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 چکيده
هاي تحقق اقتصاد مقاومتي، ابتدا بايد به ضرورت رويكرد به آن و  براي شناخت بسترها و زمينه

لذا  .همچنين آسيب شناسي اقتصاد كشور و موانع و نيازمندي هاي تحقق اقتصاد مقاومتي پرداخت

بحث در مورد هاي ضرورت   در سازمانها به مسائل وچالشهاي اقتصاد دولتي ايران به ويژهشناخت 

هر دولتي كه بخواهد وابسته به بيگانگان و كشورهاي  و اقتصاد مقاومتي بسيار كمك مي نمايد

استعمارگر نباشد الزم است يكسري زيرساختهاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي داشته باشد تا با 

ه كشور با آن مواجه مي شود قادر به تكيه بر آن زيرساختها بتواند در مواقع سخت و حساس ك

هدف از مطالعه حاضر شناسايي مولفه هاي موثر و ارائه مدلي براي . مديريت اصولي و قوي باشد

در اين روش به صورت كيفي و از طريق . ارزيابي اجراي اقتصاد مقاومتي در سازمانهاي دولتي است

مديريت . راج و ارزيابي مي شودو مصاحبه با خبرگان و بررسي متون شاخص هاي الزم استخ

تقويت و حمايت از اقتصاد ، حمايت از توليد ملي، مصرف توليدات و كاالهاي داخلي،  مصرفصحيح 

،  منابع ارزي  مسئله،افزايش توليد در برابر افزايش نقدينگي ،  تقويت بخش خصوصي،  بنيان دانش 

ترتيب از عوامل موثر بر اجراي موفق  مديريت صحيح مالي و ديپلماسي موفق در رفع تحريم ها به

 .اقتصاد مقاومتي در سازمانها بود
 

 اقتصاد مقاومتي، سازمانهاي دولتي، مديريت مالي، حمايت از توليد ملي :يديکل واژگان
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هاي نقد آزاد بر اررتباط بين کيفيت بررسی تأثير جریان

   گذاريگزارشگري مالی و بيش سرمایه
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 مقدمه

 يها نقش خود ياعضا ياز قواعد و اصول را ابداع و برا يا مجموعه ينظام اجتماع نيا ؛است يعيو طب ينظام اجتماع كيخانواده 

 .است قدرت برخوردار ساخت نظامدار كيخانواده از كند يم نييتع يمتنوع

خانواده . گردد از كاركرد سالم سواي بقاي خود در قالب يك نظام، موجب شكوفايي توان بالقوه يكايك اعضاي خود مي برخوردار  خانواده

و نيازهاي بعضا متعارض  ق شخصي تمامي اعضاي خود تعادل برقراركندتواند ميان نيازهاي خود در قالب يك واحد خانوادگي و عالي مي

 همياري، همكاري، به عشق، محبت، نياز  سايه بلكه در كنند ندگي نمي انزواز خانواده دري اعضا [13]. را برآورده سازد اعضاي خود

اي  خانواده جوهره (.1993رايس) گر همبستگي دارندشوند به يكدي پذيري و ساير نيازهاي غير ملموس كه توسط خانواده برآورده مي جامعه

زنده و در حال تغيير است كه با استفاده از اعضاي خويش و در جريان ارتباط دايمي، تعاملي و طرحدار با يكديگر يك كل را ساماندهي 

هاي مرتبط را به دنبال خواهد  ؤلفهها ناگزير تغيير در ساير م يابد، تغيير هر يك از مؤلفه كند و در طول زمان و مكان گسترش مي مي

صرف نظر از تعاملي كه در درون خانواده، اعضاي آن با هم دارند در ارتباط با بيرون از نهاد خانواده نيز اين تعامالت  (.1991بالچ،)داشت

در تبادل با ساير نهادهاي جامعه برقرار است، چراكه جريان رشد و تحول اعضاي خانواده نيز به لحاظ آموزش و تحصيالت و كار و ساير موارد 

 .[2]كند و خود جامعه موجوديت پيدا مي

 تيمشغول التيشدن به اتمام تحص كينزد شودوبا يشروع م التيبا تحص ردكهيگ يقرار م يا چرخه كيخانواده در يهركدام ازاعضا

 پيفل يويد) يمسائل شغل ريدرگ گر،يطرف د مسائل خانواده است و از ريطرف درگ كيعضو شاغل خانواده از  .شود يآغاز م زين يشغل

 يوخانوادگ يدر هر دوجنبه شغل يور بازده و بهره نيو حصول باالتر يسالم خانوادگ يداشتن زندگ راد،اف يحفظ تعادل در سازگار (.1999

 نيمطرح است كه در تأم يدگخانوا ياز اركان زندگ يكيشغل به عنوان . گذارند يافراد اثر م يزندگ تيفيهستند كه برك يمهم يها شاخص

 يدگيچيپ ليانجام شغل است كه امروزه به دل يها از روش يكي ينوبت كار. است ذارگ ريثأخانواده ت ياعضا يماد ريو غ يماد يازهاين

ه از است ك ياز جمله مشاغل يشغل پرستار. به ارائه خدمات تمام وقت و معمول شده است ازيشدن كارها و ن يو تخصص ياجتماع يزندگ

