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چکیده
شیفتکاری پدیدهای چندبعدی ا ست که عالوهبر بهبود و ضعیت اقت صادی فرد شیفتکار با ایجاد اختالالت
خانوادگی و فردی بهعنوان یکی از چالشهای تأثیرگذار بر کیفیت زندگی پرسننننل کادر درمان بیمارسنننتانی
مطرح ا ست .پر سنل کادر درمان ازجمله گروههای شاغل ه ستند که بهدلیل شیفتکاری ن سبت به سایر افراد
بیشننتر در معرا اختالالت فوه هسننتند .هدن ایو پ وهش مطالعه جامعهشننناختی تهدیدات و فرصننتهای
مرتبط با شیفتکاری کارکنان متأهل کادر درمان در بیمار ستانهای شهر تهران برا ساس معادالت ساختاری
ا ست .پ وهش حا ضر بهروش تحلیلی ،از نوع همب ستگی در جامعه آماری کادر متأهل درمانی بیمار ستانهای
شهر تهران در سال  13۳۱انجام شد که  3۳3نفر از آنها بهروش نمونهگیری ت صادفی ساده بهعنوان نمونه
انتخاب شدند .ابزار جمعآوری اطالعات ،پر سشنامه محقق ساخته با ا ستفاده از دیگر تحقیقات بود که پایایی
آن تو سط افراد خبره به صورت صوری و روایی آن تو سط تکنیک تحلیل عاملی تأییدی (ایموس) با بار عاملی
 0/3و باالتر مورد تأیید قرار گرفت .تحلیلهای آماری براسنناس معادله سنناختاری در برنامه  SPSSو AMOS
انجام یافت .مقادیر رگرسیونی مدل ساختاری نشان داد زندگی شیفتکاری بیشتریو اثر را به میزان  -0/3۱بر
متغیر امید به آینده و کمتریو اثر را به میزان  -0/22بر متغیر قدرت انطباهپذیری اجتماعی دارد .نتایج بیانگر
تأثیر معنیدار شننیفتکاری بر ازخودبیگانگی ،سننالمت اجتماعی ،ارتباطات درون خانوادهای ،نظارتهای درون
خانوادهای ،قدرت انطباهپذیری اجتماعی ،سنننرمایه اجتماعی ،رضنننایت از زندگی ،گرایش به طاله و امید به
آینده در سطح  ۳۳درصد ( )p>0/001بود.
کلید واژهها :شیفتکاری ،زندگی خانوادگی ،کادر درمان.
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 .2مقدمه و بیان مسئله
عامل انسانی مهمتریو و مؤثرتریو عامل در موفقیتهای اقتصادی و غیراقتصادی ،فنی و
غیرفنی هر سازمان است که نقش کلیدی در ارائه خدمات و تولید دارد .منابع انسانی به
شکلهای مختلف ،بر کارایی و اثربخشی مدیریتی هر سازمانی اثر دارند (صنوبری:1311 ،
 .)120توسعه جامعه که از قرن  1۳با اختراع ماشیو بخار توسط جیمز وات کلید خورد موجب
مهاجرت مردم ،رشد شهرنشینی ،توسعه کارخانهها و در نهایت شکلگیری نظامهای جدید
شغلی مانند شیفتکاری ،1مشارکت شغلی و دورکاری شده است (آشفته تهرانی.)20 :131۳ :
گرچه تأثیر منفی شیفتکاری بر سالمت انسان ثابت شده ،اما نیازهای اقتصادی ،تغییر سبک
زندگی و پیشرفت صنایع تکنولوژیکی وجود چنیو روش کاری را ضروری کرده است (جانسو2
و همکاران .)2003 ،شیفتکاری پدیدهای اجتماعی با ریشه تاریخی است که امروزه نیز
بهدالیل اقتصادی و فناوریهای نویو در بسیاری از فعالیتهای صنعتی ،اقتصادی و خدماتی
مانند خدمات بهداشتی و درمانی وجود دارد (کاووسی و همکاران ،4 :13۳۱ ،کاکویی و
همکاران .)41 :1311 ،سازمان بیوالمللی کار در سال  1۳۳0شیفتکاری را روشی برای
سازماندهی زمان کار براساس جایگزینی کارگران در محیط کار بهجای یکدیگر جهت فعالیت
بیشتر بخشهای تولیدی و خدماتی توصیف نموده است (اوزاکی 3به نقل از سازمان بیوالمللی
کار .)13 :1۳۳۳ ،نتایج تحقیقات نشان میدهد تقریباً  11درصد کارگران تماموقت بهصورت
شیفتکاری در مشاغل خدماتی از قبیل مراقبتهای بهداشتی مشغول به کار هستند (بییرز،4
 .)2000در ایران نیز صنایعی چون نفت ،پتروشیمی ،سیمان و معادن در بخش تولیدی،
بیمارستانها ،فرودگاهها ،نیروی انتظامی و زندانها در بخش خدماتی از ایو روش کاری
بهرهمندند (اسماعیلی .)34 :131۳ ،بیمارستانها از سازمانهای مهم در مراقبتهای درمانی
هر جامعه هستند که ضمو پیچیدگی روابط آنها با جامعه انسانی بهواسطه آسیبدیدگی و
مسائل خاص شغلی ناشی از شیفتکاری از دیدگاه جامعهشناسی نیز موردتوجه هستند
(محسنی .)213 - 13۳4:212 ،فیشر 3در سال  2003طی برخی مطالعات اپیدمیولوژیک نشان
داد که در اثر اختالل در ریتمهای سیرکادیو بدن ،بیماریهای مختلفی مانند مشکالت خواب،
اختالالت گوارشی ،قلبی  -عروقی ،ذهنی  -روانی و اسکلتی  -عضالنی پرسنل شیفتکار را
1. Shift work
2. Jonson
3. Ozaki
4. Beers
5. Fisher
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تهدید مینماید .بررسیهای دیگر محققیو حاکی از وجود عوامل تنشزای متعدد شغلی مانند
درگیری با همکاران ،تماس مکرر با رنج و مرگ بیماران ،کمبود منابع حمایتی ،عدم امنیت
شغلی ،کمبود وقت برای کارهای شخصی و خانوادگی و مسئولیتهای حرفهای در افراد
شیفتکار است (مایورید .)11 :2000 ،1ضمو آنکه درجه تأثیر عوامل تنشزا بهعلت متفاوت
بودن شرایط کاری و مسئولیت افراد متفاوت است (اسفندیاری .)1۱ :1311 ،برای مثال پرسنل
بخشهای مراقبت وی ه و اتاه عمل ،سطوح باالتری از حالت اضطراب و کمبود وقت را در
مقایسه با پرسنل دیگر بخشها تجربه میکنند (پیامی بوساری)11 :1314 ،؛ بنابرایو در چنیو
محیطهایی اثرات سوء شیفتکاری در ترکیب با تنشهای چندگانه محیط کار بهطور
قابلمالحظهای بیشتر و باعث تحمیل اثرات منفی بسیاری بر سالمت افراد میشود (مونک و
فولکارد .)۱1-۱1 :13۳2 ،2یکی دیگر از جنبههای مهمی که شیفتکاری آثار مخربی بر آن
داشته ،زندگی خانوادگی است که ایو آثار بهصورت تعارضات زناشویی رخ مینماید و بهداشت
روانی و جسمی زن و شوهر و فرزندان و سالمت خانواده را تهدید میکند (نعیمی:13۳1 ،
 .)4۳تحقیقات نشان داده وجود تعارضات زناشویی و افزایش آن ،منجر به مشکالت سالمت
جسمی و روانی خانواده ،بروز نشانههای افسردگی و مقدمات طاله و جدایی میگردد (یانگ و
النگ.)11 :2001 ،3
داشتو شغل یکی از منابع مهم تأمیو نیازهای مادی و معنوی افراد است که نقش مؤثری
در ارتقا و افزایش اعتمادبهنفس فرد شننناغل دارد .محیط کار شنننامل محرک های مختلف
فیزیکی ،فکری و اجتماعی اسننت که ترکیب هر کدام از آنها موجبات فراهم آمدن (نیامدن)
تنیدگی و تنش برای شننخ میشننود .کادر درمان از سننطح باالی تنش و مسننئولیتپذیری
برخوردار هسنننتند که در معرا انواع بیماریها ،آسنننیب ها و مسنننائل شنننغلی قرار دارند.
شننیفتکاری یکی از مشننکالت کاری و خانوادگی کادر درمان اسننت و شننیفتکاران بهعنوان
هسته اصلی ارتباطی بیمارستان با بیمار در کسب اهدان باالی سازمانی از یک سو در معرا
تعارضننات خانوادگی و از سننوی دیگر در معرا تعارضننات کیفیت کار میباشننند .لزوم دقت
باالی شیفتکاران و جبرانناپذیری قصورهای احتمالی ناشی از تنیدگی نقشها ،بارکاری زیاد
و توق عات دوسنننو یه کار  -خانواده لزوم پرداختو به ایو امر را حائز اهم یت میسنننازد.
بهعبارتدیگر آسودگی خاطر فرد شیفتکار از مشکالت و چالشهای کاری و خانوادگی سبب
1. Mauried
2. Monk and folkard
3. Yang and Long
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تمرکز ذهو و حواس بر انجام صننحیح کار و کاهش اشننتباهات کاری در مقایسننه با پرسنننل
دارای تعارضات باالی کار  -خانواده می شود .بررسیهای اولیه نشان داد تأثیر شیفتکاری بر
برون دادهای زندگی خانوادگی و عوامل فردی به تفکیک کادر درمانی بیمارسنننتانی کمتر
موردمطالعه قرار گرفته است .همچنیو بررسیها نشان داد تحقیق خاصی پیرامون فرصتهای
شیفتکاری انجام نگرفته و صرفاً در قانون کار در خصوص اضافه پرداخت و مزایا شیفتکاری
و شبکاری مباحثی مطرح است .با توجه به ضرورت پ وهش در حوزه مسائل کار و خانواده و
نیاز به آن با توجه به مشنننکالت اقتصنننادی جامعه ،یافته های ایو پ وهش میتواند در ایو
خصنننوص و چالش های مربوط به آن مفید باشننند .لذا هدن از ایو مطالعه ،ارائه راهکارهای
سازنده کاربردی است که سعی در افزایش عملکرد پرسنل و کاهش تنش و دلزدگی از کار و
خانواده دارد؛ بنابرایو در ایو پ وهش سننعی شننده تا تأثیر شننیفتکاری در ازخودبیگانگی،
سنننال مت اجت ماعی ،ارت با طات درون خانوادهای ،ن ظارت های درون خانوادهای ،قدرت
انطباهپذیری اجتماعی ،سرمایه اجتماعی ،رضایت از زندگی ،گرایش به طاله و امید به آینده
پر سنل کادر درمان در سطح پز شکان ،پر ستاران ،ماماها ،کمک پر ستاران ،تکنسیوهای اتاه
عمل ،پرسنل آزمایشگاه ،پرسنل رادیولوژی بیمارستانهای تهران موردبررسی قرار گیرد.
 .1پیشینه تحقیق
کاروان و مرادی ( )13۳1در مطالعه ای به "شناخت رابطه بیو درک عدالت سازمانی و اخاله
کاری مورد مطالعه :کارکنان سیمان استان ایالم" پرداختند .نتایج مطالعات نشان داد که هر
چه میزان عدالت و توجه به پرسنل در همه سطوح سازمان باالتر باشد وجدان کاری ،مسئولیت-
پذیری ،پشتکار و در نهایت بهرهوری سازمانی باالتری را در میان پرسنل شاهد خواهیم بود.
ریانی و همکاران ( )13۳3در پ وهشی با عنوان "ارتباط بیو تعارا کار – خانواده و رضایت
زندگی در پرستاران و ماماهای بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی زابل" نشان دادند رابطه
بیو رضایت از زندگی با تعارا کار -خانواده معکوس و معنیدار است از دیگر نتایج میتوان
به میزان رضایت بیشتر ماماها نسبت به پرستاران اشاره کرد .نصر اصفهانی و همکاران ()13۳3
در مطالعه "تأثیر سرمایه اجتماعی بر توانمندسازی پرستاران بیمارستان شریعتی تهران" نشان
دادند سرمایه اجتماعی بر احساس مؤثر بودن و شایسته بودن افراد در سازمان اثر مثبت دارد.
حائری و همکاران ( )13۳4در بررسی "عوامل مؤثر بر سالمت اجتماعی  231نفر از کارکنان
ستادی شاغل در وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی" پرداختهاند و نتایج نشان از سالمت
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اجتماعی متوسط بیش از نیمی از کارکنان دارد .میهودوست یگانه و خرمآبادی ( )13۳4در
مطالعه فرسودگی شغلی  110نفر از کارکنان ارتباط معکوس و معنیداری از امید به زندگی با
فرسودگی شغلی  110کارکنان شبکه بهداشت شهرستان بهار همدان را گزارش نمودند.
میرزایی ( )13۳3در بررسی "مقایسهی تعاراهای زندگی زناشویی و کیفیت زندگی پرسنل
شیفت روزکار ،عصرکار و شبکار بیمارستانهای شهر تهران" نشان داد بیو تعاراهای زندگی
زناشویی و کیفیت زندگی کاری با شیفتهای کاری تفاوت معنیداری وجود دارد و وضعیت
کارکنان روزکار نسبت به دو گروه دیگر بهتر است .نبوی و شهریاری ( )13۳3در تحقیقی با
عنوان "علل و پیامد تعارا کار خانواده و بررسی بیگانگی از کار بهعنوان یکی از پیامدهای
