 وصول مقاله79/4/41 :
 اصالح نهايي79/3/40 :
 پذيرش نهايي79/3/40 :

نقش تعارض در کار و زندگی شخصی افراد با شیفت کاری در گردش مورد
مطالعه بیمارستانهای خاتم االنبیاء شاهرود و حضرت فاطمه میاندوآب

چکیده

محسن محمدیانساروی/9شادان وهابزاده2

مقدمه :تعارض کار  -خانواده ،که با عنوان ناسازگاری بین نقشهای کاری و خانوادگی از آن نام برده میشود ،از فشارهای ناشی
از ناسازگاری نقشهای خانوادگی و شغلی به وجود میآید .پژوهش حاضر با هدف بررسی تعارض میان کار و زندگی شخصی افراد
با ساعات کاری در گردش صورت گرفته است.
روش پژوهش :بنابراین از لحاظ ماهیت روش توصیفی  -پیمایشی میباشد بر این اساس برای سنجش مفاهیم پژوهش،
پرسشنامه استاندارد تعارض کار و زندگی مورد استفاده قرار گرفته است .پایایی پرسشنامه مذکور به روش آلفای کرونباخ مورد
بررسی قرار گرفته که مقدار آن  0.838و در سطح مطلوب میباشد .برای تجزیه وتحلیل اطالعات از آزمون تک نمونهای  tدر
نرمافزار  spss21استفاده شده است.
یافتهها :حاکی از میزان باالی تعارض میان کار و زندگی شخصی در افراد با شیفت کاری در گردش میباشد بطوری که عامل
تعارض زمانی کار و زندگی شخصی با میانگین 51/39بیشترین میزان تعارض و متغییر تعارض بر پایه تنش یا فشار با میانگین
51/39در رتبه دوم و در نهایت عامل تعارض بر پایه رفتار با میانگین  51/78رتبه سوم را در بروز تعارضات کار و زندگی به خود
اختصاص داده اند.
نتیجهگیری :پیشنهاد میشود دوره های مدیریت زمان و مدیریت استرس از سوی سازمان به کارکنان ارائه شود .همچنین میتوان
با در نظر گرفتن پاداش های مادی و معنوی ،توجه به سالمت کارکنان و حمایت از آنان میزان تعهد و رضایت شغلی آنها را افزایش
دهند.
کلید واژهها :تعارض کار و زندگی ،تعارض بر پایه زمان ،بر پایه تنش یا فشار ،بر پایه رفتار ،بیمارستان.

 -5استادیار گروه مدیریت دولتی ،دانشکده مدیریت ،واحد تهران شمال ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران( ،نویسنده مسئول) ،پست
الکترونیکmo.dian@yahoo.com :
 -2استادیار گروه مدیریت بازرگانی ،دانشکده مدیریت ،واحد تهران شمال ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
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نقش تعارض در کار و زندگی شخصی افراد