دوستان،  ،يخانوادگ يفرد نوبت كار را از زندگ تواند يدر روز م دنياجبار به كاركردن در شب و خواب .كند يم يرويپ يبرنامه نوبت كار

ساعات كاروخصوصاً كاركردن در  يوجدول زمان بند يجدا كند برنامه نوبت كار يمعمول و شركت درمراسمات اجتماع ييزناشو ي رابطه

 يروان -يستيز يمنف يامدهايتواند بالقوه پ يم يداريب -اختالل در چرخه خواب جاديو ا كيولوژيزيف يلت بر هم زدن هماهنگنوبت شب به ع

در تمام  يو اضطراب، عدم اعتماد به همكاران، اختالل در روابط فرد وبيمع يها چرخه رينظ ، ژهيو يها تيموقع. داشته باشد يو اجتماع

را  يمشكالت نوبت كار يمداوم ابزار و تكنولوژ رييو تغ يفقدان منابع مال ،يادار يكاغذ باز( 1999لديمانست) يسطوح سلسله مراتب سازمان

با استرس  يميداشته اند كه حجم كار رابطه معنادار و مستق انيب( 2111)گو و همكاران اياجيج(. 1999چاپمن و جان  )كند يم ديتشد

. قرار دارد مارستانيب طيشرا ريپرستاران عموما تحت تاث يداشته اند كه استرس شغل انيب زين [18])سو واني انگيش. پرستاران دارد يشغل

پرستاران با  يفشرده و استرس شغل يفتهاياز ش يكار، فشار ناش طيسخت مح طيداشته اند كه شرا انيب [17]و همكاران يماتسوزاك ويكاس

رابطه  مارستانيسخت كار ب طيو شرا يدشته اند كه استرس شغل انيب( 2112)و همكاران يگاند المايسا. رابطه داشته است يائسگي

 ينوبت كار سهيشبانه در مقا يكند كه نوبت كار نييپژوهش در صدد است كه تب نيا. با عملكرد خانواده پرستاران داشته است يوسمعك

 شهر تهران دارد؟ يعموم يها مارستانيل باطفا و C.C.U،I.C.U يپرستاران بخش ها بر عملكرد خانواده يراتيروزانه چه تأث

  
 

 روش

 يريروش نمونه گ و نمونه ،يجامعه آمار

باشندكه تحت  يتهران م شهر يآموزش يها مارستانياطفال ب و C.C.U،I.C.U  يپژوهش پرستاران بخش ها نيا يجامعه آمار

 ينفرازپرستاران بخش ها 212نمونه پژوهش شامل .دهستن تيمشغول فعال رانيا و يبهشت ديشه تهران، يعلوم پزشك يها نظردانشگاه

C.C.U، I.C.Uدر رشته  يمدرك كارشناس يدارا : هستند ريز يها يژگيو يانتخاب و دارا يباشندكه به روش خوشه ا ياطفال م و

پژوهش انجام  نيكه ا ياندر زم .كنند يكار نم يبه صورت چرخش گذرد، يسال از ازدواج آنها م كيكرده و حداقل  باشند،ازدواجيم يپرستار

طول شبانه روز  در گريبه عبارت د .به كارند مشغول روزنوبت  فقط در گريوگروه د كنند يازآنها فقط در نوبت شب كارم يگرفته است گروه

از نظر جمع پژوهش  نيا .رديگ يها انجام م در همان بخش و ها مارستانيهم فقط در همان ب يكار فتيش نيكنند و ا يكار م فتيش كيفقط 
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 تعداد خدمت، سنوات ت،يجنس محل كار، بخش ،يكار فتيپژوهش براساس ش نياست نمونه ا يشيمايپژوهش پ كياطالعات  يآور

  .شدند يفرزندان همتاساز
 

  ابزارسنجش

مدل  كيمدل مك مستر.شده است نيتدو(1991)مك مستر يخانواده بنا برالگو ييكارا دنيسنج يبرا( FAD)ابزار سنجش خانواده

شامل حل  كندكهيخانواده رامشخص م يينموده وشش بعدازكارا نيخانواده را مع يو تعامل ي،شغل يساختار اتياست و خصوص يرفتار

 يخانواده م يهفتم مربوط به عملكردكل اسيخرده مق كيرفتاروبه عالوه  ،كنترليعاطف يختگي،آم يعاطف يمشكل،ارتباط،نقشها،همراه

ال ؤبه هرس بوده و يالؤس 91،(FAD)پرسشنامه .اجرا شود يفرد اي يتواندبه صورت گروه ياست وم يكاغذ_ع مدادپرسشنامه ازنو نيباشندا

حداكثرنمره آزمون  .نمره 3مخالف . نمره  2موافق . نمره  1كامال موافق  :است لشك نيبه ا ينحوه نمره گذار. رديگ يتعلق م1-2 نيب يا نمره

 .خانواده است ينشانه كارآمد نييو نمره پا ينمره باال نشانه ناكارآمد. نمره2خالف نمره است كامال م 91وحداقل  221
 

 ها   افتهی

شب درجداول  فتيش و روز فتيش پژوهش باتوجه به بخش محل خدمت، نيدرا يابيارز مورد يرهايمتغ يفيتوص يها شاخص

 . ه شده استيارا (3،2،1)

 

 ها آن در بخش يها اسيمق خردهو خانواده  ییکارا یفيتوص يها شاخص:  1جدول 
 C.C.U I.C.U اطفال 

