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Abstract
Background and Objectives: The work-family conflict has many
negative consequences, such as absenteeism, employee turnover, and
reduced performance. This study aimed to investigate and compare
perceived work-family conflict among clinical and non-clinical
employees working in hospitals affiliated to Shahid Sadoughi
University of Medical Sciences.
Methods: This descriptive analytical cross-sectional study, was
conducted on 210 employees working in Shahid Sadoughi educational
hospital in Yazd city, 2016. Data collection was performed using
Carlson work-family conflict questionnaire. Data analysis was carried
out by t -test, Spearman correlation coefficient, and one-way analysis
of variance.
Results: The mean perceived work-family conflict among the study
population in terms of three dimensions of time, pressure, and
behavior, were 18.11+4.23, 7.91+5.09, and 18.16+4.71, respectively,
which showed a significant difference between clinical and nonclinical employees (p<0.001). Furthermore, perceived work-family
conflict had negative correlation with age and work experience of the
personnel (r=-0.222, r=-0.237).
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Conclusion: Given that female employees are more exposed to workfamily conflicts compared to male ones, therefore, measures should be
taken to decrease work-family conflict level through greater focus on
these groups, creating an appropriate supportive environment, and
avoiding rigid and inflexible rules.
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ارزیابی سطح تعارض کار  -خانواده درکشده در کارکنان بیمارستان شهید صدوقی یزد
روحاله عسکری ،1ریحانه زارع ،1الهام طایفی ،1نجمه باقیان ،1سیما رفیعی

*2

1دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم

چکیده

پزشکی شهید صدوقی یزد ،یزد ،ایران.

زمینه و هدف :تعارض کار و خانواده ،پیامدهای منفی زیادی همچون غیبت از کار ،افزایش

2گروه مدیریت سالمت ،دانشکده

جابهجایی شغلی و کاهش عملکرد را در پی دارد .ایـن مطالعـه با هدف بررسی و مقایسه میزان

بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی قزوین،

تعارض کار  -خانواده درکشده در بین کارکنان بخشهای بالینی و غیربالینی در بیمارستان شهید

قزوین ،ایران.

صدوقی یزد صورت گرفت.
روش بررسی :این مطالعه به روش توصیفی  -تحلیلی از نوع مقطعی بر روی  210نفر از
کارکنان شاغل در بیمارستان آموزشی شهید صدوقی یزد در سال  1395انجام شد .بهمنظور
جمعآوری دادهها ،از پرسشنامه استاندارد تعارض کار  -خانواده  Carlsonو همکاران استفاده
گردید .دادهها به کمک آزمونهای آماری تیتست ،ضریب همبستگی اسپیرمن و آنالیز واریانس
یکطرفه تجزیه و تحلیل شدند.
یافتهها :میانگین نمره تعارض درکشده در جامعه مورد بررسی به تفکیک ابعاد زمان ،فشار و
رفتار به ترتیب برابر با  7/91±5/09 ،18/11±4/23و  18/16±4/71به دست آمد که در بین
کارکنان بالینی و غیربالینی ،تفاوت معنیداری نشان داد ( .)p<0/001همچنین بین سطح تعارض
کار  -خانواده با سن و سابقه کار افراد ،همبستگی معنیدار معکوسی وجود داشت ( r=-0/237و

*

نویسنده مسئول مکاتبات:

سیما رفیعی ،گروه مدیریت سالمت،
دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی
قزوین ،قزوین ،ایران؛

.)r=-0/222
نتیجهگیری :با توجه به اینکه کارکنان با جنسیت زن بیش از مردان در معرض تعارض کار -
خانواده میباشند ،لذا باید تمهیداتی اندیشیده شود تا با تمرکز بیشتر بر این گروهها و ایجاد محیط
حمایتی مناسب ،پرهیز از قوانین خشک و غیرقابل انعطاف در محیط کار ،سطح تعارض کاهش
یابد.