آن" گزارش کردند انتظارات نقشکاری و ابهام نقشکاری از طریق تعارا کار – خانواده بر
بیگانگی از کار مؤثر است .کنگاوری و سرانجام ( )13۳3و فرحناکی و همکاران ( )13۳3در دو
پ وهش جداگانه به بررسی میزان مشکالت و عوامل مؤثر بر نوبتکاری در پرستاران
بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و بیمارستانهای آموزشی ایالم
پرداختند .نتایج آنان نشان داد بیشتریو میزان شیوع مشکالت به اختالالت زندگی اجتماعی
و کمتریو میزان شیوع مشکالت به اختالالت قلبی و عروقی مربوط بود .ثابتی و همکاران
( )13۳3در پ وهشی با عنوان "بررسی اثربخشی آموزش مؤلفههای سبک زندگی بر کاهش
تعارضات کار – خانواده پرستاران زن در بیمارستان شهید بهشتی شهرستان کاشان" نشان
دادند بیو ساعات کاری زیاد و بروز تعارضات کار – خانواده و عدم ارتباطات و نظارت خانوادگی
ارتباط معناداری وجود دارد.
نورانی سعدالدیو و همکاران ( )13۳2در مطالعهای به بررسی "رابطه استرس شغلی و
شادمانی در ماماهای شاغل در بیمارستان و مراکز بهداشتی شهر مشهد در سال "13۳2
پرداختهاند  .نتایج نشان داد استرس شغلی و عدم توان مقابله با فشارهای شغلی باعث کاهش
احساس شادمانی ،تهدید سالمت روانی و در نهایت عدم برقراری تعادل بیو زندگی کاری و
شغلی موجبات ازخودبیگانگی را در ماماهای شاغل در زایشگاه فراهم میآورد.
اصغری و همکاران ( )13۳2در بررسی اختالالت و مشکالت ناشی از نوبتکاری در کارگران
یکی از صنایع خودروسازی نشان دادند که باالتریو میزان شیوع مشکالت نوبتکاری مربوط
به اختالل در زندگی خانوادگی ،فردی و اجتماعی بود .همچنیو مشخ شد خدمت داوطلبانه
در شیفتکاری ،وجود برنامه کاری منظم چرخشی ،آموزش شیفتکاران نسبت به مخاطرات
شغلی از راههای کاهش اثرات نامطلوب شیفتکاری است .حاتم و همکاران ( )13۳2بیشتریو
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میزان تعارا کار  -خانواده و ازخودبیگانگی را در کارکنان بخشهای بالینی بیمارستان شهید
فقیهی شیراز در مقایسه با کارکنان بخشهای غیربالینی گزارش نمودند .عسگری و همکاران
( )13۳1میزان رضایت شغلی تکنسیوهای اتاه عمل بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی
شهر همدان را موردبررسی قرار دادند .نتایج آنان بیانگر کم بودن میزان رضایت شغلی
بهواسطه وجود عوامل بازدارنده اداری ،کمبود امکانات برای استفاده از فرصتهای ارتقاء شغلی
و وجود عوامل بازدارنده فردی نظیر متأهل بودن برای ادامه تحصیل بود .بلشیده و همکاران
( )13۳1با بررسی نقش میانجیگر تعارا کار  -خانواده در رابطه میان تعارا بیو کارکنان
و بارکاری در پرستاران زن بیمارستانهای آموزشی درمانی شهر اهواز به ایو نتیجه رسیدند
که بارکاری سنگیو باعث ایجاد احساسات ناخوشایند در پایان روز ،وقوع عصبانیت و
کنارهگیری در محیط خانه ،کاهش اثربخشی افراد در خانه و فرسودگی کارکنان میشود.
میر محمدی و همکاران ( )13۳0در مطالعهای میدانی ،خوابآلودگی پرستاران را در قالب
اثرات منفی شیفتکاری بنر عملکنرد و سنالمت و کیفینت زندگی پرستاران شیفتکار بررسی
نمودند و بنروز عنوارا جسنمانی و رواننی در آنها را گزارش نمودند .سبکرو و همکاران
( )13۳0به بررسی تعارا کار – خانواده و قصد ترک خدمت پرسنل پرداختند نتایج نشان
داد به شرط حمایت سازمان پرسنل میتوانند درصدد کاهش مشکالت ناشی از تعارا نقشها
برآیند .خاقانیزاده و همکاران ( )1311در تحقیقی تنش شغلی و کیفیت زندگی کاری
پرستاران شاغل در بیمارستانهای منتخب نیروهای مسلح را مطالعه کردند .نتایج آنان نشان
داد که رضایت شغلی و کیفیت زندگی کاری کارکنان بهطور مستقیم بر توانایی سازمان برای
خدمترسانی مناسب اثر دارد .ملکیها و همکاران ( )1311سطح درک تعارا کار – خانواده
را موردبررسی قرار دادند .نتایج آنان همبستگی مثبت بیو تعارا کار – خانواده با وضعیت
تأهل ،سابقهی خدمت و تعداد فرزندان افراد را نشان داد .ضمو آنکه تفاوت معنیداری از نظر
سطح درک تعارا بیو کارکنان ثابت و شیفت در گردش مشاهده شد و پرسنل شیفت در
گردش میزان بیشتری از تعارا را تجربه نمودهاند .زمانیان و همکاران ( )131۱در پ وهشی
به بررسی اختالالت روحی – روانی ،اختالالت در زندگی اجتماعی ،اختالالت قلبی -عروقی
پرداختهاند و نتایج نشانگر میزان باالی ایو اختالالت در پرسنل شیفتکار بیمارستانهای
دانشگاه علوم پزشکی شیراز بوده است .قهرمانی و همکاران ( )131۱آثار روانشناختی،
جسمانی ،خانوادگی و اجتماعی نوبتکاری را موردمطالعه قرار دادند .نتایج آنان نشان داد
شیفتکاران دارای مشکالت جسمی ،عاطفی ،خانوادگی و اجتماعی هستند .مواظبت از فرزندان
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در طول روز و حقوه و مزایای باالی آن نسبت به کار روزانه ازجمله دالیل ادامه شیفتکاری
است .نظرپور و همکاران ( )131۱در مطالعهای به بررسی سالمت روان پرستاران زن در
شیفتهای مختلف کاری در بیمارستانهای دولتی اهواز پرداختند .نتایج آنان حاکی از رابطه
معنادار بیو افزایش میزان شیفتکاری و کاهش سالمت روانی ،جسمانی در میان شیفتکاران
بود .چوبینه و همکاران ( )131۱در مطالعهای به "بررسی مشکالت ناشی از نوبتکاری در
تکنسیوهای اتاه عمل" پرداختهاند که نتایج نشان داد پرسنلی که شیفت کاری را بهطور
اختیاری انتخاب میکنند از رضایت شغلی باالتری برخوردارند و اثرات نامطلوب کمتری در
حیطه فعالیتهای فردی ،خانوادگی و اجتماعی را تجربه میکنند .باقری و ولیزاده زارع ()1313
عوارا نامطلوبی از شیفتکاری در قالب کاهش چشمگیر سطح هوشیاری و بروز حمالت
خواب و در نتیجه کاهش سطح سالمتی در پرستاران شیفت عصر و شب نسبت به پرستاران
شیفت صبح را گزارش نمودند.
تحقیقی 1و همکاران ( )2011با انجام پ وهشنننی با عنوان تأثیر شنننیفتکاری بر عملکرد
روان شناختی و انعطانپذیری پر ستاران ن شان دادند شیفتکاری و چرخش آن در عملکرد
پرستاران بر زندگی شغلی ،فردی و خانوادگی آنان اثر دارد .در همیو راستا فری 2و همکاران
( )201۱تأثیر شیفتکاری بر سالمت روانی و جسمانی پرستاران بیمارستانی در بخش شمالی
ایتالیا را مطالعه نمودند .نتایج آنان حاکی از تفاوت معنیدار کمتریو ر ضایت شغلی ،کیفیت
خواب ،خ ستگی مزمو ،عالئم روان شناختی و م شکالت قلبی و عروقی پر ستاران شبکار در
مقای سه با پر ستاران روز کار و بی شتریو میزان ت ضاد و نار ضایتی شغلی در پر ستاران شیفت
چرخ شی شب بود .بارنس 3و همکاران ( )2010نیز در پ وه شی شیفتکاری زیاد و کار در
سنناعات نامتعارن را عامل عدم تعادل بیو زندگی کاری و زندگی خانوادگی و بروز نارضننایتی
خانوادگی گزارش کرد ند .سنننوزوکی 4و همکاران ( )200۳اثرات نامطلوبی از شنننیفتکاری
بهعنوان یک عامل زیانآور در محیط کار برای پرستاران شیفتکار کشور ژاپو را بر بهرهوری
سننازمانی ،زندگی کاری ،زندگی خانوادگی و اجتماعی فرد شننیفتکار موردمطالعه قرار دادند.
بومستار 3و همکاران ( )200۳کیفیت زندگی پرستاران شاغل در دو شیفت کاری صبح و شب
در بخش مراقبتهای اورژانسنننی را مطالعه نمودند .نتایج حاکی از ایو بود که  11درصننند از
1. Tahgheghi
2. Ferri
3. Barnes
4. Suzuki
5. Baumstar
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پر ستاران شیفت شب شاغل در بخش اورژانس از کیفیت زندگی کمتری برخوردار بودند و
خدماتدهی برای آنان طاقتفرسنننا بود .بروچ 1و همکاران ( )200۳رابطه معنیداری بیو
شیفتکاری ،سالمت ج سمانی ،ر ضایت از کار و میزان غیبت از کار افراد شیفتکار گزارش
نمودند .بهگونهای که سالمتی و ر ضایت شغلی کارکنان شبکار ن سبت به کارکنان شیفت
عصر کمتر و میزان غیبت از کار آنان باالتر است .باون و پیتمو )200۱( 2در مطالعات خود به
ایو نتیجه رسیدند که تعارا بیو کار و خانواده سبب ایجاد ازخودبیگانگی شغلی ،سردرگمی
و در نهایت ف شار روانی افراد میگردد که زمینه ساز بیماریهای روحی و ج سمی افراد درگیر
ا ست .در پ وهشهای کا ستا ،)2001( 3پر سر، )2000( 4کالیگان و روزا ،)1۳۳0( 3سیمون۱
( )1۳۳0و وا یت و ک یث )1۳۳0( 1نیز احت مال افزایش طاله به واسننن طه کاهش میزان
ر ضایتمندی زنا شویی و افزایش م شکالت جن سی در اثر کاهش تماس و عدم وقت گذا شتو
مناسننب بیو زوجیو شننیفتکار گزارش شننده اسننت .مونک و امبری )1۳11( 1به ایو نتیجه
دسننت یافتند که اکثر شننیفتکاران بهوی ه شننیفتکاران شننب از انجام کار شننیفتی که باعث
ایجاد اختالل و بینظمی در برنامه خواب و زندگی آنها می شود نارا ضی میبا شند .ایو افراد
به دلیل سنننازش با کار شنننیفتی و عدم تطبیق خود با شنننرایط کاری پس از مدتی دچار
برانگیختگی ،عدم تمرکز ،برخورد با همکاران ،ضننعف حافظه ،افزایش خطا و کاهش بهرهوری
می شوند .موت ۳و همکاران ( )1۳۱3با بررسی میزان انطباه خانوادگی  -اجتماعی کارکنان با
شننیفتکاری نشننان دادند افراد دارای شننیفت ثابت از انطباه خانوادگی  -اجتماعی بهتری
نسبت افراد شیفتکاری چرخشی برخوردارند.
برر سی منابع ن شان داد اکثر پ وهشهای داخلی و خارجی انجام شده در حوزه پز شکی و
روان شنا سی بوده و پ وهشهای جامعه شناختی کمی در جامعه درمانی صورت گرفته ا ست.
اکثر تحقیقات صورت گرفته با تأکید بر تأثیر شیفتکاری بر تنش و سالمت روان افراد از نوع
همبسننتگی و تک علیتی اسننت .تأثیرات چند علیتی شننیفتکاری مانند تأثیرات اجتماعی
شیفتکاری ،تأثیرات شیفتکاری بر سبک زندگی ،بر روابط فرد شیفتکار در بیرون از محل
1. Burch
2. Bowen and Pittman
3. Casta
4. Presser
5. Colligan and Rosa
6. Simon
7. White and Keith
8. Monk and Embrey
9. Moot
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کار با خانواده کمتر موردتوجه قرار گرفته ا ست .با توجه به ایو نکته که کیفیت زندگی کاری
و زندگی خانوادگی بهگونهای منفی تحت تأثیر شنننیفتکاری و تحت تأثیر سنننختی شنننغل
درمانگری و فرسودگی شغلی قرار دارد .لذا ایو پ وهش بهدنبال نشان دادن اهمیت موضوع
برای مدیران و ت صمیمگیرندگان سازمان درمانی ک شور و بیمار ستانهای موردمطالعه ا ست.
بهعبارتی دیگر ایو پ وهش در نظر دارد تا با ارائه پیشننننهادات در خصنننوص شنننیفتکاری،
زمینههای کاهش اثرات شننیفتکاری را برای کل کادر درمان پنج بیمارسننتان خصننوصننی و
دولتی شهر تهران را فراهم آورد.
 .1مبانی نظری
 .2-1ازخودبیگانگی