 ها شاخص              
 متغيرها

 ميانگين
 انحراف

 استاندارد
 ميانگين

 انحراف
 استاندارد

 ميانگين
 انحراف

 استاندارد

 2/11 99/131 99/19 91/129 23/19 12/131 كارايي خانواده
 19/2 11/11 19/2 22/11 99/2 29/12 حل مشكل

 19/2 11/12 92/2 92/12 21/2 12/11 اطارتب
 11/2 91/21 13/3 21/21 19/3 12/21 نقشها

 91/2 92/11 91/2 21/19 91/2 91/19 همراهي عاطفي
 11/2 92/21 12/1 19/19 13/2 91/21 آميختگي عاطفي

 99/3 91/21 1/2 31/21 22/2 91/22 كنترل رفتار
 39/1 21 91/2 13/29 21/2 11/29 عملكر كلي

 

بخش  وI.C.U (912/129=M )بخش ، C.C.U(12/131=M) خانواده پرستاران در بخش  ييكارا نيانگيبا توجه به جدول، م

 .است( M=99/131)اطفال

 روز فتيسه گانه ش يها آن در بخش يها اسيمق خانواده و خرده  ییکارا یفيتوص يها شاخص:  2جدول 
 C.C.U I.C.U اطفال 

                                                              ها       شاخص        
 متغيرها

 ميانگين
 انحراف

 استاندارد
 ميانگين

 انحراف
 استاندارد

 ميانگين
 انحراف

 استاندارد
 9/19 99/132 2/21 32/129 9/11 92/132 كارايي خانواده

 92/1 13/11 11/2 33/11 11/2 31/11 حل مشكل
 39/2 92/12 99/2 91/12 13/2 19/11 ارتباط
 22/2 93/21 23/3 91/19 92/3 11/21 نقشها

 11/2 91/11 21/2 19 29/3 99/19 همراهي عاطفي
 29/1 13/21 11/1 19/19 92/3 11/21 آميختگي عاطفي

 39/2 22/21 19/1 29/21 99/2 39/22 كنترل رفتار
 93/1 32/29 19/1 11/21 39/2 22/21 عملكرد كلي
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 ICU (34/129=M) ، در بخشC.C.U (92/132=M) بخش در روز فتيخانواده پرستاران ش ييكارا نيانگيم به جدول، با توجه

 .باشد يم( M=99/132)و در بخش اطفال 
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 شب فتيسه گانه ش يها آن در بخش يها اسيمق خانواده و خرده ییکارا یفيتوص يها شاخص:  3جدول 
 C.C.U I.C.U اطفال 

 ها شاخص               
 متغيرها

 ميانگين
 انحراف

 استاندارد
 ميانگين

 انحراف
 استاندارد

 ميانگين
 انحراف

 استاندارد

 31/19 21/131 99/19 11/131 9/12 93/139 كارايي خانواده
 32/2 11/11 9/2 1/11 19/2 93/12 حل مشكل

 93/2 22/12 12/2 91/12 91/1 19/11 ارتباط
 12/3 11/21 91/3 93/21 99/3 31/22 نقشها

 99/2 19/11 91/2 11/19 13/2 91/19 همراهي عاطفي
 99/3 1/21 11/1 12/21 2/2 11/22 آميختگي عاطفي

 31/3 9/21 93/3 29/22 19/3 13/23 كنترل رفتار
 19/2 99/21 93/3 99/21 12/2 32/31 عملكرد كلي

، دربخش C.C.U  (93/139= M)اران شيفت شب در بخش خانواده پرست شود كه ميانگين كارايي مالحظه مي با توجه به جدول،

I.C.U  (11/131 = M )بخش اطفال   در و(21/131 = M  )مي باشد. 

 

 جینتا

و اطفال تفاوت وجود   C.C.U ،I.C.U هاي بين اثر نوبت كاري شبانه و اثرنوبت كاري روزانه در كارايي خانواده پرستاران بخش. 1

 .دارد

 

 واریانس دوراهه بررسی اثرنوبت کاري و محل کار بر کارایی خانواده پرستاران نتایج تحليل:  4جدول 
 شاخص آماري              

 
 منابع تغييرات

  مجموع مجذورات
df 

 

ميانگين 
 مجذورات

 
F 

سطح 
 معناداري

 نوبت كاري
 بخش 

 بخش* نوبت كاري 
 خطا
 كل

319/1393 
231/932 
912/99 

929/12921 
1919122 

1 
2 
2 

199 
212 

319/1393 
111/219 
319/23 
392/92 

939/21 
292/9 
913/1 

111/1 
112/1 
112/1 

 

 سطح آلفاي در =F)93/21(8بركارايي خانواده با توجه به (  روز و شب)اصلي نوبت كاري شود كه اثر توجه به جدول، مالحظه مي

) 111/1>(p پرستاران شيفت روزانه ده دربا توجه به اينكه ميانگين نمره هاي كارايي خانوا .معنا داراست (M=134/82) پرستاران  در و

شود كه كارايي خانواده در مورد پرستاران شيفت روزانه  ميگرفته اين نتيجه  بنابر(. 3،2) است جداول شماره ،(M=138/63) شيفت شبانه 

