواده در پرستاران -ور و تنظیم هیجانی( بر تعارض کارتوانمندمح
تواند برای مدیران و زن پرداختند. بدون شک، نتایج این پژوهش می

ها تلویحات کاربردی بسیاری داشته باشد و به مسئوالن بیمارستان
خانواده بر  -هایی برای کاهش تعارض کارآنان در طراحی برنامه

محور و تنظیم هیجانی کمک نماید. اساس اوقات فراغت توانمند
مطلب مهم دیگر درباره اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر اینکه 

های اندکی درباره روابط اوقات فراغت توانمندمحور، تنظیم پژوهش
شده و پژوهشی روابط آنها را خانواده انجام -هیجانی و تعارض کار

ن ف ایبا میانجی تنظیم هیجانی بررسی نکرده است. در نتیجه، هد
پژوهش ارزیابی مدل ساختاری اوقات فراغت توانمندمحور و 

 گری تنظیم هیجانی پرستاران زن بود.خانواده با میانجی -تعارض کار
 

 مواد و روش ها
این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا همبستگی 

شهر تهران  2های منطقه بود. جامعه پژوهش پرستاران زن بیمارستان
های مدل ساختاری برای تعیین حجم بودند. در پژوهش 1400سال  در

 شودعنوان نمونه انتخاب مینفر به 20الی  10نمونه به ازای هر متغیر 
نفر تعیین که این تعداد با روش  210که در این مطالعه حجم نمونه 

ای تصادفی انتخاب شدند. برای این منظور از میان گیری خوشهنمونه
بیمارستان به روش تصادفی انتخاب و  4ان موجود تعداد بیمارست 11

عنوان نمونه همه پرستاران آنها در صورت شرایط ورود به مطالعه به
انتخاب شدند. شرایط ورود به مطالعه شامل حداقل تحصیالت 

سال، موافقت جهت  30حداقل تحصیالت کارشناسی، سن باالتر از 
پزشکی روهای روانشرکت در پژوهش، عدم اعتیاد و مصرف دا

مانند ضدافسردگی، عدم سابقه دریافت خدمات روانشناختی در سه 
زا مانند طالق و مرگ ماه گذشته و عدم وقوع رخدادهای تنش

نزدیکان در سه ماه گذشته بود. همچنین، شرایط خروج از مطالعه 
شامل عدم پاسخگویی به بیش از ده درصد ابزارها و انصراف از ادامه 

 ود.همکاری ب
هایی درباره تحصیالت و سن و ابزارهای مطالعه حاضر شامل سوال

های اوقات فراغت توانمندمحور )پترسون و سلیگمن، پرسشنامه
( و 2000خانواده )کارلسون و همکاران،  -(، تعارض کار2004

( بودند که هر کدام در زیر 2003تنظیم هیجان )گراس و جان، 
 شوند.تشریح می

( 2004فراغت توانمندمحور را پترسون و سلیگمن )پرسشنامه اوقات 
مولفه خرد، شجاعت، انسانیت، عدالت،  6توانمندی و  24با 

وری و تعالی ساختند. برای پاسخگویی به هر سوال از طیف میانه
گذاری و ( نمره5( تا خیلی زیاد )امتیاز 1لیکرت از خیلی کم )امتیاز 

شود آن مولفه محاسبه می هاینمره هر مولفه با مجموع نمره سوال
و نمره باالتر حاکی از استفاده بیشتر از آن مولفه است. آنان روایی 
سازه ابزار را با روش تحلیل عاملی اکتشافی بررسی و نتایج حاکی از 
وجود شش عامل یا مولفه خرد، شجاعت، انسانیت، عدالت، 

 نباخ دروری و تعالی بود و پایایی آنها را با روش آلفای کرومیانه
(. طاهری و همکاران 25گزارش کردند ) 71/0تا  46/0دامنه 
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 1401پاییز ، 3، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