ماکس وبر 1بیگانگی را در ارتباط با دیوان ساالری و تمدن جدید دان سته ا ست و معتقد ا ست
جامعه برخوردار از عقالنیت دارای خصنننلت خاله و قدرتی آزادگر و رهاییبخش اسنننت .با
کاهش و فروپا شی تدریجی ایو ساختار و کم شدن دلب ستگی و واب ستگی ان سان ،عقالنیت
دیگر نه بهعنوان عا مل خاله و نیرویی آزادگر بل که بهعنوان پد یدهای با خصنننوصننن یات
تهدیدکننده ارزشها و کنشهای انسننانی جلوه مینماید .ایو فرایند سننبب مکانیزه کردن و
انضباط خشک و مفرط افعال بشری و در غایت به محو و نابودی برهان و دلیل منجر میگردد
(محسنننی تبریزی .)33 :1310،وبر برخالن مارکس معتقد اسننت ابزار تولید باعث بیگانگی و
سردرگمی ب شر نمی شود .بلکه ر سوخ عقالنیت در پو شش دیوان ساالری به جامعه موجب
ازخودبیگانگی می شود (وبر .)230 :1314 ،بهنظر مانهایم 2افراط در دیوان ساالری و عقالنی
شنندن زندگی اجتماعی در جامعه صنننعتی و نظام سننرمایهداری موجب تزلزل دموکراسننی و
ارزشهای منت سب بدان می شود .ایو امر موجب بیگانگی و عدم ا ستقالل ان سان در جامعه
صنعتی میشود (محسنی تبریزی.)3۳ :1310،
فانس 3ازخودبیگانگی را نتیجه اح ساس بیقدرتی ،بیمعنایی و بیهنجاری فرد میداند که
در تالش برای د ستیابی به پایگاه خود دچار افت اعتمادبهنفس و کنارهگیری از ساختارهای
متعلق به خود می شود( .شپارد .)23 :1۳12،ایو امر منجر به ترک تعهد نسبت به فعالیت در
ساختار پایگاه و کنارهگیری روانی اجتماعی فرد بهواسطه بازخورد عزتنفس میگردد .در کل
1. Max Weber
2. Mannheim
3. Fans
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ازخودبیگانگی ترکیبی از احسننناس انزوای اجتماعی و احسننناس از خود بیزاری فرد اسنننت
(صداقتی فرد و همکاران.)13 :13۳2 ،
بلونر 1نیز ازخودبیگانگی را معلول یک اختالل نا شی از محیطهای بیرونی متعدد و حاالت
عاطفی درونی ،میداند که حاصل مناسبات بیو کارگر و وضع اجتماعی و اقتصادی کار است
(توسلی.)۳1 :1313 ،
 .1-1سالمت اجتماعی