آدرس پست الکترونیکی:
sima.rafie@gmail.com
تاریخ دریافت95/10/11 :
تاریخ پذیرش95/12/5:

کلید واژهها :تعارض (روانشناسی)؛ کار؛ خانواده؛ بیمارستانها.
لطفاً به این مقاله بهصورت زیر استناد نمایید:
Askari R, Zareh R, Tayef E, Baghian N, Rafiei S. Evaluation of perceived
Work-family conflict among the employees of Shahid Sadoughi Hospital (Iran).
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مقدمه

ارتباط معنیداری دارد ( .)7در مطالعه دیگری که از سوی حاتم و

سالمت همهجانبه هر فردی تحت تأثیر هماهنگی و تناسب دو

همکاران انجام شد مشخص گردید تعارض کار  -خانواده بین

حیطه کار و خانواده است و تعارض در این دو حیطه اغلب

کارکنان بخشهای مختلف بیمارستان به شکلی متفاوت درک

پیامدهای ناگواری را نصیب فرد ،خانواده ،سازمان و جامعه

میشود؛ بهنحویکه در کارکنان بخشهای بالینی بیش از کارکنان

میکند ( .)1امروزه ،اکثر متخصصان رفتار سازمانی اعتقاد دارند

بخشهای غیربالینی (اداری وپشتیبانی) این امر به چشم میآید

اثرات کار زیاد و عدم تعادل مناسب بین کار ،زندگی شخصی و

( .)8بهمنظور دستیابی بـه تعـادل بـین کـار و زنـدگی ،تخــصیص

خانوادگی افراد و اثرات نامطلوب آن بر کیفیت زندگی ،مجموعه

ســطح متــوازنی از زمــان ،فعالیــت ،مسئولیت و تعهد در

عواملی را بهوجود میآورند که بهصورت متقابل یکدیگر را

نقشهای دو حوزه کـار و زندگی طلب میشود ( .)9نتایج تمامی

تشدید کرده و در نتیجه ،شرایط زندگی و سالمت انسانها،

مطالعات انجامشده در حوزه متقابل کار  -خانواده نشان میدهد

خانوادهها و جوامع را در معرض خطر جدی قرار میدهند (.)2

تعارض کار  -خانواده میتواند برای افراد ،خانوادهها و سازمانها،

یکی از عواملیکه بر بهداشت روانی نیروی کار ،همچنین

آثار زیانبار و نامناسبی برجای گذارد .نظام ارزشی کیفیت زندگی

بهرهوری آنها تأثیر داشته و در مطالعات مختلف نیز مـورد تأکیـد

کاری ،سرمایهگذاری بر روی افراد را بهعنوان مهمترین متغیر در

)(Work-family Conflict

معادله مدیریت راهبردی مورد توجه قرار میدهد؛ بدین معنا که

میباشد کـه نـوعی تضـاد بیننقشی محسوب شده و از بهرهوری

برآورده ساختن نیازهای کارکنان ،به بهسازی وکارایی بلندمدت

نیروی انسانی نیز میکاهد .این تعارض بهعنوان ناسازگاری بین

سازمان منتهی خواهد شد ( .)11،10از طرفی در سازمانها،

نقشهای کاری و خانوادگی توصیف میشود که در نتیجه

کارکنان در طول عمر کاری به احتمال قوی با تعارض کار-

فشارهای ناسازگارانه ،نقشهای خانوادگی و شغلی بهوجود

خانواده روبهرو شده و مشکالتی را در این زمینه تجربه میکنند.

میآید ( .)3بنابراین ،تعارض کار  -خانواده نوع ویژهای از تعارض

در این میان ،ماهیت مشاغل بیمارستانی بهگونهای است که با

بین نقشها بوده که فرد را بهطور همزمان با تقاضاهای متفاوت و

استرس زیادی همراه بوده و بهنظر میرسد تعارضات کار -خانواده

ناسازگاری ناشی از مسئولیتهای کاری و خانوادگی درگیر

در بیمارستان از سایر سازمانها و محیطهای کاری بیشتر باشد (.)3

میسازد .محققان انواع متفاوتی از تعارض را با توجه به رفتار،

باتوجه به اهمیت این موضوع ،بهخصوص در محیطهای

زمان و مقدار تنش ایجادشده توصیف کردهاند ( .)4با

بیمارستانی این مطالعه با هدف بررسی و مقایسه میزان تعارض

درنظرگرفتن تقابل میان کار و خانواده که یکی از موضوعات

کار -خانواده درکشده در بین کارکنان بالینی و غیربالینی

مورد توجه بسیاری از پژوهشها در دهههای گذشته بوده،

بیمارستان شهید صدوقی در یزد انجام گرفت.