( روایی سازه ابزار را با روش تحلیل عاملی تاییدی بررسی و 1399)
ای بود و پایایی را با نتایج حاکی از برازش مناسب مدل شش مولفه

، 81/0، شجاعت 89/0های خرد روش آلفای کرونباخ برای مولفه
 89/0و تعالی  78/0وری ، میانه75/0ت ، عدال91/0انسانیت 

(. در این مطالعه مقدار پایایی با روش آلفای 26گزارش کردند )
، انسانیت 76/0، شجاعت 78/0های خرد کرونباخ برای مولفه

 دست آمد.به 78/0و تعالی  73/0وری ، میانه81/0، عدالت 81/0
( با 2000خانواده را کارلسون و همکاران ) -پرسشنامه تعارض کار

سوال ساختند. برای پاسخگویی به هر سوال از طیف لیکرت از  18
گذاری و ( نمره5( تا کامال موافق )امتیاز 1کامال مخالف )امتیاز 

شود و نمره باالتر ها محاسبه مینمره ابزار با مجموع نمره همه سوال
خانواده بیشتر است. آنان روایی سازه ابزار  -حاکی از تعارض کار

ا روش تحلیل عاملی اکتشافی بررسی و نتایج حاکی از وجود سه را ب
خانواده مبتنی بر زمان، مبتنی بر  -عامل یا مولفه تعارض کار

های فرسایی و مبتنی بر رفتار بود و پایایی کل آن را در پژوهشتوان
گزارش  87/0تا  78/0مختلف با روش آلفای کرونباخ در دامنه 

( پایایی ابزار را با 1399همکاران )نیا و (. موسوی27کردند )
گزارش  83/0و  95/0ترتیب های آلفای کرونباخ و تنصیف بهروش

(. در این مطالعه مقدار پایایی با روش آلفای کرونباخ برای 28کردند )
 دست آمد.به 81/0خانواده  -پرسشنامه تعارض کار

 2 سوال و 10( با 2003پرسشنامه تنظیم هیجانی را گراس و جان )
مولفه بازارزیابی شناختی و بازداری هیجانی ساختند. برای 

( تا کامال موافق 1پاسخگویی به هر سوال کامال مخالف )امتیاز 
های آن گذاری و نمره هر مولفه با مجموع نمره سوال( نمره7)امتیاز 

شود و نمره باالتر حاکی از استفاده بیشتر از آن مولفه محاسبه می

روایی سازه ابزار را با روش تحلیل عاملی اکتشافی  مولفه است. آنان
بررسی و نتایج حاکی از وجود دو عامل یا مولفه بازارزیابی شناختی 
و بازداری هیجانی بود و پایایی آنها را با روش آلفای کرونباخ 

(. قلندرزاده و پورنقاش 29گزارش کردند ) 73/0تا  79/0ترتیب به
های روش آلفای کرونباخ برای مولفه( پایایی را با 1399تهرانی )

گزارش کردند  75/0و بازداری هیجانی  81/0بازارزیابی شناختی 
(. در این مطالعه مقدار پایایی با روش آلفای کرونباخ برای 30)

 دست آمد.به 77/0و بازداری هیجانی  73/0بازارزیابی شناختی 
یری، گها و نمونهبیمارستانبرای انجام این مطالعه بعد از تهیه لیست 

ها یعنی پرستاران زن، اهمیت و ضرورت پژوهش بیان و برای نمونه
از آنان خواسته شد تا در صورت داشتن شرایط ورود به مطالعه در 
پژوهش شرکت نمایند. الزم به ذکر است که قبل از اخذ موافقت 
آنها جهت شرکت در پژوهش، پژوهشگر متعهد شد که مالحظات 

قی را رعایت نماید. در مرحله بعد ابزارهای پژوهش در اختیار اخال
شده گذاشته شد و از آنها خواسته شد تا با گیریپرستاران زن نمونه