واژه سننننالمت اجتمنننناعی بهمعنی "زندگی خوب داشتو" است که بیشتر ناظر به شادی و
ر ضایت ا ست .کییز )2001( 2سالمت اجتماعی را ارزیابی و شناخت فرد از چگونگی عملکرد
و کیفیت روابط وی در اجتماع تعریف میکند .به نظر کییز سننناختار ارتباطات مناسنننب
اجتماعی ،کیفیت سنننالمت اجتماعی افراد را افزایش داده و در مقابل چالش ها و تنگناهای
ارتباطی سننبب مخدوش نشنندن سننالمت روانی و اجتماعی افراد میشننود (کییز و ریتزس،
.)43۱ :2001
 .1-1امید به آینده

بهنظر اسنایدر 3و همکاران ( )1۳۳1امید مجموعهای شناختی مبتنی بر احساس موفقیت ناشی
از ت صمیمهای هدندار و شیوههای انتخابی برای نیل به اهدان ا ست .افراد با امید باال دارای
یک حس مدیریت تعییو هدن ،همراه با توانایی تولید برنامه هایی برای رسنننیدن به اهدان
هستند .امید متشکل از سه جز ظرفیت آ شکار و قوی انسان برای مفهوم سازی اهدان (تفکر
هدن محور) ،توجیه ا سترات یهای خاص ر سیدن به اهدان (تفکر راهبردی) و ابداع و تقویت
انگیزه برای استفاده از استرات ی (تفکر عامل محور) است (اسنایدر و اروینگ.)312 :1۳۳1 ،4
بهعبارتی امید ،ظرفیت ادارکی برای تولید مسیرهایی به سمت اهدان مطلوب و انگیزة ادراک
شده برای حرکت در ایو م سیر ا ست (ا سنایدر .)2000 ،یالوم ،)1۳۳3( 3امید را عن صری
اسنناسننی در فرایند درمان و بهداشننت روان میداند و اعتقاد دارد افراد در شننرایط ابهام و
عدمقطعیت در رسیدن به اهدان ،میتوانند با توسل به راهبردهای متنوع ،اراده و هدنمندی
خود را حفظ کنند.
 .1-1سرمایه اجتماعی
1. Blouner
2. Keyes
3. Snyder
4. Irving
5. Yalom
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سنرمایه اجتماعی از نظر بوردیو مجموع منابع فیزیکی قابلدسنترس در شنبکه نسنبتاً بادوام
فردی یا گروهی با ارتباطات نهادینه و آ شناییهای دوجانبه ا ست که با دا شتو دو شاخ صه
اعتماد و پیوند قابلتبدیل به سرمایه اقت صادی ا ست .سرمایه اجتماعی در کنار سرمایههای
اقت صادی و ان سانی ،بخ شی از ثروت ملّی بوده که ب ستر منا سبی برای بهرهبرداری از سرمایه
انسانی و فیزیکی (مادّی) در نیل به موفقیت قلمداد میشود .در بسیاری از گروهها ،سازمانها
و جوامع ان سانی فاقد سرمایه اقت صادی سرمایه اجتماعی توان سته با تکیه بر سرمایه ان سانی
موجب موفقیت شننود (چلبی و حبیبی .)1311 ،از نظر کلمو 1سننازمان اجتماعی پدیدآورنده
سننرمایه اجتماعی اسننت که در کاهش هزینهها و ایجاد بسننتری مناسننب برای دسننتیابی به
هدنهای معیو نقش دارد (کلمو .)10 :1311 ،رابرت پاتنام 2سرمایه اجتماعی را بخ شی از
وی گیهای هماهنگ سازمان اجتماعی در ت سهیل د ستیابی به سود متقابل افراد میداند.
وی گی بازتولیدی سرمایه اجتماعی به تعامل اجتماعی ،سطح باالی همکاری ،اعتماد ،معامله
متقابل ،مشنننارکت مدنی ،رفاه اجتماعی و فقدان آن به عهدشنننکنی ،بیاعتمادی ،حیله و
بهرهکشی ،انزوا ،بینظمی و رکود جوامع میانجامد (توسلی و موسوی.)3 :1314 ،
 .1-1فشار نقش

رابرت مرتون ،3کاراسنننک 4و گود 3از نظریهپردازان فشنننار نقش بر افراد در اجتماع و خانواده
هستند .مطابق نظر مرتون تعارا نقشها ریشه در ساختار اجتماعى دارد که بیانگر توقعات
متعارا اع ضاى یک مجموعه نق شى از یک پایگاه اجتماعى معیو و م شابه ا ست .بدیو روى،
ا شخاص در هر موقعیتى با انتظاراتی مواجه ه ستند که پا سخگویی همزمان به الزمات متعدد
برای افراد دشوار است .از طرفی سازمانها نبایستی صرفاً تابع نظام نقشی باشند و بایستی به
افراد ایو فر صت داده شود تا با ابداع راهحلهاى م شخ  ،مواجهه با انتظارات متعارا را به
حداقل رسانده و با پشتیبانىهاى سازمانیافته و هنجارى ،بر فشارهای وارده فائق آیند (روش
بالو و اسننپنله .)312 :1312 ،کاراسننک با تأکید بر فشننار نقش کاری و شننرایط عینی ایجاد
تعارا در کار ،تعارا و تنش در کار را نتیجه قطعی ترکیبی از کنترل پاییو و تقاضننناهای
سنگیو نقش میداند .به اعتقاد کاراسک تعارا نقشی زمانی رخ میدهد که حق انتخاب فرد
برای تطابق با آن تقا ضاهای نق شی تحتف شار قرار گیرد (نبوی و شهریاری .)30 :13۳3 ،به
1. Coleman
2. Robert Putnam
3. Robert merton
4. Karasek
5. Good
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اعتقاد گود سننناختارهای جامعه متشنننکل از نقشها و روابط نقشنننی اسنننت که فرد توانایی
پاسننخگویی کامل به همه خواسننتهها را ندارد .گود خانواده را مرکز اصننلى تخصننی نقش
دانسنننته و وجود فضننناى همدلی در خانواده را نوعی انرژی برای ایفای نقش های مختلف و
کاهش فشار نقش توصیف مینماید (رستگار خالد.)30:1312 ،
 .1-1نظریه انگیزشی – بهداشتی هرزبرگ