است؛ تعـارض کـار  -خـانواده

مطالعات متعددی در این زمینه انجام شده است ،ازجمله مطالعه
ویالنی و همکاران که در آن بهوجود همبستگی مثبت و معنیدار

روش بررسی

بین استرس کاری و تعارض کار  -خانواده اشاره شده است؛

مطالعه حاضر به روش توصیفی  -تحلیلی از نوع مقطعی بر روی

بدینترتیب که با افزایش استرس کاری پرستاران ،تعارض کار -

 900نفر از شاغلین { 550نفر کارکنان بالینی و  350نفر کارکنان

خانواده نیز در آنان افزایش مییابد ( .)5آیسان و همکاران نیز به

غیربالینی (اداری ،مالی و پشتیبانی)} بیمارستان آموزشی شهید

این نتیجه رسیدند که فشار کاری باال و برنامه کاری نامنظم ،از

صدوقی یزد در سال  1395انجام شد .نمونهگیری بهصورت

عوامل پیشبینیکننده تعارض کار با خانواده و تعارض خانواده با

طبقهای و تصادفی انجام گرفت؛ بهطوریکه ابتدا بهدلیل

کار بوده که منجر به سطح پایین رضایت از زندگی و شغل

مشخصبودن تعداد جامعه آماری ،حجم نمونه کوکران به کمک

میشود ( .)6اصالنی و همکاران در مطالعه خود نشان دادند

فرمول (با در نظر گرفتن سطح خطای  )0/05برابر با  ،270به دست

تعارض کار – خانـواده با فشـار روانشناختـی و بهزیستـی کـاری،

آمد .سپس کارکنان در دو گروه بالینی و غیربالینـی بـهعنـوان دو
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در هریک از این دو مجموعه به نسبتی مناسب از هر طبقه بهطور

روایی محتوای این پرسشنامه در مطالعه پیرحیاتی به تأیید رسید

تصادفی 130 ،نفر از کارکنان بالینی و  80نفر غیربالینی وارد

( .)13همچنین در مطالعه متشرعی ،روایی هریک از خردهمقیاسها

مطالعه شدند (درصد پاسخگویی .)%78

بین  0/2 - 0/81برآورد گردید ( .)14ضریب همبستگی درونی

معیار ورود افراد به مطالعه شامل :شاغل بودن در یکی از

سؤاالت و پایایی ابزار گردآوری دادهها نیز با استفاده از روش

بخشهای بیمارستان برای حداقل  2سال و رضایت آنها برای

آلفای کرونباخ محاسبه و تأیید شد ( .)0/87دادهها با استفاده از

شرکت در مطالعه بود .پیش از آنکه پرسشنامه در اختیار افراد

نرمافزار  SPSSنسخه  ،16آزمونهای آماری توصیفی ،ضریب

مورد پژوهش قرار گیرد ،توضیح کامل در مورد هدف مطالعه از

همبستگی پیرسون و تیتست تجزیه و تحلیل شدند.

سوی پژوهشگر به آنان داده شد و از رضایت کارکنان مبنی بر
حضور در پژوهش اطمینان حاصل گردید .در پایان ،پرسشنامه

یافتهها

مذکور از حیث روایی صوری از سوی  3نفر از اعضای هیأت

در این مطالعه از  210نفر شرکتکننده %42/4 ،را کارکنان مرد و

علمی گروه مدیریت سالمت مورد بررسی قرار گرفت و پس از

 %57/6را کارکنان زن ،همچنین  %61/9را کارکنان بخشهای

تأیید در بین نمونههای مطالعه توزیع شد.