شده مورد ها پاسخ دهند. ابزارهای گردآوریدقت کامل به همه سوال
ها ها جهت ورود به رایانه و تحلیل دادهبررسی قرار گرفتند و داده

 افزار لیزرل آماده شدند.ل مسیر در نرمبا روش تحلی
 

 هایافته
پرستار زن با میانگین و انحراف معیار سنی  210در این مطالعه 

سال حضور داشتند که تعداد و درصد تحصیالت و  23/37 ± 70/8
 گزارش شد. 1سن آنها در جدول 

 

 
 . تعداد و درصد تحصیالت و سن پرستاران زن1جدول 

 درصد تعدد سطح متغیر
 40٪ 84 کارشناسی تحصیالت

 60٪ 126 باالتر از کارشناسی 
 76/24٪ 52 سال 31-35 سن
 48/50٪ 106 سال 40-36 
 67/16٪ 35 سال 45-41 
 09/8٪ 17 سال 45باالتر از  

، بیشتر پرستاران زن دارای 1شده در جدول با توجه به نتایج گزارش
سال  36-40درصد( و سن  60تحصیالت باالتر از کارشناسی )

درصد( بودند. میانگین، انحراف معیار، کجی و کشیدگی  48/50)

خانواده  -اوقات فراغت توانمندمحور، تنظیم هیجان و تعارض کار
 شد.گزارش  2پرستاران زن در جدول 

 
 

 خانواده پرستاران زن -. میانگین، انحراف معیار، کجی و کشیدگی اوقات فراغت توانمندمحور، تنظیم هیجان و تعارض کار2جدول 
 کشیدگی کجی انحراف معیار میانگین متغیر
 40/0 -70/0 26/4 41/15 خرد

 81/0 -16/0 75/1 11/6 شجاعت
 68/0 -69/0 50/2 93/12 انسانیت
 16/0 -53/0 24/3 00/16 عدالت
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 79/0 18/0 53/2 29/10 رویمیانه
 02/0 -31/0 22/3 79/12 تعالی

 -29/0 13/0 70/5 17/25 بازارزیابی شناختی
 -34/0 21/0 43/0 39/13 بازداری هیجانی

 34/0 02/1 96/15 01/57 خانواده -تعارض کار

بودن متغیرها ، فرض نرمال2شده در جدول با توجه به نتایج گزارش
و  ±1به دلیل قرارداشتن مقدار کجی و کشیدگی در دامنه تقریبا 

شود. ماتریس همبستگی اوقات رد نمی ±2تر بودن از دامنه کوچک

خانواده  -فراغت توانمندمحور، تنظیم هیجان و تعارض کار
 گزارش شد. 3پرستاران زن در جدول 

 
 

 خانواده پرستاران زن -. ماتریس همبستگی اوقات فراغت توانمندمحور، تنظیم هیجان و تعارض کار3جدول 
 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیر

         1 . خرد1

        1 28/0** . شجاعت2

       1 43/0** 19/0** . انسانیت3

      1 52/0** 26/0** 36/0** . عدالت4

     1 19/0** 22/0** 31/0** 15/0* روی. میانه5

    1 30/0** 27/0** 48/0** 22/0** 27/0** . تعالی6

   1 20/0** 10/0 09/0 11/0 07/0 44/0** . بازارزیابی شناختی7

  1 -33/0** -58/0** -08/0 10/0 11/0 07/0 -12/0 . بازداری هیجانی8

 1 08/0 49/0** -28/0** -11/0 09/0 09/0 -11/0 -50/0** خانواده -. تعارض کار9
05/0P<*,01/0P<** 

، بین خرد و تعالی با تعارض 3شده در جدول با توجه به نتایج گزارش
خانواده در پرستاران زن همبستگی منفی و معنادار و بین  -کار

 خانواده در آنان همبستگی مثبت -بازارزیابی شناختی با تعارض کار
و معنادار وجود داشت. همچنین، بین خرد و تعالی با بازارزیابی 