نظریه انگیزشی – بهداشتی هرزبرگ بر مبنای عملکرد و رضایت شغلی افراد است .استدالل
ایو نظریه آن اسنت که یک شنغل پر مایه به خشننودی میانجامد زیرا شنخ را برانگیخته
میسازد تا خوب کار کند و به حصول خشنودی نائل آید از سوی دیگر یک شغل کممایه تنها
میتواند در بهتریو صننورت به عدم رضننایت منجر شننود و در نتیجه نمیتواند بهعنوان انگیزه
برای عملکرد وی بکار برود هرزبرگ معتقد بود نار ضایتی شغلی تابعی ا ست از محیط کاری،
سرپر ستی ،همکاران و زمینۀ کلی شغل که آنها را عوامل نارا ضی کننده مینامد و عبارتند
از:
 .1امنیت شغلی .2 ،زندگی شخصی .3 ،شرایط کار .4 ،حقوه .3 ،ماهیت و میزان سرپرستی،
 .۱خطمشنننی ،قوانیو و مقررات سنننازمان .1 ،روابط متقابل با همکاران .1 ،روابط متقابل با
سرپرستان .۳ ،روابط متقابل با زیردستان .10 ،مقام و موقعیت.
هرگاه در محیط کار عوامل فوه تأمیو ن شود ،افراد اح ساس نار ضایتی خواهند کرد (آقازاده،
.)12-11 :13۳3
 .1چارچوب نظری
در ایو مقاله ترکیبی از نظریات جامعه شنا سی و روان شنا سی اجتماعی جهت تحلیل نظری
روابط بیو متغیرها مورداسننتفاده قرار گرفت .به تفضننیل میتوان گفت برای بررسننی متغیر
ازخودبیگانگی از نظریات فانس و بلونر ،برای بررسننی متغیر سننالمت اجتماعی از نظریه کییز،
برای بررسنننی متغیرهای ارتباطات و نظارت درون خانوادهای از نظریه فشنننار نقش شنننغلی
کارا سک ،برای برر سی متغیر قدرت انطباهپذیری اجتماعی از نظریه هرزبرگ ،برای برر سی
متغیر سننرمایه اجتماعی از نظریات پاتنام و بوردیو ،برای بررسننی متغیر رضننایت از زندگی از
نظریه تعارا نقش مرتون ،برای بررسننی متغیر گرایش به طاله از نظریه فشننار نقش گود و
برای بررسی متغیر امید به آینده از نظریه اسنایدر بهره گرفته شد .ارتباط بیو متغیر م ستقل
با متغیرهای وابسته در قالب مدل مفهومی آمده در شکل  1است.
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شکل  :2مدل مفهومی پژوهش

با عنایت به پیشینه پ وهش و با تکیه بر چارچوب نظری کار که در شکل  1در قالب مدل
مفهومی نشان داده شده است ،فرضیههای زیر قابلطرح و بررسی است.
 .2-1فرضیات

 زندگی شیفتکاری بر ازخودبیگانگی کارکنان کادر درمان بیمارستان تأثیر دارد. زندگی شیفتکاری بر سالمت اجتماعی کارکنان کادر درمان بیمارستان تأثیر دارد. زندگی شیفتکاری بر ارتباطات درون خانوادهای کارکنان کادر درمان بیمارستان تأثیر دارد. زندگی شیفتکاری بر نظارتهای درون خانوادهای کارکنان کادر درمان بیمارستان تأثیردارد.
 زندگی شیفتکاری بر قدرت انطباهپذیری اجتماعی کارکنان کادر درمان بیمارستان تأثیردارد.
 زندگی شیفتکاری بر سرمایۀ اجتماعی کارکنان کادر درمان بیمارستان تأثیر دارد. زندگی شیفتکاری بر رضایت از زندگی کارکنان کادر درمان بیمارستان تأثیر دارد. زندگی شیفتکاری بر گرایش به طاله کارکنان کادر درمان بیمارستان تأثیر دارد. زندگی شیفتکاری بر امید به آینده کارکنان کادر درمان بیمارستان تأثیر دارد. .1روش پژوهش
پ وهش حاضر براساس هدن :از نوع کاربردی ،به لحاظ نوع دادهها :کمی و به لحاظ ماهیت:
علی معلولی (تحلیل مسیر براساس معادالت ساختاری) است .کشور ایران دارای ۳11
بیمارستان اعم از دولتی ،خصوصی و خیریه است که پرسنل شاغل در بیمارستانهای مذکور
بالغ بر  4013۳3نفر گزارش شده است (کاملی و همکاران 11 :13۳1 ،و  .)1۳در تارنمای
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،شهر تهران دارای  ۳۱بیمارستان دولتی و 12
بیمارستان خصوصی ( )http://avab.behdasht.gov.ir/hospitalبا  32010نفر پرسنل کادر
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درمان متأهل شیفتکار است .در ایو مطالعه از اطالعات  4بیمارستان دولتی امیراعلم ،بهارلو،
ضیاییان ،میالد و  2بیمارستان خصوصی عرفان و پارسا در سطح شهر تهران استفاده شد.
حجم نمونه از رابطه کوکران ( p=0/03( ،)d=0/04و  )qو (( )t=1/۳۱حافظنیا)144 :131۳ ،
 3۳3نفر برآورد شد که شامل  1۳1نفر کادر درمان بیمارستان خصوصی و  402نفر کادر
درمان بیمارستان دولتی برای مطالعه انتخاب شدند .مطالعه براساس پرسشنامه ساختمند
محقق در مقیاس لیکرت 1با اقتباس از مطالعات دیگر محققان انجام شد .برای متغیرهای
ازخودبیگانگی از پرسشنامه  12گویهای جانسون ،2سالمت اجتماعی از پرسشنامه  ۱گویهای
کییز 3و ارتباطات و نظارتهای درون خانوادهای از پرسشنامه  11گویهای یوسفی بهرهبرداری
شد .به همیو ترتیب در بخش قدرت انطباهپذیری اجتماعی از  3گویه مطابق پرسشنامه
قربانی ،در بخش سرمایه اجتماعی از  ۳گویه مطابق پرسشنامه پاتنام ،4در بخش رضایت از
زندگی از  1گویه مطابق پرسشنامه اندیکت ،3در بخش گرایش به طاله از  3گویه با اقتباس
از پرسشنامه استاندارد میل به طاله و در بخش امید به آینده  ۱گویه با اقتباس از پرسشنامه
اسنایدر ۱استفاده شد .همچنیو از تعدادی گویه جمعیتشناختی ،خصوصیات فردی ،نظام و
زندگی شیفتکاری نیز استفاده شد.
برای تحلیل آمار توصیفی از نرمافزار  SPSSو برای آمار استنباطی از مدلسازی معادالت
ساختاری 1در نرمافزار  AMOSاستفاده شد .برای بررسی نرمال بودن توزیع دادهها از آزمون
کولموگورون اسمیرنون ،استفاده شد که نتایج حاکی از سطح معنیداری بزرگتر از  0/03بود.
در تشخی مناسب بودن دادهها برای تحلیل عاملی از آماره  KMOپیشنهادی کایزر  -مایر
 اولکیو 1در محیط  SPSSدر دامنه  0و  1استفاده شد .درصورتیکه مقدار ایو آماره کمتر از 0/3باشد دادهها برای تحلیل عاملی نامناسب و اگر بیو  0/3تا  0/۱۳باشد با احتیاط بیشتر،
امکان تحلیل عاملی وجود دارد .درعیوحال همبستگی مناسب بیو دادهها برای تحلیل عاملی
مناسب با  KMOبیش از  0/1برقرار است (بسحاه.)103 :13۳4 ،

1. Likert
2. Janson
3. Keyes
4. potnam
5. Endicott
6. Snyder
7. Structural equation modeling
8. Kaiser-Mayer-Olkin
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ذهنی1

در پ وهش حاضر ،برای سنجش اعتبار متغیرهای بهکاررفته از اعتبار صوری یا اعتبار
استفاده شد که ایو امر از طریق مراجعه به داوران و متخصصیو اهل فو انجام میشود (صدفی،
 .)11۱ :13۳3در ایو مطالعه نیز با مراجعه به صاحبنظران (افراد خبره و چند نفر از پرسنل
کادر درمان) و استفاده از پرسشنامههای آزمون شده قبلی در پ وهشهای مشابه اعتبار متغیرها
مورد تأیید قرار گرفت .برای سنجش قابلیت اعتماد یا پایایی پرسشنامه از روش اعتبار سازه،
در قالب تکنیک تحلیل عاملی تأییدی در محیط نرمافزار  AMOSاستفاده شد .برای تمام
متغیرها بارهای عاملی مربوط به هر عامل نزدیک به  0/3و باالتر بود که نشان از ایو دارد که
دادهها معرن خوبی برای عامل مربوطه میباشند.
 .2-1تعریف مفاهیم