بالینی و  %38/1را کارکنان بخشهای غیربالینی تشکیل میدادند.

در این مطالعه از پرسشنامه  18مادهای تعارض کار  -خانواده

نتایج حاصله در رابطه با وضعیت سنی نشان داد کمترین سن21 ،

 Carlsonو همکاران (دارای سه بُعد برای سنجش تعارض کار-

سال و بیشترین سن 54 ،سال بوده است .میانگین سنی کارکنان در

خانواده شامل :مبتنی بر زمان ،مبتنی بر توان فرسایی و رفتار)

این مطالعه 32/4±2/7 ،سال و میانگین سابقه کار کارکنان9/4 ،

استفاده گردید .پاسخها در یک دامنه پنجرتبهای لیکرت از 1

سال به دست آمد .براساس نتایج حاصله در رابطه با نوع استخدام

(کامالً مخالف) تا ( 5کامالً موافق) امتیاز داده شدند .احراز نمره

کارکنان %34/8 ،از کارکنان رسمی و  %65/2غیررسمی بودند.

باالتر از این آزمون ،نشاندهنده تعارض کار – خانواده باالتر بود.

یافتههای مطالعه حاضر در رابطه با بررسی میانگین تعارض کار -

شش سؤال ابتدای پرسشنامه مربوط به تعارض کار  -خانواده مبتنی

خانواده نشان داد بیشترین میانگین نمره تعارض کار  -خانواده در

بر زمان (مدت زمانیکه صرف انجام فعالیتهای خانوادگی شده

گروه با پست سازمانی بالینی مربوط به بُعد تعارض مبتنی بر رفتار

و از صرف وقت برای شغل میکاهد ).بود 6 ،سؤال بعدی مربوط

( )19/5±4/2و بیشترین میانگین نمره تعارض کار  -خانواده در

به تعارض کار  -خانواده برمبنای توان فرسایی (میزان انرژی که

گروه با پست سازمانی غیربالینی مربوط به بُعد تعارض مبتنی بر

صرف انجام فعالیتهای خانوادگی شده و از انرژی برای
فعالیتهای شغلی میکاهد ).و  6سؤال پایانی نیز دربرگیرنده

رفتار ( )16/3±5/3بوده است که در مجموع بیشترین میانگین نمره
تعارض کار  -خانواده در افراد مختلف یا به عبارتی در کارکنان

بررسی تعارض کار  -خانواده مبتنی بر رفتار (تداخل کردن

بالینی و غیربالینی ،به بُعد تعارض مبتنی بر رفتار ()18/1±4/7

رفتارها و هنجارهای کاری در رفتارها و هنجارهای خانوادگی)

مربوط میشد (جدول شماره .)1

بود (.)12

جدول شماره  :1ابعاد مختلف تعارض در کارکنان با پست سازمانی بالینی و غیربالینی در بیمارستان شهید صدوقی یزد
ابعاد تعارض

کارکنان بالینی

کارکنان غیربالینی

کارکنان بالینی و غیربالینی

میانگین±انحراف معیار

میانگین±انحراف معیار

میانگین±انحراف معیار

19/3±3/8

16/1±4/1

18/1±4/2

تعارض مبتنی بر فشار

18/9±4/6

16/3±5/3

17/9±5/09

تعارض مبتنی بر رفتار

19/5±4/2

15/9±4/7

18/1±4/7

تعارض مبتنی بر زمان
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میانگین نمره تعارض کار  -خانواده در افراد گروه مورد بررسی

تعارض کار  -خانواده را اعالم کردند .این در حالی بود که نتایج

در دو جنس زن و مرد ،همچنین در افراد با سطح تحصیالت

بهدستآمده از تحلیل انجامشده ،تفاوت آماری معنیداری در

متفاوت ،اختالف آماری معنیداری داشت ()p<0/001؛ بدین معنا

میانگین نمره تعارض کار -خانواده در افراد گروه مورد بررسی در

که کارکنان زن نسبت به کارکنان مرد ،درک بیشتری از وجود

وضعیتهای استخدامی رسمی و غیررسمی نشان نداد

تعارض میان کار و زندگی خانوادگی خود داشتند و از سویی،

(()p>0/001جدول شماره .)2

کارکنـان با سطـح تحصیالت کـارشنـاسی و دکـتـری ،بیشتـریـن
جدول شماره  :2رابطه تعارض کار -خانواده با متغیرهای دموگرافیک در کارکنان بالینی و غیربالینی بیمارستان شهید صدوقی یزد
فراوانی