ان زن همبستگی مثبت و معنادار و بین تعالی با شناختی در پرستار

بازداری هیجانی در آنان همبستگی منفی و معنادار وجود داشت 
(01/0>P.) های برازش مدل خرد ها، شاخصبا توجه به همبستگی

خانواده  -گری بازداری هیجانی بر تعارض کارو تعالی با میانجی
 گزارش شد. 4پرستاران زن در جدول 

 
 

 خانواده پرستاران زن -گری بازداری هیجانی بر تعارض کارهای برازش مدل خرد و تعالی با میانجی. شاخص4جدول 
 نتیجه دامنه مورد قبول مقدار شاخص

2X 76/1 2 ≥ برازندگی مدل 

RMSEA 001/0 05/0 ≥ برازندگی مدل 

NFI 96/0 90/0 ≤  مدلبرازندگی 

CFI 96/0 90/0 ≤ برازندگی مدل 

GFI 97/0 90/0 ≤ برازندگی مدل 

، مدل خرد و تعالی با 4شده در جدول با توجه به نتایج گزارش
خانواده پرستاران زن  -گری بازداری هیجانی بر تعارض کارمیانجی

گری با میانجیبرازش مناسب و مطلوبی داشت. مدل خرد و تعالی 
خانواده پرستاران زن به همراه  -بازداری هیجانی بر تعارض کار

و به همراه ضرایب تی در  1ضرایب استاندارد مسیرها در شکل 
 5و اثرهای مستقیم و غیرمستقیم مدل مذکور در جدول  2شکل 

 گزارش شد.
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 خانواده پرستاران زن به همراه ضرایب استاندارد مسیرها -گری بازداری هیجانی بر تعارض کاربا میانجی. مدل خرد و تعالی 1شکل 

 
 

 خانواده پرستاران زن به همراه ضرایب تی -بر تعارض کار گری بازداری هیجانی. مدل خرد و تعالی با میانجی2شکل 

 
 رستاران زنخانواده پ -گری بازداری هیجانی بر تعارض کار. اثرهای مستقیم و غیرمستقیم مدل خرد و تعالی با میانجی5جدول 

 معناداری ضرایب تی ضرایب استاندارد مسیرها اثر مستقیم و غیرمستقیم
 >05/0 -12/1 -09/0 اثر مستقیم اوقات فراغت مبتنی بر خرد بر بازداری هیجانی

 <05/0 87/2 -18/0 خانواده -اثر مستقیم اوقات فراغت مبتنی بر خرد بر تعارض کار
 <05/0 -36/8 -51/0 تعالی بر بازداری هیجانی اثر مستقیم اوقات فراغت مبتنی بر

 >05/0 59/0 05/0 خانواده -اثر مستقیم اوقات فراغت مبتنی بر تعالی بر تعارض کار

 <05/0 36/2 17/0 خانواده -اثر مستقیم بازداری هیجانی بر تعارض کار
عارض تاثر غیرمستقیم اوقات فراغت مبتنی بر خرد با میانجی بازداری هیجانی بر 

 خانواده -کار
04/0 92/1 05/0> 

اثر غیرمستقیم اوقات فراغت مبتنی بر تعالی با میانجی بازداری هیجانی بر تعارض 
 خانواده -کار

09/0- 27/2- 05/0> 

، اوقات 5و جدول  2و  1های شده در شکلبا توجه به نتایج گزارش
خانواده، اوقات فراغت مبتنی  -فراغت مبتنی بر خرد بر تعارض کار

 -بر تعالی بر بازداری هیجانی و بازداری هیجانی بر تعارض کار
(، P<05/0)خانواده در پرستاران زن اثر مستقیم و معنادار داشت 

نی بر خرد بر بازداری هیجانی و اوقات فراغت اما اوقات فراغت مبت
 خانواده در آنان اثر مستقیم و معنادار -مبتنی بر تعالی بر تعارض کار

همچنین، اوقات فراغت مبتنی بر خرد و اوقات  (.P>05/0نداشت )
 -فراغت مبتنی بر تعالی با میانجی بازداری هیجانی بر تعارض کار

ستقیم و معنادار داشتند خانواده در پرستاران زن اثر غیرم
(05/0>P.) 