مقدمه
مطالعات انجام شده در سالهای اخیر در کشورمان
حاکی از توجه به مسئله توازن بین کار و زندگی
کارکنان است .به نحویکه بند نهم سیاستهای کلی
نظام اداری که توسط رهبر انقالب در تاریخ 73/5/95
به رؤسای قوای سهگانه ،رییس مجمع تشخیص
مصلحت نظام و رییس ستاد کل نیروهای مسلح ،ابالغ
شده است نیز به ضرورت ایجاد این توازن پرداخته و
«توجه به استحکام خانواده و ایجاد تعادل بین کار و
زندگی افراد در نظام اداری» را یکی از ضروریات قلمداد
کرده است( .پایگاه اطالعرسانی مجمع تشخیص
مصلحت نظام) اشاره مستقیم به این مسئله در کنار
سیاستهایی مانند «دانشبنیان کردن نظام اداری از
طریق بکارگیری اصول مدیریت دانش و یکپارچهسازی
اطالعات ،با ابتناء بر ارزشهای اسالمی» نشان از توجه
به اهمیت این موضوع در دیدگاه مدیریت کالن
کشورمان دارد .در سالهای اخیر نرخ مشارکت زنان در
ایران نیز به دالیل متعددی مانند افزایش سطح
تحصیالت ،کاهش بعد خانوار ،افزایش میانگین سن
ازدواج ،پایین بودن قدرت خرید دستمزد مردان در
تأمین استانداردهای رو به افزایش زندگی ،تغییر نگرش
مردان درباره حضور زنان در بازر کار ،گسترش مراکز
نگهداری از کودکان و سالمندان و توسعه مشاغل
پارهوقت و مشارکتی ،افزایش یافته است] .[5با توجه به
این روند و در نظر گرفتن اهمیت و نقش جایگاه زنان
در خانواده ،برای بهرهگیری سازمانها از توان زنان و
تسهیل شرایط حضور ایشان در عرصههای اجتماعی،
بایستی تدابیر الزم صورت پذیرد .بدین منظور مطالعات
و تالشهای زیادی برای ایجاد روشهایی به منظور
ایجاد تعادل بین زمان کار و زمان الزم برای رسیدگی
به خانواده صورت گرفته است؛ چراکه با تغییر شرایط
جوامع ،نیاز به فعالیت افراد خانواده (زنان و مردان)
بیشتر شده است و بهطور همزمان نیاز هر یک از آنها
برای صرف وقت در امور خانوادگی نیز افزایش یافته
است] .[2امروزه سازمان ها در زندگی انسان معاصر
نقشی اساسی ایفا میکنند؛ چرا که سازمانها همه
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جوانب زندگی را فرا گرفتهاند و از سویی نیروی کار،
یعنی بخشی از جمعیت بالغ کشور ،بیش از نیمیاز
ساعات روز خود را در سازمانها سپری میکنند.
نیروی انسانی بزرگترین سرمایهی هر سازمانی است؛
لذا توجه به روحیات و شناخت نگرش های آنها در
سازمان بسیار ضروری است .تعارض کار  -خانواده که
از مهمترین تعارضات بین نقشی افراد شاغل است،
تأثیری اساسی در کاهش رضایت زندگی کاری
کارکنان داشته و برای افراد و سازمان ها به یک اندازه
اهمیت دارد .تعارض کار  -خانواده کاهش تمامیمؤلفه
های کیفیت زندگی را در پی دارد] .[9سرانجام ،رشد
گسترده زندگی کاری در جهان مدرن ،پژوهش درباره
تعارضات کار  -خانواده را ضروری ساخته است].[1
مطالعات نشان میدهد که تعارض کار  -زندگی نگرانی
مهمی برای افراد و سازمانها میباشد ،چرا که تعارض
کار  -زندگی به کاهش رضایتمندی در خانواده و
ترك کار منجر می شود .محققان هزینه های ناشی از
تعارضات کار و خانواده را که ناشی از تقاضاهای باالی
محیطهای کار و خانواده است برای افراد و جامعه در
حد بسیار باال ارزیابی کرده اند] .[1تعارض میان کار و
خانواده با پیامدهای شغلی مانند :رضایت از کار ،میل به
ماندن در شغل و تعهد شغلی ارتباط دارد و وجود ان
عالوه بر اینکه تاثیرات مخرب بر نگرشهای شغلی و
عملکرد کارکنان در محیط کار دارد ،سالمت فردی
کارکنان را نیز تحت تاثیر قرار می دهد .مفاهیم کار و
زندگی بیشترین و قویترین پیوند را با فرد و جامعه
دارند و ایجاد تعادل بین آنها از ارزش و اهمیت باالیی
برخوردار است .تعارض کار  -زندگی شکلی از تعارض
بین نقشی است که در آن فشار نقش ها در حوزههای
مختلف کار  -زندگی منجر به تعارض دو طرفه بین
کار و زندگی میشود .یکی از عواملی که تعارض بین
کار و زندگی بر آن تاثیر بسیاری میگذارد رضایت شغلی
است .تحقیقات نشان میدهد سازمانهایی که افراد آن
رضایت شغلی دارند در مقابلِ مسئولیتهای شغلی
احساس تعهد داشته و از لحاظ بهرهوری و کارایی در
سطح باالیی قرار دارند .رضایت شغلی شامل