 اما اثر. معنادار است( P<112/1)آلفاي درسطح ( F=29/9 2)اصلي بخش با توجه به  همچنين اثر . بهتراز پرستاران شيفت شبانه است

براي اينكه مشخص شود ازسه .معنا دار نيست  p)<11/1(در سطح آلفاي  F) =913/1(بخش محل خدمت باتوجه  تعاملي نوبت كاري و

( 1)شماره  آزمون تعقيبي توكي استفاده شدكه درجدول و اطفال كداميك دركارايي خانواده تأثير بيشتري دارد از  C.C.U ،I.C.Uبخش

 .  آمده است
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 مختلف يها پرستاران بخش نيخانواده ب ییکارا نيانگيم يدو به دو سهیمقا:  5جدول 
 شاخص آماري             

 
 بخش

اختالف 
 ميانگين

خطاي 
 استاندارد

 سطح
 معناداري

C.C.U 
 

I.C.U 1222/2 31912/1 139/1 
 111/1 22213/1 2192/9 اطفال

 I.C.U 1123/2 -21929/1 119/1              اطفال              
 

واطفال تفاوت معنا  I.C.Uو اطفال و C.C.U نيب.تفاوت معنا داراست I.C.Uو C.C.U نيشودكه ب يباتوجه به جدول مالحظه م

ازدو  شتريانواده بخ ييبركارا C.C.U ربخشيثأشودكه ت ياطفال معلوم م و C.C.U ،I.C.Uسه بخش يها نيانگياختالف م  سهيازمقا.داراست

 .است گريبخش د

و اطفال تفاوت   C.C.U   ،I.C.Uيپرستاران بخشها يروزانه درحل مشكل خانوادگ يكار اثرنوبت شبانه و يكار نوبت اثر نيب .2

 .وجود دارد

 

 

 

 

 یو محل کار بر حل مشکالت خانوادگ ياثرنوبت کار یدوراهه بررس انسیوار ليتحل: 6جدول 
 ص آماريشاخ            

 منابع تغييرات
  مجموع مجذورات

df 
 

  ميانگين مجذورات
F 

 سطح معناداري

 111/1 112/2 922/11 1 922/11 نوبت كاري
 119/1 233/2 123/29 2 199/19 بخش

 131/1 129/2 913/13 2 911/21 بخش* نوبت كاري 

   991/9 199 129/1291 خطا

    212 29119 كل
 

پرستاران معنادار  يبرحل مشكالت خانوادگ يكار نوبت تعامل بخش و و (روزوشب)يكار نوبت يصلا اثر شودكه يمالحظه م

اما  ندارد يبرحل مشكالت خانوادگ يمتفاوت ريواطفال تأث  C.C.U ،I.C.U  يها روزانه دربخش يكار نوبت شبانه و يكار نوبت يعني باشد ينم

 I.C.Uمعلوم شود كه از سه بخش  نكهيا يبرا.باشد يمعنادارم( P<119/1)يح آلفادرسط( F=23/2)بخش محل خدمت با توجه به  ياصل اثر

  ،C.C.U   ه شده يارا( 1)استفاده شد كه در جدول  يتوك يبيآزمون تعق دارد از يشتريب ريتأث يدرحل مشكالت خانوادگ كيو اطفال كدام

 .است

 

 مختلف يها اران بخشپرست یحل مشکالت خانوادگ نيانگيم يدو به دو سهیمقا: 7جدول 

 

 

 

 

 
 

 

 

 شاخص آماري            
 بخش

اختالف 
 ميانگين

خطاي 
 استاندارد

 سطح
 معناداري

C.C.U 

 
I.C.U 

 
1129/1 22311/1 122/1 

 اطفال 
 

1229/1 29112/1 112/1 

 I.C.U        2122/1 -11192/1 911/1 اطفال                      
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اما  داراست، ياطفال تفاوت معن و  CCUبخش  نيب نيهمچن داراست و يتفاوت معن ICCو C.C.Uبخش  نيب باتوجه به جدول،

 ياطفال معلوم م و C.C.U ،I.C.Uسه بخش نيـانگياختالف م سهياز مقا .وجودندارد يدار ياطفال تفاوت معن و I.C.Uدوبخش  نيب

 .اطفال است و   I.C.Uدو بخش  شترازيب  يمشكالت خانوادگ برC.C.U بخش ريشودكه تاث

و اطفال تفاوت   C.C.U ،I.C.U يها پرستاران بخش يارتباط خانوادگ روزانه در يكار نوبت اثر شبانه و يكار نوبت اثر نيب .3

 .وجود دارد

 

 و محل  کار بر ارتباط ياثرنوبت کار یدوراهه بررس انسیوار ليتحل جینتا: 8جدول 
 شاخص آماري                

 منابع تغييرات
  جموع مجذوراتم

df 
 

  مجذورات ميانگين
F 

سطح 
 معناداري

 نوبت كاري
 بخش

 بخش* نوبت كاري 
 خطا
 كل

912/1 
119/11 
122/1 
911/1219 

23313 

1 
2 
2 

192 
191 

912/1 
213/2 
191/1 
929/9 

121/1 
192/1 
119/1 

112/1 
212/1 
991/1 

 

 يعنيباشد ينم معنادار رارتباطيها برمتغ ش وتعامل آنبخ ،(روزوشب) يكار شودكه اثر نوبت يتوجه به جدول مشاهده م با