 نتیجه گیری

 

18/0-  

                                                     09/0-  

                                                  17/0               

                                                                 05/0                                 51/0-  

 

 اوقات فراغت مبتنی بر خرد

 اوقات فراغت مبتنی بر تعالی

خانواده -تعارض کار بازداری هیجانی  

 

87/2  

                                                     12/1-  

                                                  36/2               

59/0                                     36/8-  

 

 اوقات فراغت مبتنی بر خرد

 اوقات فراغت مبتنی بر تعالی

خانواده -تعارض کار بازداری هیجانی  
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پرستاران به دلیل مواجهه مکرر با استرس ممکن است دچار تعارض 
خانواده شوند. در نتیجه، هدف این پژوهش ارزیابی مدل  -کار

خانواده با  -ساختاری اوقات فراغت توانمندمحور و تعارض کار
 گری تنظیم هیجانی پرستاران زن بود.میانجی

 -ها نشان داد که اوقات فراغت مبتنی بر خرد بر تعارض کاریافته
خانواده و اوقات فراغت مبتنی بر تعالی بر بازداری هیجانی اثر 

، اما اوقات فراغت مبتنی بر خرد بر بازداری مستقیم و معنادار داشت
ه اثر خانواد -هیجانی و اوقات فراغت مبتنی بر تعالی بر تعارض کار

ها نشد، اما این ادار نداشت. پژوهشی درباره این یافتهمستقیم و معن
های فرزانه و همکاران های پژوهشها از جهاتی همسو با یافتهیافته

ت های منش بر هیجانا( مبنی بر اثر مثبت و مستقیم توانمندی1401)
( مبنی بر اثر مستقیم و 2020(، محمودی و همکاران )18معلمان )

(، 19نش بر تنظیم هیجان در نوجوانان دختر )های ممعنادار توانمندی
( مبنی بر همبستگی معنادار بین 2020نورونها و باتیستا )

( و 20های منش و تنظیم هیجان در دانشجویان )توانمندی
( مبنی بر همبستگی معنادار 1398خسروجردی و همکاران )

های منش شامل خرد، شجاعت، انسانیت، عدالت، توانمندی
در تبیین این ( بودند. 21تعالی با تعارض با پدر یا مادر ) وری ومیانه
توان گفت که ( می25ها بر مبنای پژوهش پترسون و سلیگمن )یافته

دهنده اوقات فراغت توانمندمحور مبتنی بر خرد که نشان
های شناختی مستلزم کسب و کاربرد دانش است و شامل توانمندی
های نای توانایی تفکر به شیوههایی مانند خالقیت )به معتوانمندی

ها(، سازی کارها و فعالیتنو، جدید و مثمر ثمر برای مفهوم
کنجکاوی )به معنای عالقه داشتن به تجربه مداوم کارها و 

های مختلف(، آزاداندیشی )به معنای توانایی تفکر به فعالیت
جانبه(، عشق به یادگیری )به صورت همهها و آزمون آنها بهموضوع

های جدید( و ها و دانشها، موضوععنای تسلط بر مهارتم
نگری )به معنای توانایی ارائه مشاوره عاقالنه به دیگران( ژرف

خانواده همانند اوقات فراغت  -باشد. از آنجایی که تعارض کارمی
مبتنی بر خرد بیشتر جنبه شناختی و کمتر جنبه هیجانی دارد، لذا 

ر خانواده اث -تواند بر تعارض کارمیاوقاعت فراغت مبتنی بر خرد 
معناداری داشته باشد و در مقابل بر بازداری هیجانی اثر معناداری 
نداشته باشد. عالوه بر آن، اوقات فرغت توانمندمحور مبتنی بر تعالی 