محسن محمدیانساری و همکار

واکنشهای شناختی ،عاطفی و سنجش فرد نسبت به
شغلش میباشد .به همین دلیل امروزه سازمانها برای
رضایت بیشتر کارکنان خود و کاهش تعارضات آنها
تالش میکنند .گسترش روزافزون توجه به تعارضات
بین نقشی ،از توسعهی اهمیت نیروی انسانی ناشی
میشود ،در طول یک قرن و نیم گذشته بخش عمده
ای از موفقیتهای کشورهای پیشرفته مرهون تحول
این نیرو بوده است] .[3کسانی که با سطوح باالیی از
تعارض کار -خانواده مواجهاند ،احتمال بیشتری دارد که
به دلیل ناتوانی در انجام دادن مناسب و کامل
تقاضاهای نقش کاری خود از دریافت پاداشهای مرتبط
با کار نظیر ترفیع و حقوق محروم شوند ،به همین دلیل
انتظار میرود که سطوح باالی تعارض کار  -خانواده با
ناخشنودی از کار توأم گردد] .[8بر این اساس  9نوع
تعارض را میتوان مشخص کرد:
تعارض بر پایه زمان ،وقتی ایجاد میشود که در مقدار
زمان صرف شده در یک حوزه مثل کار به دلیل روبرو
شدن با نیازهای حوزه دیگر مثل زندگی اختالل ایجاد
می شود .به عبارت دیگر به دلیل اختصاص فیزیکی یا
ذهنیِ فرد به یک نقش پیروی از انتظارات ناشی از
نقش دیگر را ناممکن ساخته و باعث برخورد یک نقش
با نقشهای دیگر فرد میگردد .تعارض بر پایه تنش یا
فشار ،زمانی که عملکرد یک نقش به دلیل استرس زا
بودن نقش مقابل کاهش یابد ،رخ می نماید .مثل
خستگی حین کار به دنبال بی خوابی ویا مراقبت از
کودك و مسئولیتهای منزل .این محركها در قلمرو
هریک از نقشهای شغلی و خانوادگی  ،فشارهای
فیزیکی و روانی نظیر تنش  ،اضطراب ،خستگی و تند
خویی را پدید میآورند که برآوردن انتظارات نقش دیگر
را دشوار میسازد .تعارض بر پایه رفتار ،مشکالت
رفتاری که در نتیجه جابجایی بین نقش ها ایجاد
میشود .در این نوع تضاد ،الگوهایی ویژه از رفتار در
نقشی معین ،با انتظارات مربوط به رفتار در نقش دیگر
ناسازگار میشود؛ بدین ترتیب ،ممکن است در نقش
شغلی ،رفتارهایی از فرد درخواست شود که با انتظارات
رفتاری در حوزه نقشهای خانوادگی تضاد داشته باشد.
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زمانی که فرد ،به رغم تعدیل و تغییر رفتار خود ،نتواند
از انتظارات رفتاری آن نقش پیروی کند ،دچار تضاد
مبتنی بر رفتار خواهد شد؛ بر این اساس ،افرادی که
برای تعدیل و تنظیم الگوهای رفتاری خود ،از
انعطافپذیری کمتری برخوردارند ،احتماالً تضاد بین
نقشی بیشتری را تجربه میکنند .ناسازگاری نقش ها
اغلب نتیجه این سه نوع از تعارض است .گرین هاوس
تعارض کار خانواده را شکلی از تعارض بین نقشی
تعریف میکند که در آن ،فشار نقشها در حوزههای
مختلف کار و خانواده منجر به تعارض دو طرفه بین
کار و خانواده میشود این پدیده ،نوعی تعارض بین
نقشی است که در آن فرد بین خواستههای نقش کاری
خود و تقاضاهای نقش خانوادگی اش ناهمخوانی
احساس میکند که این امر به نوبه خود ،به تجربه
فشار روانی منجر گشته و در نهایت ،افت چشمگیر
مالكهای سالمتی فردی و سازمانی را به بار میآورد.
بنابراین تعارض میان کار و خانواده ،وقتی به وجود
میآید که کارکنان دریابند نقشهای آنان در محیط
کار و خانواده با یکدیگر تداخل دارد و برای یکدیگر
مزاحمت ایجاد میکنند .امروزه شاید برای هر کسی
تعادل در کار و زندگی معنی خاصی داشته باشد و شاید
فردا برای دیگران مفهومیدیگر؛ ولی آنچه مهم است ،
این که الزم است همه افراد ،سازمان ها و جوامع به
این موضوع بیاندیشند و پاسخ و راهکاری مناسب با
شرایط ،اهداف و ارزش های خود بیابند ،چرا که بی
توجهی به این امر موجب تعارض در کار و زندگی
میشود که نتایج زیانباری درپی خواهد .بر اساس یکی
از پژوهشهای انجام شده ارزش شغلی و حمایت
سازمانی و حمایتهای مافوق فاکتورهای اثرگذار و
درآمد ،فاکتور بیتأثیر در تعادل کار  -زندگی کارکنان
هستند] .[7کار انعطافپذیر ،منظم و دورکاری بر
رضایت شغلی و تعادل کار – زندگی اثر مثبت
دارند] .[3همچنین توقع ساعات کار زیاد و عدم امنیت
شغلی در میزان رضایت کارکنان از تعادل کار  -خانواده
اثر منفی دارد .تضاد کار و خانواده در ارتباطات آنها
اثرگذار است .حمایت اجتماعی و کنترل شغلی نیز دارای
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اثر مثبت بر ایجاد تعادل بین زندگی کاری و زندگی
خانوادگی کارکنان میباشد] .[51افزایش انعطافپذیری
برای کارکنان دارای ساعات کاری نامنظم مفید است.
ساعات کاری نامنظم بدون انعطاف پذیری موجب
افزایش بیماری و غیبت در کارکنان میگردد].[52
کارکنان پاره وقت نسبت به کارکنان تمام وقت رضایت
بیشتری از تعادل کار  -خانواده دارند] .[55آگاهی
مدیران پایه از سیاستها و برنامههای تعادل -کار