 .ارتباط ندارد بر يمتفاوت ريها تأث تعامل آن نيهمچن اطفال و وC.C.U، I.C.Uمنتخب  يها روزانه دربخش ينوبت كار شبانه و يكار نوبت

و اطفال تفاوت   C.C.U ،I.C.U يها پرستاران بخش يخانوادگ يها روزانه در نقش يكار نوبت شبانه و اثر يكار نوبت اثر نيب .2

 .وجود دارد

 

 ها و محل کار بر نقش ياثرنوبت کار یدوراهه بررس انسیوار ليتحل جینتا: 9جدول 
 شاخص آماري                 
 منابع تغييرات

  مجموع مجذورات
df 
 

  ميانگين مجذورات
F 

سطح 
 معناداري

 نوبت كاري
 بخش

 بخش* نوبت كاري 
 خطا
 كل

191/39 
992/93 
923/31 
132/2213 

93193 

1 
2 
2 

199 
212 

191/39 
931/31 
922/11 
911/11 

111/3 
113/2 
392/1 

119/1 
199/1 
219/1 

 

 يعنيباشد يرنم ها معنادا نقش تعامل آنها بر بخش و ،(روزوشب) يكار نوبت ياصل شودكه اثر يبا توجه به جدول مشاهده م

 .ها ندارد بر نقش يمتفاوت ريها تأث تعامل آن نياطفال و همچن و C.C.U،I.C.Uمنتخب  يها بخشروزانه در ينوبت كار شبانه و يكار نوبت

و اطفال تفاوت وجود  C.C.U  ،I.C.Uيها پرستاران بخش يعاطف يروزانه در همراه يكار نوبت شبانه و اثر يكار اثرنوبت نيب -1

 .دارد

 

 یعاطف یو محل کار بر همراه يکار اثرنوبت یدوراهه بررس انسیوار ليتحل جینتا: 11جدول 
 شاخص آماري              

 منابع تغييرات
  مجموع مجذورات

df 
 

  ميانگين مجذورات
F 

سطح 
 معناداري

 نوبت كاري
 بخش

 بخش* نوبت كاري 
 خطا
 كل

111/1 
919/22 
199/3 
131/1291 

12211 

1 
2 
2 

192 
199 

111/1 
219/11 
192/1 
199/1 

191/1 
219/1 
231/1 

119/1 
231/1 
192/1 
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 يعني باشد ينم معنادار يعاطف يهمراه ها بر بخش وتعامل آن ،(شب و روز) يكار شودكه اثرنوبت يباتوجه به جدول مشاهده م

 يهمراه بر يمتفاوت ريها تأث تعامل آن نياطفال و همچن و C.C.U،I.C.Uمنتخب  يها بخش روزانه در يكار نوبت شبانه و ينوبت كار

 .ندارد يعاطف

و اطفال تفاوت   C.C.U   ،I.C.Uيها پرستاران بخش يعاطف يختگيآم روزانه در يكار نوبت اثر شبانه و يكار نوبت اثر نيب .9

 .وجود دارد

 

 یعاطف یختگيو محل کار بر آم ياثرنوبت کار یدوراهه بررس انسیوار ليتحل جینتا: 11جدول
 شاخص آماري                  
 منابع تغييرات

  مجموع مجذورات
df 
 

  ميانگين مجذورات
F 

سطح 
 معناداري

 نوبت كاري
 بخش

 بخش* نوبت كاري 
 خطا
 كل

912/93 
399/119 
222/21 
911/2111 

99393 

1 
2 
2 

199 
191 

912/93 
193/19 
221/21 
221/21 

111/3 
992/3 
913/1 

192/1 
121/1 
391/1 

 
 اثر.باشد يمعنادارنم يعاطف يختگيوبخش برآم يكار تعامل نوبت و(شب و روز)يكار اثرنوبت شودكه يمالحظه م توجه به جدول، با

 ،C.C.Uمعلوم شودكه ازسه بخش  نكهيا يبرا.باشد يمعنادارم(p <121/1) يدرسطح آلفا(  =992/3F)بخش محل خدمت باتوجه به  ياصل

I.C.U( 12)استفاده شد كه در جدول شماره   يتوك يبيدارد از آزمون تعق يشتريب ريثأپرستاران ت يعاطف يختگيدرآم كياطفال كدام و

 .آمده است

 گانه سه يها پرستاران بخش یعاطف یختگيآم نيانگيم يدو به دو سهیمقا: 12جدول
 شاخص آماري               

 بخش
اختالف 
 ميانگين

خطاي 
 استاندارد

 سطح
 معناداري

C.C.U I.C.U 2233/2 19923/1 111/1 
 331/1 93121/1 1121/1 اطفال

 I.C.U 1119/1 99912/1 232/1اطفال                            
 

 با ، I.C.Uبااطفال و  C.C.U نيباشداما ب يتفاوت معنادار مI.C.U و C.C.U بخش  نيب شودكه يتوجه جدول مالحظه م با

  C.C.Uبخش  ريشودكه تأث يل معلوم مو اطفا C.C.U،I.C.Uسه بخش  يها نيانگياختالف م سهيمقا از باشد ينم اطفال تفاوت معنادار