مذهبی برای برقراری ارتباط با  -های الهیدهنده توانمندیکه نشان
هایی ست و شامل توانمندیجهانی دیگر و معنادارساختن زندگی ا

مانند ستایش زیبایی و نیکی )به معنای توجه و تحسین زیبایی و اعمال 
های مختلف زندگی(، قدرشناسی )به معنای آگاهی ماهرانه در بخش

های خوب در حال تحقق و ابراز شکرگزاری از آنها(، امید از فعالیت
و تالش برای  ها برای آیندهبینی )به معنای انتظار بهترینو خوش

 طبعی )بهآل(، شوخای خوب و ایدهتحقق آنها و باور به داشتن آینده
های دیگران معنای تمایل به خندیدن و خنداندن و لبخند بر لب

آوردن( و معنویت )به معنای داشتن باورهای پیوسته درباره 
های واالتر، درک جایگاه فرد در دنیا و فهم معنای کائنات( هدف

از آنجایی که بازداری هیجانی همانند اوقات فراغت مبتنی باشد. می
بر تعالی بیشتر جنبه هیجانی و الهی و کمتر جنبه شناختی دارد، لذا 

تواند بر بازداری هیجانی اثر اوقاعت فراغت مبتنی بر تعالی می

خانواده اثر  -معناداری داشته باشد و در مقابل بر تعارض کار
 معناداری نداشته باشد.

 -ها نشان داد که بازداری هیجانی بر تعارض کارچنین، یافتههم
خانواده اثر مستقیم و معنادار داشت. پژوهشی درباره این یافته نشد، 

های میرمهدی و های پژوهشاما این یافته از جهاتی همسو با یافته
( مبنی بر همبستگی معنادار بین تنظیم شناختی 1401همکاران )

( 2018(، گونیلی و همکاران )22خانواده ) -هیجان و تعارض کار
خانواده با تنظیم هیجان در  -مبنی بر رابطه معنادار تعارض کار

( مبنی بر همبستگی 2017( و ماتیاس و همکاران )23پرستاران )
( 24خانواده و تنظیم هیجان کودکان ) -معنادار بین تعارض کار
( 29اس و جان )ها بر مبنای پژوهش گربودند. در تبیین این یافته

توان گفت که بازداری هیجانی به کاهش ابراز عاطفی چه می
صورت غیرارادی اطالق صورت ارادی مانند بازداری فعال و چه بهبه
دهنده تمایل به بازداری و سرکوب هیجان شود که این سازه نشانمی

های زیادی شده است. افراد دارای بازداری هیجانی محدودیتتجربه
های خود و گفتگو ز هیجان دارند و از ابزار و بیان هیجاندر ابرا

تفاوت شدت گریزان هستند و از لحاظ عاطفی بیدرباره آنها به
باشند و حتی این افراد معموال دلسوزی و محبت خود را بیان می

د. نماینجویانه خود را سرکوب میهای ستیزهکنند و اغلب تمایلنمی
ای که بازداری هیجانی در طیف گستردهنکته حائز اهمیت دیگر این

های شخصیت، های سالمت روان مانند اختاللها و مشکلاز اختالل
هیا افسردگی، های خوردن، اختاللهای اضطرابی، اختاللاختالل

شود. در نتیجه، منطقی است که خشونت و خودکشی مشاهده می
ی ن یک ویژگعنواخانواده به -بازداری هیجانی بتواند بر تعارض کار

 روانشناختی منفی مرتبط با کار اثر مستقیم و معنادار داشته باشد.
عالوه بر آن، اوقات فراغت مبتنی بر خرد و اوقات فراغت مبتنی بر 

خانواده اثر  -تعالی با میانجی بازداری هیجانی بر تعارض کار
غیرمستقیم و معنادار داشتند. پژوهشی درباره اثر اوقات فراغت 