میانگین±انحراف معیار

89

48/7±11/1

زن

121

58/2±10/7

رسمی

73

44/4±11/3

غیررسمی

137

56/7±11/3

دیپلم

51

47/9±11/7

متغیرهای دموگرافیک
جنس

مرد

وضعیت استخدام
سطح تحصیالت

پست سازمانی

کاردانی

14

50/7±9/6

کارشناسی

123

57/6±10/8

کارشناسی ارشد

7

43/8±11/3

دکترا

15

55/07±11/5

بالینی

130

57/7±10/3

غیر بالینی

80

48/4±11/9

pvalue
<0/001
0/817
<0/001

<0/001

در این مطالعه تعارض کار  -خانواده با سن و سابقه کار ،تفاوت

از آنجا که ضریب همبستگی میان درک کارکنان از تعارض

معنیداری داشت .همچنین بین نمره تعارض کار  -خانواده با سن

کار -خانواده ،سن و سابقه کاری ،منفی گزارش شده است؛

و سابقه کار افراد ،همبستگی معنیدار معکوس وجود داشت؛

بنابراین رابطه معکوس میان این دو متغیر و متغیر وابسته مطالعه

بهطوریکه افراد با سن و سابقه کار باالتر ،میزان کمتری از

بهاثبات میرسد که میتوان بیان داشت با افزایش سن و سابقه

تعارض را درک کرده بودند.

کاری ،درک افراد از وجود تعارض بین شغل و شرایط
خانوادگیشان کاهش مییابد (جدول شماره .)3
جدول شماره  :3رابطه تعارض کار  -خانواده با سن و سابقه کار در گروه افراد مورد مطالعه
تعارض

سن

سابقه کار

کار  -خانواده

r=-0/2

r=-0/2

p=0/001

p=0/001

بحث

وی دالیل این امر را به شیفتی بودن کار ،طوالنی بودن مدت زمان

نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد کارکنان بخشهای بالینی

موظفی جهت انجام فعالیتهای شغلی ،همچنین استرس کاری باال

بیش از کارکنان بخشهای غیربالینی دچار تعارض کار  -خانواده

در این افراد نسبت داد ( .)16،15بههمین منظور در این مطالعه

هستند ،همچنین کارکنان زن نسبت به مردان ،میزان بیشتری از این

اعمال راهبردها و فراهم کردن زمینههای الزم جهت اعمال

تعارض را درک کردهاند .همراستا با یافتههای پژوهش حاضر،

تالشهایی از سوی مدیران و مسئولین بیمارستان مورد تأکید و

امینی در مطالعه خود (سال  )1385بیان داشت ادراک کارکنان از

توجه قرار گرفت تا در جهت کاهش استرس شغلی و

تعارض کار  -خانواده در بین شاغلین بخشهای بالینی نسبت به

متعادلسازی ساعات کاری این کارکنان مؤثر افتد.

بخشهای اداری ،مدیریتی و پشتیبانی بیشتر بوده است.
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در سایر مطالعات نیز به بررسی تعارض کار  -خانواده با تمرکز بر