زندگی برتصمیمات و رفتار آن ها درایجاد تعادل کار -
زندگی اثر گذار است .همچنین تصمیمات مدیران پایه
در این زمینه تحت تأثیر تجربه و استفاده شخصی آنها
از چنین برنامه هایی است] .[59استرس نقش مهمی
در تعادل کار زندگی ایفا میکند .همچنین ارتباط بین
محل کنترل (درونی یا بیرونی) ،میزان استرس و تقابل
زندگی شخصی با کار و کار با زندگی شخصی در زنان
و مردان مشابه است] .[51زنان برای برقراری تعادل
میان کار و زندگی خانوادگی به علت نداشتن زمان،
عدم همکاری همسر در کارهای مربوط به خانه
وتعصبات جنسیتی که هنوز در محیط کار وجود دارد ،با
مشکل بیشتری مواجه هستند] .[51انتظارات فردی و
اجتماعی از کار مردان و نقش آنها در خانواده و
ارتباطات شان باعث پیچیدهتر شدن مسئله تعادل کار-
زندگی میشود .همچنین توقعات اجتماعی از مردان به
عنوان تأمین کننده مالی خانواده موجب ساعات کاری
بیشتر مردان جهت برآوردن این گونه انتظارات میشود.
به عالوه چون مردان نیز تمایل به گذراندن ساعات
بیشتری در خانه و کنار خانواده دارند ،این امر موجب
افزایش میزان استرس آنها می شود] .[53اگرچه مردان
با تضاد کار -زندگی بیشتری مواجه هستند ،اما دیدگاه
آنها به کار به عنوان اجبار و راهی برای تآمین و حمایت
از خانواده موجب کم رنگتر شدن اثر منفی تضاد کار -
زندگی میشود] .[58,57در تحقیق خود به این نتیجه
رسیدند که کارمندانی که موفق به کسب مسؤلیتهای
باال شده اند ،ساعات بیشتری را به کار مشغول هستند و
از نتایج این وضعیت ایجاد تعارض بیشتر بین کار و
خانواده در این فراد و به دنبال آن ایجاد نارضایتی
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شغلی و نیز ،عدم رضایت خانوادگی خواهد بود .به
صورتی که حتی میتواند منجر به افسردگی ،اضطراب،
بد خلقی و بد اخالقی با همسر و فرزندان ،انجام ضعیف
وظایف نقش والدینی ،همسری و حتی گاهی سبب
ایجاد مشکالتی در سالمت جسمی و روانی آنها خواهد
شد .از سویی دیگر برخی صاحب نظران این تعارض ها
را مثبت میدانند .پیش بینی تعارض کار  -خانواده و
دلبستگی شغلی بر اساس ابعاد موفقیت کارکنان شبکه
بهداشت و درمان شهرستان نطنز انجام شد که نتایج
این تحقیق نشان داد که از بین ابعاد شش گانه موفقیت
(شامل دستیابی به مقام و ثروت ،کمک به جامعه،
روابط خانوادگی ،موفقیت شخصی ،موفقیت حرفهای و
امنیت) بعد دستیابی به مقام و ثروت به طور منفی و
بُعد موفقیت شخصی و معنیدار توانستند به صورت
مثبت و معنیدار تعارض کار  -خانواده کارکنان را
پیشبینی نمایند] .[53هدف اصلی در پژوهش حاضر
تعیین نقش تعارض در کار و زندگی شخصی در میان
کارکنان با شیفت کاری در گردش میباشد.
روش پژوهش
پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت در دسته پژوهشهای
توصیفی از نوع پیمایشی و از لحاظ هدف ،پژوهش
حاضر از نوع کاربردی و از لحاظ زمانی مقطعی
میباشد.
روش گردآوری اطالعات نیز به صورت ترکیبی از
روشهای کتابخانه ای (برای شناسایی و تعریف
متغیرهای پژوهش) و روش میدانی (پرسشنامه)
میباشد .جامعه آماری پژوهش حاضر پرستاران و
سرپرستهای بخشهای مختلف و پزشکان
بیمارستانهای خاتم االنبیاء شاهرود و بیمارستان
حضرت فاطمه میاندوآب میباشند که مجموعا 593
( 31نفر بیمارستان اول و  82نفر بیمارستان دوم) نفر
واجد شرایط شرکت در پژوهش بوده و حجم نمونه نیز
بر طبق جدول مرگان( 551مجموع  13و  13نفر بر
اساس جدول مرگان ) بدست آمده است .نحوه
نمونهگیری نیز تصادفی ساده بوده است .قلمرو
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موضوعی پژوهش شامل مفاهیم رفتار سازمانی و
مدیریت منابع انسانی میباشد .قلمرو زمانی آن زمستان
سال  5931و قلمرو مکانی آن نیز دو بیمارستان مذکور
مورد مطالعه قرار گرفته است .برای جمع آوری دادهها و
تایید فرضیات پژوهش از پرسشنامه استاندارد تعارض
کار و زندگی مورد استفاده شده است .پرسشنامه
پژوهش حاضر با طیف لیکرت تنظیم شده است.
همچنین برای تعیین پایایی ابزار (قابلیت اعتماد ابزار )
ابتدا  91پرسشنامه در بین جامعه آماری پژوهش توزیع
و پس از اندازه گیری آلفای کرونباخ در نرم افزار
 ssss25مقدار آلفای کرونباخ برای پرسشنامه برابر
 13797بدست آمده که مقدار آلفای باالی 138تایید
قابلیت اعتماد ابزار را نشان میدهد .همچنین بیمارستان
صد تختخوابی خاتم االنبیاء شاهرود وابسته به دانشگاه
آزاد اسالمی شاهرود در سال  5983فعالیت خود را آغاز
کرده است .این بیمارستان در سالهای اخیر گسترش
پیدا کرده و قابل استفاده عموم میباشد .این بیمارستان
زیر نظر دانشگاه آزاد شاهرود اداره میشود .بیمارستان