ازخودبیگانگی :در اصطالح به وضعی اطاله میشود که انسانها تحت چیرگی نیروهای
خودآفریده بهعنوان قدرتهای بیگانه قرار گیرند (کوزر و روزنبرگ .)14 :1311،ازخودبیگانگی
به عنوان یک آسیب و بحران ،با هدن قرار دادن هویت انسان و دور ساختو از مسیر کمال،
سالمتی انسانها را تهدید میکند (بشیری.)13 :1314 ،
سالمت اجتماعی :بخشی از سالمت فرد بوده و مقیاس سنجش آن گزارش فرد از روابط
خانوادگی و گروههای اجتماعی است (الرسو .)113 :1۳۳۱ ،به بیانی دیگر سالمت اجتماعی
توانایی فرد در تعامل هر چه بیشتر با دیگران بهمنظور ایجاد رابطه مفید و انجام نقشهای
محوله است (سمیعی و همکاران.)33 :131۳ ،
ارتباطات درونخانوادهای :به دو شیوه کالمی و غیرکالمی بوده که بستگی به میزان و نوع
ارتباطات دارد (کشتکاران.)4۳ :1311 ،
نظارت درونخانوادهای :میزان و سطح نظارتی است که والدیو بر فرزندان و امور زندگی در
نظر گرفتهاند (احمدی و خدادادی .)121 :13۳4،
انطباقپذیری اجتماعی :توانمندسازی افراد در درک و پیشبینی رفتار دیگران و کنترل و
تعامالت اجتماعی رفتار خود فرد است (فالحتی و رحمتی.)۱1 :13۳۱ ،
سرمایه اجتماعی :مجموع منابع بالقوه و واقعی نهفته در روابط بیو افراد است که موجب
افزایش ارتباط ،اعتماد ،صمیمیت سازمانی و تمایل کارکنان به مشارکت در اجرای امور و
اهدان سازمان میگردد (نصر اصفهانی و همکاران.)112 :13۳3 ،

1. Face validity
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رضایت از زندگی :مفهومی کلی در نحوه ادراک شناختی و عاطفی شخ از کل زندگی است.
به همیو دلیل افرادی با رضایت باالی زندگی سعی در توصیف خوب محیط پیرامونی بهواسطه
داشتو تجربه هیجانهای مثبت بیشتر ،به یاد داشتو رویدادهای مثبت بیشتر از گذشته و
آینده خود و دیگران دارند (رهپرداز و شیرازی .)41 :13۳3 ،در نهایت مفهوم گرایش به طاله
نشاندهنده میزان تنمایل و عالقه زوجینو به جدایی از یکدیگر و گسستنو پیوند زناشویی
طی مراحل قانوننی (ریاحی و همکاران )131۱:122 ،و امید به آینده ارزیابی مثبت فرد از
تمایل به وقوع حوادث و اتفاقات است (هزارجریبی و آستیو افشان.)122 :1311 ،
 .1یافتههای پژوهش
در جدول  1تعداد کادر درمان هر بیمارستان آمده است .بیشتریو حجم نمونه معادل 110
نفر به بیمارستان میالد تعلق دارد .در مقابل کمتریو حجم نمونه برابر  43نفر محاسبه شد که
به بیمارستان ضیاییان مربوط است .تعداد کل حجم نمونه انتخابی براساس محاسبات صورت
گرفته  3۳3نفر بود.
جدول  :2توزیع فراوانی حجم نمونه بر حسب بیمارستان
بیمارستان

نام بیمارستان

تعداد نمونه

دولتی

ضیاییان

43

دولتی

میالد

110

دولتی

بهارلو

33

دولتی

امیراعلم

13۱

خصوصی

عرفان

131

خصوصی

پارسا

۱0

مجموع

3۳3

خال صه آماری متغیرهای جمعیت شناختی (دموگرافیک) مورد پر سش شامل جن سیت،
وضعیت ازدواج ،سابقه ازدواج ،تعداد فرزند ،وضعیت تحصیلی ،سو ،سابقه کاری ،نوع شغل و
شغل دوم در جدول  2آمده است.
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جدول  :1توزیع فراوانی نمونهها بر حسب خصوصیات جمعیتشناختی
خصوصیت
مرد
جنسیت
زن
>30
30-40
گروه سنی (سال)
41-30
<30
دیپلم و کمتر
فوهدیپلم
سطح تحصیالت
کارشناسی
کارشناسی ارشد و باالتر
>3
۱-10
سابقه ازدواج (سال)
11-13
<13
>3
۱-10
سابقه کار (سال)
11-20
<20
بله
شغل دوم
خیر
پزشک
پرستار
ماما
کمک پرستار
شغل کارکنان
آزمایشگاه
رادیولوژی
اتاه عمل
فاقد فرزند
1
تعداد فرزندان
2
 3فرزند و بیشتر

تعداد
211
313
101
1۳۱
1۱۱
124
3۱
11
333
141
110
214
1۳0
1۳
1۱
144
3۱4
۱۳
34۱
241
۱1
113
44
11۱
۱0
30
4۳
242
1۳4
101

درصد
4۱/۳
33/1
11
33/1
21
20/۳
۱/1
13/1
3۱/3
23/1
11/3
3۱/1
32
13/3
2/1
24/3
۱1/4
11/۱
31/3
41/3
11
2۳
1
30
10
1
۱
1/3
40/1
32/1
11/2

بررسننیهای جنسننیتی افراد در جدول  2نشننان داد اشننتغال زنان با تعداد  313نفر 33/1
در صد و مردان با جمعیت  211نفر  4۱/۳در صد ا ست .دادههای سنی افراد بیانگر ایو بود
که سو  11در صد از افراد کمتر از  30سال 20/۳ ،در صد افراد بیش از  30سال و بی شتریو
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فراوانی سنی به تعداد  1۳۱نفر که معادل  33/1در صد در طبقه سنی  30تا  40سال قرار
دارند .از دیگر یافتههای تو صیفی ،سطح تح صیالت پر سنل بود که نتایج ن شان داد کمتریو
سطح تح صیل با فراوانی  3۱نفر دیپلم و کمتر از دیپلم ا ست که  ۱/1درصد از افراد را شامل
شد .بی شتریو تعداد افراد معادل  333نفر و در حد  3۱/3در صد دارای تح صیالت لی سانس
ه ستند و  141نفر از افراد که معادل  23/1در صد میبا شند از سطح تح صیالت کار شنا سی
ارشد و باالتر برخوردارند .بررسیها بر روی دادههای سابقه کاری و سابقه ازدواج بیانگر جوان
بودن افراد موردمطالعه ا ست .بهطوریکه سابقه ازدواج  1۱/۱درصد از افراد کمتر از  13سال
و سابقه کار  11/4در صد از افراد کمتر از  20سال ا ست .درعیوحال در حدود نیمی از افراد
( 4۳/1درصنند) دارای یک فرزند و یا بدون فرزند بودند .ازآنجاییکه افراد از نظر سننابقه کار و
ازدواج جوان محسننوب میشننوند و معموالً وجود مشننکالت در ایو دوره میتواند ناشننی از
برهمکنش تجربه کم زندگی کاری و خانوادگی و درآمد اقتصنننادی پاییو باشننند .لذا انتظار
میرود تعداد قابلتوجهی از افراد م شکالت خانوادگی خود را نا شی از م شکالت شیفتکاری
بدانند .حدود  31/3درصد از سؤال شوندگان در پاسخ به داشتو شغل دوم جواب مثبت دادند
که نشان از نیاز مادی افراد در تأمیو نیازهای اولیه زندگی دارد .میتوان چنیو استنباط نمود
که برقراری خدمات منا سب از سوی بیمار ستان بهعنوان سازمان برای پر سنل موجب ارتقاء
سننرمایه اجتماعی و انسننانی سننازمان و ایجاد رضننایت شننغلی باالتر میگردد .ایو امر موجب
افزایش آ ستانه تحمل افراد در پذیرش سختیهای شیفتکاری ،کاهش نیاز به شغل دوم و
کاهش حوادث ناشی از خطاهای کاری میگردد .از دیگر نتایج توصیفی تحقیق تعداد پرسنل
درمانی ا ست که بی شتریو آمار به کمک پر ستاران با  11۱نفر معادل  30در صد و کمتریو
تعداد متعلق به پرسنل اتاه عمل با  30نفر معادل  10درصد جمعیت تعلق دارد .ایو موضوع
نشننانگر کمبود پرسنننل متخصنن در برخی از بخشها مانند اتاه عمل و فشننار کاری باال و
توقعات فزاینده بر ایو ق شر ا ست که ایو خود موجبات فر سودگی و اختالل در نقشها و در
نتیجه بروز تعارضات کار – خانواده میشود.
در جدول  3اطالعات دادهای مربوط به مزایا و مشننکالت شننیفتکاری بهصننورت تعداد و
درصد افراد آمده است.
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جدول  :1مشکالت و مزایای شیفتکاری
خصوصیت