 .است گريبخش د دو از شتريب يعاطف يختگيبرآم

و اطفال تفاوت وجود    C.C.U،I.C.Uيها پرستاران بخش روزانه دركنترل رفتار يكار نوبت شبانه و اثر يكار نوبت اثر نيب .1

 .دارد

 

 رکنترل رفتارو محل کار ب ياثر نوبت کار یدوراهه بررس انسیوار ليتحل: 13جدول
 شاخص آماري                      

 منابع تغييرات
  مجموع مجذورات

df 
 

  ميانگين مجذورات
F 

سطح 
 معناداري

 نوبت كاري
 بخش

 بخش* نوبت كاري 
 خطا
 كل

192/111 
921/119 
393/19 
191/3111 

99332 

1 
2 
2 

199 
192 

192/111 
291/12 
192/9 
911/19 

929/1 
921/2 
293/1 

119/1 
119/1 
911/1 
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( P<119/1)يدر سطح آلفا( F=929/1) بركنترل رفتاربا توجه به (شب و روز)يكار نوبت اثر شودكه يتوجه به جدول مالحظه م با

 13/23)شبانه   فتيپرستاران ش در و( =M 39/22)روزانه  فتيكنترل رفتاردرپرستاران ش ينمره ها نيانگيم نكهيباتوجه به ا.معناداراست

M=) شبانه است اما اثر فتيپرستاران ش از روزانه بهتر فتيپرستاران ش مورد در كنترل رفتار شودكه يم جهينت نيبنابرا (.2،3داول ج)است 

 .ستيبخش محل معنادار ن و يكار نوبت يتعامل و اثر محل كار  بخش ياصل

و اطفال تفاوت   C.C.U ،I.C.Uيها اران بخشپرست يخانوادگ يروزانه درعملكرد كل يكار اثرنوبت شبانه و يكار نوبت اثر نيب -9

 .وجود دارد

 

 

 پرستاران یومحل کاربه عملکردکل ياثرنوبتکار یدوراهه بررس انسیوار ليتحل: 14جدول
 شاخص آماري            

 منابع تغييرات
  مجموع مجذورات

df 
 

  ميانگين مجذورات
F 

سطح 
 معناداري

 112/1 9/9 319/222 1 319/222 نوبت كاري
 132/1 221/3 213/11 2 929/112 بخش

 992/1 399/1 229/9 2 213/19 بخش* نوبت كاري 
   219/22 199 992/2211 خطا
 كل

 
139121 212  

 
 
 

 
 

 

درسطح ( F=91/9)توجه به  خانواده با يكل برعملكرد (شب و روز)ينوبت كار اثر شودكه يباتوجه به جدول، مالحظه م

ودرپرستاران =M (22/21)روزانه فتيعملكرد خانواده درپرستاران ش يها نمره نيانگيم نكهيباتوجه به ا .راستمعنا دا( p<1/112)يآلفا

از  روزانه بهتر فتيپرستاران ش خانواده درمورد يشودكه عملكردكل يم جهينت نيبنابرا(. 3،2 ولجدا) است (=M 32/31)شبانه  فتيش

 اما اثر .معنا داراست ( (p<0/034 يدرسطح آلفا (F = 221/3 )با توجه به محل كار ريمتغ ياصل اثر نيهمچن .شبانه است فتيپرستاران ش

سه  از مشخص شود نكهيا يبرا.باشد  يمعنادارنم( p<1/11)  ياسطح آلف در ( F/.=339)محل كاربا توجه به  و ينوبت كار يتعامل

استفاده شدكه درجدول شماره  يتوك يبيآزمون تعق دارد از يرشتيب ريخانواده تأث يكل درعملكرد كي واطفال كدام C.C.U،I.C.Uبخش

 .آمده است( 11)

 

 

 مختلف يها پرستاران بخش نيعملکرد خانواده ب نيانگيم يدو به دو سهیمقا: 15جدول
 شاخص آماري            

 بخش
اختالف 
 ميانگين

خطاي 
 استاندارد

 سطح
 معناداري

C.C.U I.C.U 311/2 922/1 111/1 
 129/1 999/1 12/2 اطفال

 I.C.U 291/1 921/1 911/1                            اطفال

 

اما  .است دار يو اطفال تفاوت معن C.C.U نيب نيهمچن .داراست يتفاوت معن   I.C.UوC.C.U  نيب شودكه يبا توجه به جدول مالحظه م

 U بخش ريشودكه تأث ياطفال معلوم م وC.C.U ،  I.C.Uسه بخش  يها نيانگيم سهيازمقا .ستيدار ن يو اطفال تفاوت معن I.C.U نيب

C.Cبخش  ود شترازيخانواده ب يبرعملكردكلI.C.U و اطفال است. 