 511تختخوابی حضرت فاطمه شهرستان میاندوآب در
سال  5971در زمینی به مساحت  83111متر مربع
افتتاح و دارای بخشهای درمانی متعددی بوده و زیر
نظر شبکه بهداشت و درمان شهرستان میاندوآب اداره
میشود.
یافتهها
از تعداد  551نمونه شرکتکننده در پژوهش از دو
بیمارستان مورد نظر تعداد 33نفر زن و  13نفر مرد
بودهاند .در این بخش به بررسی سواالت و اهداف
مطرح شده توسط آزمونهای آماری پرداخته و با
استفاده از تحلیل آماری یافتهها در مورد صحت
ادعاهای پژوهش قضاوت شده است .قبل از بررسی
سواالت الزم است نرمال یا غیرنرمال بودن دادههای
پژوهش توسط آزمون کولموگرف  -اسمیرنف در
نرمافزار  Spss 21بررسی شود .برای متغیر تعارض بین
کار و زندگی شخصی ،اگر فرض نرمال بودن دادهها
 H₀و عکس آن را به عنوان فرض  H₁در نظر بگیریم
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بر طبق آماره آزمون کولموگرف-اسمیرنف برابر53551
و مقدار  s¡gبرابر 13581میباشد که نشاندهنده نرمال
بودن دادهها میباشد (مقدار  s¡gباالی  1311است) .بر
این اساس در تحلیل استنباطی ،با توجه به این که
دادههای گردآوری شده نرمال بوده ،مستلزم بکارگیری
آزمونهای پارامتریک در تحلیل استنباطی میباشند .با
استفاده از آزمون  tتک عاملی ابتدا میزان تعارض بین
کار و زندگی شخصی شرکتکنندگان در پژوهش
سنجیده شده و سپس با مقایسه میانگین و
واریانسهای بدست آمده ،میزان تعارض هر کدام از سه
بخش (تعارض زمان ،فشار و تنش ،رفتاری) با یکدیگر
مقایسه شده است.
آزمون سوال اول پژوهش :میزان تعارض بر پایه زمان،
کار در مقابل زندگی در افراد با شیفت کاری در گردش
چه نقشی ایفا میکند ؟ اگر فرض میزان باالی تعارض
بر پایه زمان کار در مقابل زندگی را  H₁و عکس آن را
به عنوان فرض  H₀در نظر بگیریم در آن صورت با
استفاده از آماره آزمون  tداریم  23153و سطح معنیداری
دوسویه آن برابر  13195میباشد که نشاندهنده رد
فرض  H₀و پذیرش فرض  H₁میباشد که بیان کننده
میزان باالی تعارض بر پایه زمان کار در مقابل زندگی
میباشد .آزمون سوال دوم پژوهش  :میزان تعارض بر
پایه زمان ،زندگی در مقابل کار در افراد با شیفت کاری
در گردش چه نقشی ایفا میکند ؟اگر فرض میزان
باالی تعارض بر پایه زمان زندگی در مقابل کار را H₁
و عکس آن را به عنوان فرض  H₀در نظر بگیریم در
آن صورت با استفاده از آماره آزمون  tداریم (جدول )2
آماره آزمون  tبرابر  -5335و سطح معنیداری دوسویه
آن برابر  0.00میباشد که نشاندهنده رد فرض  H₁و
پذیرش فرض  H₀میباشد که بیان کننده باال نبودن
تعارض بر پایه زمان زندگی در مقابل کار میباشد.
(جدول  )2آزمون سوال سوم پژوهش :میزان تعارض بر
پایه تنش یا فشار ،کار در مقابل زندگی در افراد با شیفت
کاری در گردش چه نقشی ایفا میکند ؟ اگر فرض میزان
باالی تعارض بر پایه تنش یا فشار ،کار در مقابل زندگی
را  H₁و عکس آن را به عنوان فرض  H₀در نظر
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بگیریم در آن صورت با استفاده از آماره آزمون  tداریم.
(جدول  )9آماره آزمون  tبرابر 1372و سطح معنیداری
دوسویه آن برابر  0.00میباشد که نشاندهنده رد
فرض  H₀و پذیرش فرض  H₁میباشد که بیانکننده
میزان باالی تعارض بر پایه تنش یا فشار ،کار در مقابل
زندگی میباشد .آزمون سوال چهارم پژوهش :میزان
تعارض بر پایه تنش یا فشار  ،زندگی در مقابل کار در
افراد با شیفت کاری در گردش چه نقشی ایفا میکند ؟
اگر فرض میزان باالی تعارض بر پایه تنش یا فشار ،
زندگی در مقابل کار را  H₁و عکس آن را به عنوان
فرض  H₀در نظر بگیریم در آن صورت با استفاده از
آماره آزمون  tداریم( .جدول  )9آماره آزمون  tبرابر
 -53323و سطح معنی داری دوسویه آن برابر0.00
میباشد که نشاندهنده رد فرض  H₀و پذیرش فرض
 H₁میباشد که بیانکننده میزان باالی تعارض بر پایه
تنش یا فشار  ،زندگی در مقابل کار میباشد( .قدر مطلق
داده ها در بازه قابل قبول) آزمون سوال پنجم پژوهش:
میزان تعارض بر پایه رفتار ،کار در مقابل زندگی در افراد
با شیفت کاری در گردش چه نقشی ایفا میکند ؟ اگر
فرض میزان باالی تعارض بر پایه رفتار ،کار در مقابل
زندگی را  H₁و عکس آن را به عنوان فرض  H₀در نظر
بگیریم در آن صورت با استفاده از آماره آزمون  tداریم.
(جدول  )1آماره آزمون  tبرابر  -52371و سطح
معنیداری دوسویه آن برابر  0.000میباشد که
نشاندهنده رد فرض  H₀و پذیرش فرض  H₁میباشد
که بیانکننده میزان باالی تعارض بر پایه رفتار کار در
مقابل زندگی میباشد .آزمون سوال ششم پژوهش:
میزان تعارض بر پایه رفتار ،زندگی در مقابل کار در افراد