افت خانواده ی -محور با میانجی تنظیم هیجانی بر تعارض کارتوانمند
توان گفت که تعارض در نتیجه ها مینشد، اما در تبیین این یافته

شود و ها و انتظارهای دو بخش ایجاد میناهمسویی بین خواسته
خانواده نوعی تعارض نقش است که در آن فشارهای  -تعارض کار

ا هم ناهمسو و ناسازگار هستند؛ ناشی از محیط کار و خانواده ب
های شغلی باعث ایجاد طوری که فشارها، تقاضاها و مشکلبه

شود. همچنین، اوقات فراغت توانمندمحور هایی در خانواده میچالش
های شناختی مستلزم کسب و مبتنی بر خرد به معنای توانمندی

عنای مکاربرد دانش و اوقات فراغت توانمندمحور مبتنی بر تعالی به 
های الهی و دینی برای ارتباط با آخرت و معنادار ساختن توانمندی

ا کند تزندگی است. از آنجایی که در بازداری هیجانی فرد تالش می
ر توان انتظااز فکرکردن درباره یک موقعیت اجتناب کند، لذا می

داشت که این سازه نقش میانجی بین اوقات فراغت توانمندمحور 
 خانواده داشته باشد. -و تعالی و تعارض کارمبتنی بر خرد 

توان نتایج این پژوهش حاضر بر روی پرستاران زن اجرا شد و نمی
و  هاها از جمله پزشکان، مدیران بیمارستانمطالعه را به سایر گروه

حتی پرستاران مرد تعمیم داد. انجام این پژوهش در ایام شیوع 
ن با استرس و مسئولیت بود و پرستاران در این دورا 19-کووید
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 تواند بر نتایج تاثیر بگذارد. دربیشتری مواجه بودند که این امر می
های بیشتر بر روی پرستاران مرد و سایر نتیجه، انجام پژوهش

ها ضروری به نظر ها برای دستیابی به نتایج در سایر گروهگروه
 هاینهرسد. از آنجایی که اوقات فراغت توانمندمحور یکی از زمیمی

گرا است، لذا طراحی پژوهشی نوظهور در زمینه روانشناسی مثبت
هایی برای آموزش اوقات فراغت توانمندمحور و تعیین برنامه

ها، برای کاهش تعارض اثربخشی ضروری است. با توجه به یافته
اوقات فراغت مبتنی بر توان زمینه را برای افزایش خانواده می -کار

مبتنی بر تعالی و کاهش بازداری هیجانی در خرد و اوقات فراغت 
. طبق به اهمیت اوقات فراغت توانمندمحور پرستاران زن فراهم کرد

ها جهت ارتقای شود که سازمانهای شغلی پیشنهاد میبر ویژگی
سالمت شغلی کارکنان خود از این حوزه بهره بیشتری ببرند و به 

اغت توانمندمحور های اوقات فرکارکنان خود جهت انجام فعالیت
منطبق با شخصیت خود کمک نمایند و به پیامدهای مثبتی دست 
یابند. بنابراین، اوقات فراغت توانمندمحور مبتنی بر خرد و تعالی 

های خالقانه، تولیدهای مبتکرانه، تواند از طریق انجام فعالیتمی
بینی، معنویت و بکارگیری توانمندی قدرشناسی، امیدواری، خوش

های مختلف را افزایش برداری از فعالیتگری تمایل به بهرهتحلیل
گیری از اوقات فراغت مبتنی بر خرد و تعالی دهد. عالوه بر آن، بهره

خانواده را کاهش دهد. در  -تواند بازداری هیجانی و تعارض کارمی
توانند از طریق ها میریزان سازماننتیجه، مدیران، مسئوالن و برنامه

کننده مبتنی بر خرد و تعالی های سرگرمجرای فعالیتطراحی و ا
 زمینه را برای رشد و شکوفایی کارکنان فراهم آورند.
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