میزان تعارض درکشده در کارکنان کاهش یافت .در این راستا،

جنسیت کارکنان پرداخته شده است که همسو با نتایج مطالعه

نبوی و همکاران نیز به نتایج مشابهی دست یافتند و وجود ضریب

حاضر ،ادارک اینگونه تعارضات را در بین کارکنان زن بیش از

همبستگی منفی میان این متغیرها را با تعارض درکشده از سوی

مردان اعالم داشتهاند ( .)17،16،7،3این مطالعات در توضیح این

کارکنان تأیید کردند ( .)11در تضاد با نتایج حاصل از این

موضوع بیان داشتند زنان در کنار نقش شغلی که دارا هستند وظیفه

مطالعه Vallone ،و  Donaldsonبیان داشتند با افزایش سن و

و مسئولیت به انجام رسانیدن تعهدات خانوادگی را بهنحو احسن

سابقه کاری کارکنان ،از آنجا که نقشهای خانوادگی افراد

برعهده دارند؛ بههمین سبب در نتیجه تعدد نقشها و وظایفیکه

افزایش مییابد ،تعارضات کار  -خانواده نیز شدت یافته و همین

برعهده آنان هم در زندگی کاری و هم خانوادگی قرار دارد،

امر به افزایش تمایل کارکنان به غیبت از کار ،بازنشستگی

احساس تعارض و ناهمسویی این نقشها در آنان پررنگتر

زودهنگام ،کاهش رضایت از زندگی و آسیب دیدن سالمت

میشود .در تأیید این امر Cinamon ،در پژوهش خود به این نتیجه

جسمی و روانی منجر میشود ( .)22از طرفی Byron ،در مطالعه

رسید که زنان به میزان بیشتری نسبت به مردان به نقشهای

خود ارتباط معنیداری میان متغیرهای سن و سابقه کاری با

خانوادگی خود اهمیت میدهند؛ بنابراین صرف وقت و انرژی در

تعارض کار -خانواده پیدا نکرد ( .)21یکی از دالیل بالقوه برای

ارتباط با فعالیتهای خانوادگی از سوی آنها بیش از شغل و

این ناهمخوانیها را میتوان اختالف در رضایت شغلی افراد

فعالیتهای کاری بوده و متعاقب آن ،تداخل رفتارها و هنجارهای

بهسبب قرارگیری در موقعیتهای شغلی متفاوت دانست که باعث

کاری و خانوادگی در میان آنان ،بیشتر بهچشم میخورد (.)18

میشود بهعنوان متغیری واسطهای در ادراک کارکنان از تعارض

 Higginsو همکاران ،در تأیید این یافتهها توجیه دیگری بیان

کار  -خانواده اثر بگذارد؛ بهگونهای که کارکنان فارغ از سن و

داشتند و افزودند مردان در مقایسه با زنان ،نگرش مثبتتری نسبت

سابقه کاریشان نسبت به زندگی کاری و خانوادگی خود،

به حقوق و مزایا نشان میدهند و بههمین سبب کاهش تعارض کار

احساس استرس و دوگانگی کرده و تعارضات بیشتری نسبت به

 -خانواده در میان آنها بیشتر بهچشم میخورد ( .)19از سوی

سایر افراد ادراک کنند.