با شیفت کاری در گردش چه نقشی ایفا میکند ؟ اگر
فرض میزان باالی تعارض بر پایه رفتار ،زندگی در مقابل
کار را  H₁و عکس آن را به عنوان فرض  H₀در نظر
بگیریم در آن صورت با استفاده از آماره آزمون  tداریم.
(جدول  )1آماره آزمون  tبرابر  -1.36و سطح
معنیداری دوسویه آن برابر  0.000میباشد که
نشاندهنده رد فرض  H₁و پذیرش فرض  H₀میباشد
که بیانکننده باال نبودن تعارض بر پایه رفتار زندگی در
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مقابل کار میباشد .بررسی سوال اصلی پژوهش  :تعارض
میان کار و زندگی شخصی در افراد با شیفت کاری در
گردش چه نقشی ایفا میکند؟ اگر فرض میزان باالی
تعارض بین کار و زندگی شخصی را  H₁و عکس آن را
به عنوان فرض  H₀در نظر بگیریم در آن صورت با
استفاده از آماره آزمون  tداریم( .جدول  )1آماره آزمون t
برابر  93177و سطح معنیداری دوسویه آن برابر 13119
میباشد که نشاندهنده رد فرض  H₀و پذیرش فرض
 H₁میباشد که بیانکننده میزان باالی تعارض بین کار
و زندگی شخصی افراد شرکت کننده در پژوهش
میباشد .باتوجه به مقادیر بدست آمده از آزمونها و
مشاهده نابرابری واریانس ها میتوان بیان نمود میزان
تعارض بین کار و زندگی شخصی برای سه عامل برابر
نیست .و با مقایسه میانگینهای بدست آمده میتوان
بیان نمود که بیشترین میزان تعارض ایجاد شده از عامل
زمان میباشد (زمان کار بر زندگی شخصی)) .جدول )3
با توجه به مقادیر میانگینهای بدست آمده میتوان تفاوت
میان تاثیر عوامل را مشاهده نمود .همانگونه که در
بخشهای پیشین بیان شد بیتوجهی به تعارض بین کار
و زندگی شخصی از سوی سازمانها نتایج زیانباری در
پی خواهد داشت .در پژوهش حاضر به بررسی سه عامل
تعارض زمان ،تعارض بر پایه تنش یا فشار و تعارض
رفتاری در قالب شش سوال پرداخته شد :در بررسی سوال
اول پژوهش فرض باال بودن تعارض بر پایه زمان به
عنوان فرض  H₁در نظر گرفته شد که با توجه به
دادههای بدست آمده تایید گردید .که با نتایج پژوهش
حسین مدنی در سال  5973انجام گرفت همراستا
میباشد .در بررسی سوال دوم پژوهش فرض باال بودن
تعارض بر پایه زمان زندگی در مقابل کار به عنوان فرض
 H₁در نظر گرفته شد که با توجه به دادههای بدست امده
تایید نشد .در بررسی سوال سوم پژوهش فرض باال بودن
تعارض بر پایه تنش کار در برابر زندگی به عنوان فرض
 H₁در نظر گرفته شد که با توجه به دادههای بدست امده
تایید گردید که با پژوهشی که از سوی موسسه بینالمللی
مدیریت تعادل بین کار و زندگی در سال  2111انجام
گرفت همسو و نتایج تایید شده است.در بررسی سوال
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چهارم پژوهش فرض باال بودن تعارض بر پایه تنش
زندگی در برابر کار به عنوان فرض  H₁در نظر گرفته
شد که با توجه به دادههای بدست امده تایید گردید .در
بررسی سوال پنجم پژوهش فرض باال بودن تعارض بر
پایه رفتار کار در برابر زندگی به عنوان فرض  H₁در نظر
گرفته شد که با توجه به دادههای بدست آمده تایید گردید.
در بررسی سوال ششم پژوهش فرض باال بودن تعارض
بر پایه تنش زندگی در برابر کار به عنوان فرض  H₁در
نظر گرفته شد که با توجه به دادههای بدست آمده تایید
نشد .در جمعبندی دادهها به عنوان سوال اصلی پژوهش
فرض باال بودن تعارض کار و زندگی شخصی به عنوان
فرض  H₁در نظر گرفته شد که با توجه به دادههای
بدست آمده تایید گردید .همچنین با مقایسه میانگین و
واریانس سه عامل بیشترین میزان تعارض کار و زندگی
شخصی مربوط به تعارض زمانی میباشد.
بحث و نتیجهگیری
مفاهیم کار و زندگی بیشترین و قویترین پیوند را با فرد
و جامعه دارند و ایجاد تعادل بین آنها از ارزش و اهمیت
باالیی برخورداراست .تعادل مورد نظر ،تعادلی پویاست
که هر عنصر آن ضمن ارتباط و کنش متقابل با عنصر
دیگر ،نقش مکمل و حمایتکننده دارد و برای رسیدن
به چنین تعادلی الزم نیست یکی به نفع دیگری
تضعیف یا کنار گذاشته شود .اما این تعادل خودبهخود
ایجاد نمیشود و اگر رابطه بین کار و زندگی مدیریت
نشود ،تعارض بین آنها زیانهای جبرانناپذیری برای
فرد ،سازمان و جامعه در پی دارد .مقدمه رسیدن به
تعادل بین کار و زندگی این است که مدیران و سایر
افراد جامعه به این نگرش برسند که میتوان
اولویتهای فرد ،سازمان و جامعه را همسو و هماهنگ
کرد .این همسویی و هماهنگی نتایجی به همراه دارد
که ضمن ایجاد رضایت و خشنودی فردی ،افراد جامعه
را آماده میکند تا در فعالیت های اجتماعی مشارکت
جویند و وظایف شغلی خود را بهخوبی انجام دهند.
مدیران سازمانها میتوانند با مدیریت کردن تعادل بین
کار و زندگی ،کارکنانی شاد و خشنود داشته باشند که با
/ 18