ابعاد

خانوادگی

مشکالت
شیفتکاری

فردی

کاری

اقتصادی
مزیتهای
شیفتکاری

فردی-
کاری
فاقد
مزیت

ریز مقوالت

تعداد

درصد

عدم توانایی در تسلط بر خانواده
دوری از خانواده
درگیری با خانواده و اطرافیان
نارضایتی همسر
نبود برنامهریزی و بینظمی و سردرگمی
نبودن در کنار خانواده در روزهای تعطیل
نداشتو وقت برای گردش و تفریح با خانواده
نگرانی و دلواپسی از خانه
عدم رسیدگی به امور روزانه و اداری
داشتو خستگی مزمو
بروز بیماریهای مختلف
اختالل خواب
زیاد بودن ساعات کاری و خستگی بعد از
شیفت
عدم بازدهی کارکنان
عدم حضور متخصصیو در شیفتهای شب
عدم درک مسئولیو در مورد مشکالت
شیفتکاری
امکان فروش شیفت
داشتو ساعت کاری اضافی
داشتو کار دوم
رسیدگی به کارهای عقبافتاده
امکان حضور پیاپی در خانه
امکان ادامه تحصیل

30
10
30
۱0
40
40
30
30
40
34
30

1/3
11/1
3
10/2
۱/1
۱/1
3
1/3
۱/1
۳/2
1/4

1۳
20
20
10
۳

3/2
3/3
3/3
2
1/3

1
1
10
13
23
13

1/1
1/4
1/1
2/3
4/2
2/2

-

-

-

تعداد

درصد

کل

کل

310

144

۱2/4

24/3

1۳

13/3

23

4/2

33

1/۳

313

1۱/1

با توجه به نتایج بهدستآمده در جدول  3که باالتریو سطح مشکالت ،مربوط به مسائل
خانوادگی با فراوانی  310نفر است که  ۱2/4درصد از افراد را شامل میشود .دوری از خانواده
با  11/1درصد ،در صدر مشکالت خانوادگی قرار دارد که ایو امر نارضایتی همسر به میزان
 10/2درصد را نیز بهدنبال دارد .نکته جالب اینکه دوری از خانواده و نارضایتی همسران
کمتریو تأثیر را از نظر درگیری با اقوام ،پرخاشگری زوجیو به یکدیگر و انتظار تفریح و گردش
دارد .ایو نتیجه با توجه به تأهل تمامی افراد ،جوان بودن افراد بهعلت سابقه کار کمتر از 20
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سال 11/4درصد افراد و سابقه ازدواج کمتر از  13سال 1۱/۱درصد افراد (جدول  )2مؤید
پذیرش اجباری شیفتکاری در خانوادهها بهدالیل اقتصادی است .نتایج جدول  3همچنیو
کمتریو سطح مشکالت را مشکالت فردی در ارتباط با شیفتکاری با فراوانی  144نفر یا 24/3
درصد در سه بخش خستگی مزمو با  ۳/2درصد ،بروز بیماریهای مختلف با  1/4درصد و عدم
رسیدگی به امور روزانه و اداری با  ۱/1درصد میداند .تعداد  1۳نفر از افراد ( 13/3درصد) نیز
مشکالت خود را از نوع مشکالت کاری در قالب زیاد بودن ساعات کاری ،خستگی بعد از شیفت
و عدمبازدهی کاری گزارش نمودند .افراد ،کمتریو سطح مزیت شیفتکاری را با فراوانی 23
نفر (معادل  4/2درصد) در ارتباط با بحث اقتصادی دانستند .بهطور واضحتر میتوان گفت که
پاداش و اضافهکاری نیز نمیتواند افراد را مجاب به شیفت کاری نماید و ایو نشان از عدم
انعطانپذیری پرسنل شیفت کار با شغل خود میدهد .در مجموع با توجه به آمار سابقه کار،
سطح تحصیالت ،رده سنی (جدول  )2و اینکه  1۱/1درصد افراد معادل  313نفر شیفتکاری
را فاقد مزیت دانستند و بیشتر بهدلیل مسائل فردی  -کاری مانند حضور پیاپی در خانه،
رسیدگی به کارهای عقبافتاده و ادامه تحصیل ،تو به پذیرش شیفت کاری میدهند ،نتیجه
مذکور بیانگر ایو است که افراد ،شیفتکاری را درونی نکرده و فقط با آن سازش دارند و در
صورت یافتو شغل بهتر قصد ترک خدمت خواهند داشت .ایو نتیجه همراستا با مطالعات
سبک رو و همکاران ( )13۳0و بروچ و همکاران ( )200۳است ،ایشان معتقدند با توجه به
تعارضات کار – خانواده در فرد شیفت کار چنانچه حمایت سازمانی از افراد انجام نشود میزان
غیبت از کار باال و در نهایت ایشان قصد ترک سازمان را خواهند داشت.
در جدول  4نتایج آزمون فرضیات پ وهش با آزمون ضریب رگرسیون در سطح معنیداری
 0/001آمده است.
در فر ضیهها به دنبال تأثیر میزان زندگی شیفتکاری بر نه متغیر مذکور بودهایم با توجه
به اینکه متغیرها فاصننلهای و نرمال بوده لذا جهت تأیید و رد فرضننیه از ضننریب رگرسننیون
ا ستفاده شده اطالعات جدول  4حاکی از تأیید هر نه فر ضیه تحقیق بهدلیل رابطه معنیدار
بیو زندگی شننیفتکاری و متغیرهای موردمطالعه در سننطح  0/001اسننت .همبسننتگی بیو
شیفتکاری با متغیرهای ازخودبیگانگی و گرایش به طاله با ضریب همبستگی  0/41و 0/4۳
مثبت ا ست که ن شاندهنده تأثیرپذیری میزان ایو دو متغیر با افزایش ساعات شیفتکاری
ا ست .بی شتریو ضریب همب ستگی به متغیر ر ضایت از زندگی با  r=-0/۱۳و کمتریو ضریب
همبسنننتگی به متغیر قدرت انطباه پذیری اجتماعی با  r=-0/21تعلق دارد .در مقابل رابطه
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متغیر های سنننال مت اجت ماعی ،ارت با طات درون خانواده ،ن ظارت درون خانواده ،قدرت
انطباهپذیری ،سرمایه اجتماعی ،رضایت از زندگی و امید به آینده با شیفتکاری منفی ا ست.
منفی بودن رابطه شیفتکاری با متغیرهای فوه به مفهوم کاهش مقدار آنها با افزایش میزان
شیفتکاری ا ست .ضریب همب ستگی مقداری بیو  1و  -1دارد و عدم وجود رابطه با صفر
نشان داده میشود (حبیبی.)۳1 :131۱ ،
جدول  :1آزمون فرضیههای پژوهش
ضریب

سطح

ضریب

نسبت بحرانی

معنیداری

رگرسیون

()CR

0/3۱
-0/33
-0/30
-0/42
-0/22

۳/304
-14/33
-1/11
-11/1۱
-3/۳1

مستقیم
معکوس
معکوس
معکوس
معکوس

-13/۳۳

معکوس
معکوس
مستقیم
معکوس

متغیر

آزمون
KMO

همبستگی ()r

ازخودبیگانگی
سالمت اجتماعی
ارتباطات
درونخانوادهای
نظارت درونخانوادهای
قدرت انطباهپذیری
اجتماعی

0/11
0/13
0/13
0/12
0/14

+0/41
-0/3۱
-0/43
-0/31
-0/21

0/001
0/001
0/001
0/001
0/001

سرمایه اجتماعی

0/12

-0/33

0/001

-0/41

رضایت از زندگی

0/14

-0/۱۳

0/001

-0/34

-13/۳2

گرایش به طاله
امید به آینده

0/1۳
0/13

+0/4۳
-0/41

0/001
0/001

0/31
-0/3۱

13/۳0
-13/۳2

جهت

همچنیو جدول  4نشان میدهد مقدار آماره  KMOبرای تمامی متغیرها بیش از 0/12
است میتوان گفت کلیه عناصر بهکاررفته برای هر بعد ،قدرت تبییوکنندگی را برای متغیر
موردنظر داشتهاند (بسحاه .)103 :13۳4 ،ازآنجاییکه مقدار نسبت بحرانی یا ( )C.Rبه ما
میگوید آیا روابط تعریف شده توسط متغیرها در مدل مفهومی پ وهش مورد تأیید است یا
خیر ،میزان قابلقبول نسبت بحرانی بیو بازه بزرگتر از 1/۳۱و کوچکتر از  -1/۳۱لحاظ شده
است (هومو )۳1 :13۳4 ،با توجه به مقادیر مذکور در ایو تحقیق روابط متغیرها تأیید
میگردد.
در جدول  3فرضیههای پ وهش به تفکیک کادر درمان آمده است.
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جدول  :1فرضیههای پژوهش به تفکیک کادر درمان
متغیر

پرستار

پزشک

کمک پرستار

ماما

آزمایشگاه

رادیولوژی

اتاق عمل

میانگین تعداد میانگین تعداد میانگین تعداد میانگین تعداد میانگین تعداد میانگین تعداد میانگین تعداد