 

 ريبحث و تفس 
لذا  .خانواده درمانگران است يها از پژوهش ياريخانواده سالم موضوع بس نياديبن و ياصل رساختيز كيمناسب خانواده به عنوان  ييكارا

 ،ياثرات جسم رگذاربايثأت ريمتغ كيبه عنوان  يكار نوبت .يريشگيپ ياست بسو يشود گام يآن م يكه منجربه ناكارآمد يليساشناخت م

 .[6]دارند گريبرهمد يتعامل يعملكرد خانواده اثر و يكار مناسب خانواده است نوبت بركاركرد يتعامل ثرا يدارا يستيز و يروان
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 I.C.Uو C.C.U ي ها خانواده پرستاران بخش ييروزانه دركارا ينوبت كار شبانه و يكار نوبت اثر نيب پژوهش، ياصل هيفرض يبررس در

 روزانه دارد، يكار نوبت با سهيخانواده پرستاران درمقا ييبركارا يشتريب ريثأشبانه ت ينشان دادكه نوبت كار جينتا واطفال تفاوت وجوددارد،

طالق  باالتر زانيم كاران از نوبت يها نشان داده است كه خانواده يكار نوبت پژوهش درمورد.بود گريبخش د ازدو شتريب C.C.Uاثر  نيهمچن

 مونيس) استرس باال زانيم ،( 1992رحمان وپال )با كودكان  فيرابطه ضع ،( 1999كاست ) كمتر ييزناشو تي، رضا( 1991 ليوك تيوا) 

 اثر نيدوم به تفاوت ب هيفرض .برند يرنج م شان يكار نوبت ريغ يبا همتاها سهيادرمق(  1991و روزا  كانيگال) بدتر يجنس يزندگ و(1991

 نيا يها افتهي.واطفال اشاره دارد  I.C.UوC.C.U  يها پرستاران بخش يروزانه برحل مشكل خانوادگ يكار اثرنوبت شبانه و يكار نوبت

 يتوك يبيآزمون تعق جياست نتا بخش محل خدمت معنا دار اما اثر ستينمعنا دار يازنظرآمار(شب وروز)يكار نوبت نشان دادكه اثر هيفرض

 جينتا با هيفرض نيا يها افتهي.و اطفال است  I.C.Uاثردوبخش از شتريبرحل مشكالت خانواده ب C.C.Uآن بودكه اثربخش  از يحاك

بوده  يتينقش دو جنس يدارا اغلزنان شنشان دادكه  ياسدخان .[5] .دارد ييهمسو (1999)هارتشون و( 1391)يدري، ح(1319)  ياسدخان

له أمس نيهستند و هم يت ورزأاستقالل و جر اتيخصوص يزنان دارا نيمسئله مداراست همچن وهيمقابله با مشكل درآنان ش يها وهيش و

. دهند بروزاز خود  تيمناسب با موقع يها العمل گوناگون مواجه شده و عكس يزا استرس يها تيشود تا بتوانند با موقع يباعث م

 ريتر از سا نييپا نيانگيزنان پرستار شب كار به طور م «ينظارت مال»و  «يروابط جنس»داشته است كه دو مؤلفه  انيب( 1391)يدريح

در  عيسر ماتيفوق العاده باالست والزم است پرستار تصم يتكنولوژC.C.U داردكه دربخش يم انيب(  1999) هارتشون . پرستاران است

 يروزانه برارتباط خانوادگ يكار اثرنوبت شبانه و يكار نوبت اثر نيسوم به تفاوت ب هيفرض .[2]رديبگ ماريب يگو نجات زندحفظ  نهيزم

معنا  يارتباط خانوادگ ها بر بخش وتعامل آن ،يكار نوبت نشان دادكه اثر جينتا .اطفال اشاره دارد وI.C.U وC.C.U  يها پرستاران بخش

هل شاغل با أزنان مت خانواده در ييكه كارا نشان داد يهمت .دارد ييهمسو(  1393)يپژوهش همت جيبا نتا هيضفر نيا جينتا. ستيدارن

 گرانيارتباط با د جاديا يبرا يا لهيدارد كه كاركردن وس دهيعق آدلر نيهمچن. ندارد يتفاوت يخانوادگ ارتباط بعد در ريساعت كار ثابت و متغ

چهارم  هيفرض .رديگ يخانواده قرار م ياعضا اًخصوص گرانيد دأييشود و مورد ت يم يروابط اجتماع جاديبه ا اشتغال موفق قيفرد از طر. است

 اطفال اشاره دارد و I.C.Uو  C.C.U يها پرستاران بخش يخانوادگ يها روزانه درنقش يكار اثرنوبت شبانه و يكار نوبت اثر نيبه تفاوت ب

 نهيزم قيدرتحق روپكياست .ستيمعنا دار ن يآمارازنظر يخانوادگ يها برنقش و تعامل آنها بخش ،يارك نشان داد كه اثر نوبت جينتا  [1].

 نيشود اما شاغل يخانواده م -كار شتريموجب تعارض ب( و شب  بعدظهر) نيمع يها كاركردن در نوبت نكهيا رغميخود اظهار داشت عل ابي

 ييبه تفاوت كارا خودپژوهش  در(  1393)  ياست كه همت يدرحال نيا .كنند يم يگخانواد يها صرف نقش را يشتريكار مدت زمان ب نوبت

 يكار نوبت اثر نيپنجم به تفاوت ب هيفرض. اشاره دارد يخانوادگ يها نقش بعد در ريهل با ساعت كار ثابت و متغأخانواده در زنان شاغل مت

 نشان دادكه اث جينتا [11] .و اطفال اشاره دارد  I.C.UوC.C.U  يها پرستاران بخش يعاطف يروزانه درهمراه يكار نوبت شبانه و اثر