مدیریت بهداشت و درمان 9317؛ )9( 1

عالقهمندی ،وفاداری و تعهد به سازمان ،عملکردی
مؤثر در شغل خود ارایه میکنند .رسیدن به این هـدف
مستلزم آن است که مدیـران نگاه سنتی به رابطه کـار
و زنـدگی را کـه در آن رقابت بین کـار و زندگـی به
«بازی مجموع صفر» میانجامد ،کنار بگذارند و
رویکردی را انتخاب کنند که در آن منافع فرد و سازمان
بهطور همزمان و همسو با یکدیگر مورد توجه قرار
میگیرد .این موضوع همسو است با تحقیقاتی که
توسط روسیدی و کالیبورن در سال 2159انجام
دادهاند[ .]7با بررسی پژوهشهایی که در گذشته در
زمینه تعارض و تعادل کار و زندگی صورت گرفته است،
عوامل اثر گذار بر تعارض کار و زندگی شخصی را
میتوان به دو دسته عوامل پیش برنده (افزایشدهنده
میزان تعارض) و عوامل بازدارنده (کاهشدهنده میزان
تعارض )دستهبندی کرد .برخی عوامل کاهنده میزان
تعارض :حمایت سرپرست از زیر دستان ،برقراری روابط
کاری موفقیت آمیز ،پاداش و قدردانی ،تشویق فرد،
همیاری کارکنان ،دستیابی به اهداف شغلی ،منزلت
اجتماعی باالتر ،تقسیم کار در منزل ،مدیریت زمان،
الویتبندی وظایف ومدیریت استرس .از سوی دیگر
تسهیم شغل به عنوان یک روش جدید برنامهریزی
کاری میتواند به عنوان راهحلی برای مشکالت
کارکنان در نظر گرفته شود .این روش اجازه می دهد
که دو یا چند نفر یک کار  11ساعت در هفته (کار تمام
وقت) را بین خود تقسیم کنند .بهطور مثال بایستی یکی
از افراد کار را از ساعت  7صبح تا  52ظهر و فرد دیگر
از ساعت  5تا  1بعد از ظهر انجام دهد و یا اینکه هر
یک از افراد روزهای مشخصی را به صورت تماموقت
کار کنند] .[2به عبارت دیگر در این روش دو نفر یا
بیشتر ،داوطلبانه روی یک کار تمام وقت کار میکنند و
در تمام حقوق ،سود و  ...آن سهیم هستند .هر یک از
این افراد قرارداد مستقلی با کارفرما داشته و حقوق و
مزایای مشخص دارد .پیشنهاد مطرح شده و نتایج
بدست امده تا حدود زیادی با پژوهشی که توسط اولسن
در سال  2151انجام شده و در ان به موضوع انعطاف
پذیری در کار اشاره شده است همسو میباشد[.]52