دیگر ،مطالعات انجامشده در داخل و خارج کشور ،به نتایجی

سایر یافتههای مطالعه مبنی بر وجود رابطه میان تعارض کار -

مغایر با یافتههای مطالعه حاضر دست یافتهاند؛ برای مثال رستگار و

خانواده و سطح تحصیالت کارکنان بیمارستان نشان داد میانگین

همکاران ،میزان تعارض را در مردان بیش از زنان گزارش کردند

نمره تعارض کار  -خانواده در سطوح مختلف تحصیلی ،اختالف

( Byron .)20نیز در مطالعه خود ارتباط آماری معنیداری میان

آماری معنیداری داشته است؛ این در حالی بود که

خصوصیات دموگرافیک کارکنان و تعارض کار  -خانواده

هیچگونه ارتباط آماری معنیداری را میان خصوصیات

نیافت؛ به این معنا که مردان و زنان تفاوتی در ادراک از تعارض

دموگرافیک (جنسیت ،میزان سن ،میزان تحصیالت و وضـعیت

بین شرایط شغلی و خانوادگیشان احساس نمیکردند ( .)21این

تأهل) و خصوصیات شخصیتی (تواناییها و شیوه کار) کارکنان با

اختالفها ممکن است ناشی از تفاوت در دیدگاهها و نگرشهای

تعارض کار و خانواده در میان آنان تأیید نکرد .وی بیان داشت

فرهنگی کارکنان شاغل در سازمانهای مختلف نسبت به نوع و

مردان و زنـان با هر میزان سن و در هر سطح از تحصیالت،

ماهیت کار یا محیط شغلی که در آن مشغول به فعالیت هستند

تفـاوتی در تجربه تداخل کار و خانواده ندارند ،که البته این نتایج

باشد .همین موضوع گاه سبب دامن زدن به تعارضات کار -

بـا یافتههای به دستآمده در مطالعه حاضر همخوانی نداشت

خانواده در کارکنان مرد شده و نارضایتی را در آنان در پی دارد.

( Lapierre.)21و همکاران نیز در مقایسهای که میان طبقات

نتایج بهدستآمده از این مطالعه در زمینه رابطه میان تعارض کار -

مختلف شغلی از حیث تعارض کار  -خانواده ادراکشده انجام

خانواده با سن و سابقه کار کارکنان بیمارستان ،رابطه معنیدار

دادند ،تفاوت معنیداری میان گروههای شغلی مختلف که

آماری را نشـان داد؛ بهگونهایکه با افزایش سن و سـابقـه کـاری،

تمایزاتی را از حیث سطح دانش و تحصیالت الزم داشتند به اثبات
نرساندند (.)23
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دلیل این اختالف در نتایج را نیز میتوان به اهمیت تأثیرگذاری

نتیجهگیری

عواملی چون عالقه ،رضایت و انگیزش شغلی کارکنان نسبت داد

با توجه به نتایج این مطالعه ،کارکنان در بخشهای بالینی و زنان

که سبب میشود عواملی چون تحصیالت یا طبقه شغلی افراد،

شاغل در این واحدها ،تعارض بیشتری در محیط کار و خانواده

نقش چندانی بر ادراک افراد از تعارض کار -خانواده نداشته

احساس میکنند؛ بنابراین اعمال شرایطی که بتواند از این پیامدها

باشد.

و آثار مخرب روانی آن بکاهد و در نتیجه از فاصله گرفتن

در مطالعه حاضر ازجمله محدودیتهای موجود در زمان انجام

عملکرد کارکنان از استانداردها و ضوابط تعیینشده جلوگیری

پژوهش ،دشواری در جلب همکاری کارکنان در تکمیل

کند ،سودمند خواهد بود .بدین منظور اتخاذ رویکردهایی مبتنی بر

پرسشنامهها بود که  %78نسبت پاسخگویی را دربرداشت .بهعالوه،

کشف علل مرتبط با این ادراکات منفی که بتواند نتایج اثربخشی

روش تحلیل دادههای پژوهش (از نوع همبستگی) احتیاط در

برای کارکنان به ارمغان آورد با تأکید بر شاغلین در بخشهای

تفسیر روابط علت و معلولی میان متغیرهای مطالعه را طلب کرده و

بالینی ،زنان شاغل و با هدف کاهش تعارض پیشنهاد میگردد.

الزم است در این خصوص مالحظات بیشتری مبذول گردد .اما از

همچنین اعمال شیوههایی از قبیل ایجاد محیط حمایتی برای

آنجا که در این پژوهش تنها به یک گروه از کارکنان اکتفا نشده

کارکنان بیمارستان ،غنیسازی شغل و پرهیز از قوانین خشک

بود و عالوه بر کارکنان بالینی ،گروههای اداری و غیربالینی نیز

وغیرقابل انعطاف در محیط کار تا حد امکان و ایجاد محیط

شرکت داشتند؛ لذا یافتههای حاصل به مراتب قابلیت اتکا و

فیزیکی مناسـب برای کارکنـان بهعنوان توصیههایی کاربردی در

اطمینان بیشتری داشت که زمینه انجام مقایسههای سودمندی را در

حل این قبیل تعارضات ارائه میشود.

این راستا فراهم کرد.

تشکر و قدردانی
این مطالعه ماحصل پایاننامه مقطع کارشناسی در رشته مدیریت
خدمات بهداشتی درمانی میباشد که در سال  1395انجام شده
است.
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