 يتوانمند ساز كه نيا انيپژوهش خود با ب در (1991)و هاونس نگريالس چ.ستين معنا دار يعاطف يوتعامل آنها بر همراه بخش ،يكار بترنو

(  1393)  ياميپ. پژوهش اشاره دارند نيا يها افتهيو با همس يجيشود به نتا يكارپرستاران م يباعث اثربخش ياجتماع تيحما و كار طيمح

نوبت  شبانه و يكار نوبت اثر نيششم به تفاوت ب هيفرض .درحد متوسط هستند يعاطف ينظرخستگ از ژهيو يها مراقبت اننشان دادكه پرستار

 يكار تعامل نوبت و يكار نشان دادكه اثرنوبت جينتا. اطفال اشاره دارد  و I.C.Uو C.C.U يها پرستاران بخش يعاطف يختگيكار روزانه درآم

 يتوك يبيآزمون تعق جينتا [3] .پرستاران معنا دار است يعاطف يختگياما اثربخش برآم ستيپرستاران معنا دارن يعاطف يختگيو بخش برآم

خانواده در زنان  ييدكه كارانشان دا(1393) يهمت .گراستياز دو بخش د شيپرستاران ب يعاطف يختگيبرآم C.C.Uشنشان دادكه اثربخ

نسبت  يكمتر يعاطف يختگيآم ريو زنان متأهل با ساعات كار متغ استمتفاوت  يعاطف يختگيدربعدآم ريشاغل ومتأهل با كار ثابت و متغ

 ريغ يها ساعت و اشتغال در يخود نشان دادند كه نوبت كار يدر مطالعه طول(1991) تيوك تيوا. به همكاران خود با ساعات كار ثابت دارند

 .[6]گذار است ريتأث يو روابط جنس ييزناشو ،مشكالتييتبادل زناشواً خصوص يمتعارف بر همه ابعاد زندگ

 و I.C.U و C.C.Uيها روزانه دركنترل رفتارپرستاران بخش يكار شبانه و اثرنوبت يكار نوبت اثر نيهفتم به تفاوت ب هيفرض

اثربخش معنا  اما ستيدار ن و بخش بركنترل رفتار پرستاران معنا يكار وتعامل نوبت يكار رنوبتنشان دادكه اث جينتا. اطفال اشاره دارد

نسبت به كاركنان  يشتريواضطراب ب يمشكالت خانوادگ از يكار خود نشان دادكه كاركنان نوبت ژوهشدر پ(  1319)  يفروغ .داراست

دارد  يخانوادگ يزندگ يبررو يمنف ريثأت نكهيضمن ا يكار كه نوبت افتيرد يشيمايمطالعه پ كيدر(1991)باخ برگر .روزكار برخوردارند

 [7] .كند يم جاديمزاحمت ا زيآنان ن ياجتماع يدرزندگ

و  I.C.Uو  C.C.U يها پرستاران بخش يروزانه درعملكردكل يكار اثرنوبت شبانه و يكار اثرنوبت نيهشتم به تفاوت ب هيفرض

 فتيروزانه نسبت به پرستاران ش فتيپرستاران ش مورد خانواده در يبر بهتر بودن عملكردكل يمبن هيفرض نيا يها افتهي.اطفال اشاره دارد

 گريدو بخش د از  يكل عملكرد برC.C.U ازآن بودكه اثربخش يحاك يتوك يبيآزمون تعق يها افتهي .ستا معنادار يآمار نظر شبانه  از

 ،يمال نظارت ،يرابطه جنس يلفه هاؤپرستاران شب كار از م يتمنديرضا زانيه مدرپژوهش خودنشان داد ك(1392)يدريح .است شتريب
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 يآموزش پرستار ،يخدمات پرستار رتيازجمله مد يپرستار فمختل يها طهيپژوهش درح جينتا .تر ازپرستاران روز كار است نييپا

 ايواگذار كنند و  يمثال منش يحرفه ا ريرا به افراد غ يضرور ريغ يدفتر يكارها يسر كيتوانند  يم رانيمد. كاربرد دارد يوخدمات پرستار

آموزش ضمن خدمت وبرطرف كردن كمبود پرسنل  يها دوره يبرقرار قبل از شروع كار در برنامه پرستاران، يهيبا قرار دادن برنامه توج

 تيحما ستميبا س ييو آشنا يرتباطا يها مهارت يآموزش يها دوره يبرگزار شب، يها فتيپرستاران مجرد در ش يريبكارگ پرستاران،

 زانيم شيافزا قياز طر ندينا خوشا يها تيتوانند با اصالح موقع يپرستاران و مسئوالن م .[5] درا كاهش دهن يكار مشكالت نوبت ياجتماع

 زهيانگ جاديو ا يشغل يانجام كارها يبرا يو نوآور تيخالق ،يحس كنجكاو يريزمان، بكارگ تيريمد همكاران، ريخود و سا يدانش و آگاه

 امانج ورزش و مسافرت، ليهستند از قب ليجسم و روح وروان انسان دخ تيكه در تقو ياستفاده از اقدامات مثبت در خود و همكاران، يها

و  ياستفاده از خدمات مشاوران روانشناسان صنعت گران،يدر خود و د يحس همكار تيتقو ،يكردن اهداف زندگ يشخص ،يفكر يها يباز

 [2]. مبارزه كنند يبا اثرات مخرب نوبت كار يسازمان
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