نقش تعارض در کار و زندگی شخصی افراد

خواهد داشت نتایج بدست آمده در این خصوص با نتایج
پژوهشهای انجام شده توسط بهام و همکاران او در
سال  2152که در آن به نقش ساعات کاری زیاد و
همچنین وجود ساعات کاری نا منظم برای افراد در
بروز تضاد و نارضایتی شغلی از شرایط کاری اشاره شده
همسو است[ .]51بنابراین پیشنهاد میشود دورههای
مدیریت زمان و مدیریت استرس از سوی سازمان به
کارکنان ارائه شود ،همچنین دو بیمارستان بررسی شده
میتوانند با در نظر گرفتن پاداشهای مادی و معنوی،
توجه به سالمت کارکنان و حمایت از آنان میزان تعهد
و رضایت شغلی آنها را افزایش دهند.

برخی عوامل افزایشدهنده میزان تعارض :تقاضاهای
نقش خانوادگی  ،فشار روانی که باعث افت بهروری
میشود ،نارضایتی از شغل  -بیگانگی از کار ،متعهد
نبودن به سازمان ،متفاوت بودن وضعیت افراد در
ساختار اجتماعی ،استرس زیاد ،اختصاص دادن زمان
خانواده به کار حال با توجه به دادههای پژوهش و تایید
فرضیه اصلی که باال بودن میزان تعارض بین کار و
زندگی شخصی در افراد با شیفت کاری در گردش در
دو بیمارستان مورد نظر را تایید میکند باید در نظر
داشت که این میزان تعارض برای دو سازمان خطراتی
همانند کاهش تعهد ،کاهش رضایت کاری ،کاهش
سالمت پرسنل و در نهایت ترك خدمت به دنبال

جدول  - 9نتایج جمعیتشناختی پژوهش
جنسیت

سن

تحصیالت

سابقه کار

سمت
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طبقات

زن
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مجموع

فراوانی

33

13

551

طبقات

23-21

93-91

13-11
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فراوانی

99

18

29

2

551

طبقات
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کارشناسی
ارشد

دکترا
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فراوانی

53
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51
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551
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تعارض میان کار و زندگی شخصی

میانگین

انحراف معیار

 .5تعارض بر پایه زمان

51339

1311

 .2تعارض بر پایه تنش یا فشار
 .9تعارض بر پایه رفتار

51339
51378

9319
2333

مقایسه درون گروهی
F
13513

نمودار  - 9تعارض بر مبنای رفتار ،تنش و زمان
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The Role of Conflict between Work and Personal Life in People with a Shift
in Working Circles (Case Study;the Hospitals of Khatam-al-Anbia
Shahroud and Hazrat Fatemeh Miandoab)

Abstract

Mohammadian Saravi M 1, Vahabzadeh SH 2

Introduction: The work-family conflict, dubbed the "incompatibility between work and
family roles", emanates from the pressures inherent in the incompatibility of family and
professional roles. The present study aims to investigate the conflict between work and
personal life of people with working hours.
Methods: Therefore, in view point of the nature is a descriptive-survey method, based
on this, for measuring the concepts of research, the standard questionnaire of conflict
between work and life has been used. The reliability of the questionnaire was evaluated
using Cronbach's alpha, which is 0.838 and is in the desired level. For data analysis,
one-sample t-test was used in SPSS21 software.
Results: the research indicate that there is a high degree of conflict between work and
personal life The factor of the time conflict between work and personal life with the
mean of15/93 is the highest conflict and the variable of conflict on the basis of stress or
pressure with the average of 15/63 in the second and finally the factor of conflict on the
basis of behavior with an average of 14/87 third place in the controversy of work and
Life is dedicated to them
Conclusion: It is suggested that time management and stress management courses be
provided by the organization to the employees. Considering the material and spiritual
rewards, paying attention to the health and support of employees can increase the
amount of their commitment and job satisfaction.
Keywords: Conflict between work and life, Time-based conflict, based on stress or
pressure, based on behavior, Hospital.
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