ازخودبیگانگی

32/3

۱1

33/۱

113

3۳/۱

44

34/۱

113

31/۳

۱0

32/3

34

34/4

2۳

سالمت اجتماعی

3۱/2

۱1

33/3

113

34/1

44

32/2

113

33

۱0

33/3

34

33/۳

2۳

ارتباطات درونخانواده

40/4

۱1

31/3

113

43/3

44

31/1

113

42/2

۱0

42/1

34

41

2۳

نظارت درونخانواده

40/3

۱1

3۱/۱

113

41/۳

44

31/1

113

40/1

۱0

40/4

34

31/3

2۳

قدرت انطباهپذیری اجتماعی

2۳/1

۱1

32

113

32/1

44

34/3

113

34/3

۱0

33/1

34

32/1

2۳

سرمایه اجتماعی

31/1

۱1

23/4

113

21/۳

44

23/۳

113

21/4

۱0

21/2

34

2۱/1

2۳

رضایت از زندگی

34/3

۱1

33/۱

113

41/۳

44

3۱/2

113

3۳/3

۱0

31/4

34

31/۱

2۳

گرایش به طاله

20/۳

۱1

21/3

113

22/3

44

1۳/1

113

22/۱

۱0

1۳/3

34

20/۱

2۳

امید به آینده

44/4

۱1

41/2

113

43/3

44

31/1

113

40/2

۱0

31/1

34

41/3

2۳
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با توجه به نتایج جدول  3بیشتریو میزان ازخودبیگانگی در میان ماماها با میانگیو 3۳/۱
است که نشان از فشار و تنش باالی کاری در ایو بخش دارد ایو نتیجه با مطالعه نورانی
سعدالدیو و همکاران ( )13۳2که معتقدند استرس شغلی و عدم توانایی در برقراری تعادل
بیو مسئولیتها موجبات کاهش شادکامی و افزایش ازخودبیگانگی را میان ماماها فراهم
میآورد .در مقابل کمتریو میزان ایو متغیر با میانگیو  32/3به کادر بخش رادیولوژی تعلق
دارد ایو نتیجه با مطالعه مشکالت شغلی رادیولوژیستها همسو است که ایشان معتقدند خطر
کار با اشعه و بیماریهای ناشی از آن از مهمتریو مشکالت ایو قشر از کادر درمان محسوب
میشود ( .)http://www.salamatnews.comبیشتریو میزان سالمت اجتماعی با میانگیو
 3۱/2در میان پزشکان نشان از شیفتکاری کمتر و انتخاب شده دارد و کمتریو میزان سالمت
اجتماعی با میانگیو  32/2در بیو پرسنل کمک بخشهای مختلف به چشم میخورد .ایو
نتیجه با مطالعه کاروان و مرادی ( )13۳1همسو است ایشان معتقد به رابطه معنیدار بیو
عدالت سازمانی و بهرهوری باالی پرسنل سازمان هستند .با توجه به ایو موضوع که کمک
پرستاران در پاییوتریو رده کادر درمانی قرار دارند ضرورت توجه بیشتر به ایو قشر بهدلیل
برخورداری از حقوه کمتر ،بارکاری زیادتر و توقعات فزاینده از سوی سرپرستاران ،امری
اجتنابناپذیر است .بیشتریو میزان ارتباطات درونخانواده با میانگیو  43/3در میان قشر
ماماها نشان از تفکیک حیطه شغل و خانواده دارد .مرزبندی بیو وظایف شغلی و نقشهای
خانوادگی در پیشگیری از بروز مشکالت نقش مؤثری دارد ایو نتیجه همسو با مطالعات ریانی
و همکاران ( )13۳3است که نشان میدهد ماماها دارای رضایت از زندگی بیشتر و تعارا کار
– خانواده کمتری هستند .در مقابل کمتریو میزان ارتباطات درونخانواده با میانگیو 31/1
برای کمک پرستاران بهدست آمد .علت کم بودن نمره ارتباطات درونخانواده در کمک
پرستاران میتواند چند شیفته بودن آنان باشد که موجب میشود زمان کمی را در کنار خانواده
باشند .بیشتریو و کمتریو میزان نظارت درونخانواده به ترتیب با میانگیو  41/۳و  3۱/۱به
گروه ماماها و پرستاران تعلق دارد ایو نتایج نیز در تأیید مطالعات ریانی و همکاران ()13۳3
است ایشان معتقدند ماماها نسبت به پرستاران دارای رضایت از زندگی بیشتر و تعارا کار –
خانواده کمتری هستند .باال بودن میزان نظارت میتواند ناشی از تفکیک مسائل کاری با
خانوادگی و حضور بیشتر در تصمیمات خانوادگی و کم بودن آن میتواند موجب انزوا و
کنارهگیری فرد شیفت کار از تصمیمات مهم و اساسی در وقایع خانواده و زندگی باشد.
بیشتریو میزان قدرت انطباهپذیری اجتماعی با میانگیو  33/4در گروه کمک پرستاران و
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پرسنل آزمایشگاه مشاهده گردید که نشان از سازش و کنار آمدن ایو دو گروه با موضوع
شیفتکاری است اما کمتریو میانگیو قدرت انطباهپذیری اجتماعی برای پزشکان به ثبت
رسیده است ایو نتایج همسو با مطالعات مونک و امبری ( )1۳11است که معتقدند شیفت
کاری موجبات اختالل و بینظمی در برنامه خواب و زندگی فرد شیفت کار میشود و پزشکان
به دلیل موقعیت شغلی و درآمد باال رضایت الزم را برای شیفت کاری خصوصاً شیفت شب را
ندارند .بیشتریو میزان سرمایه اجتماعی با میانگیو  31/1به گروه پزشکان و کمتریو میزان
با میانگیو  23/۳به کمک پرستاران تعلق دارد .ایو نتایج همسو با مطالعات نصراصفهانی و
همکاران ( ) 13۳3است ایشان معتقدند سرمایه اجتماعی باال موجبات بروز احساس مفید و
مؤثر بودن در فرد میشود و ایو موضوع در پیشبرد اهدان سازمانی امری مهم تلقی میشود؛
بنابرایو لزوم توجه به کمک پرستاران و افزایش سرمایه اجتماعی ایشان موضوعی است که
برای بیمارستان بهمثابه سازمان حیاتی است .تفاوت بیو میانگیو متغیر سرمایه اجتماعی دو
گروه پزشکان با باالتریو درآمد و میزان سالمت اجتماعی و کمک پرستاران با کمتریو درآمد
و سالمت اجتماعی نشان از شکان عمیق بیو ایو دو قشر است .بیشتریو و کمتریو میزان
رضایت از زندگی بهترتیب با نمره  41/۳و  34/3متعلق به ماماها و پزشکان بود .بهنظر میرسد
دلیل پاییو بودن نمره رضایت از زندگی پزشکان دستیابی به اهدان بلند در بازه زمانی کوتاه
باشد .همانطور که در باال به آن پرداخته شد ایو نتیجه با مطالعات ریانی و همکاران ()13۳3
همسو است که نشان میدهد ماماها بهدلیل مشخ بودن وظایف و حیطه شغلی و بارکاری
کمتر به نسبت دیگر پرسنل کادر درمان از رضایت زندگی بهتری برخوردارند .بیشتریو میزان
گرایش به طاله با میانگیو  22/۱برای پرسنل آزمایشگاه و کمتریو میزان به مقدار  1۳/3برای
پرسنل رادیولوژی بهدست آمد .طاله بهعنوان آخریو راهحل برای گسستو بنیان خانواده
مطرح است ،متأسفانه شیفت کاری ،برخی از پرسنل کادر درمان مانند پرسنل آزمایشگاه را
دچار بحران کرده که بیمارستان جهت کاستو از نرخ گرایش به طاله باید تمهیداتی مانند
قرار دادن سقف برای شیفت کاری بیاندیشد و بهتر است از پرسنلی در شیفت کاری ،خصوصاً
شب کاری استفاده شود که خود آمادگی ایو امر را داشته باشند تا در جوانب دیگر دچار
مشکل نشوند .بیشتریو نمره امید به آینده در میان قشر پزشکان با میزان  44/4و کمتریو
نمره به میزان  31/1در میان پرسنل رادیولوژی به چشم میخورد .ایو نتایج همسو با مطالعات
میهودوست یگانه و خرمآبادی ( )13۳4است که معتقدند هر چه میزان فرسودگی شغلی باالتر
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باشد میزان امید به زندگی کاهش مییابد در پرسنل رادیولوژی نیز با توجه به خطرات اشعه
فرسودگی شغلی در ایشان باال گزارش شده است.
در شکل  2مدل معادالت ساختاری بههمراه ضرایب رگرسیونی و بارهنای عاملنی اسنتاندارد
شنده در محیط نرمافزار  Amosدر قالب تحلیل مسنیر آمده است .مدل ذیل یک مدل تک
عاملی مرتبه اول با  1متغیر مستقل زندگی شیفتکاری ۳ ،متغیر وابسته ازخودبیگانگی،
سالمت اجتماعی ،ارتباطات درونخانوادهای ،نظارتهای درونخانوادهای ،قدرت انطباهپذیری
اجتماعی ،سرمایه اجتماعی ،رضایت از زندگی ،گرایش به طاله و امید به آینده و  ۳خطای
باقیمانده است.

شکل  :1مدل معادالت ساختاری

بخش سنناختاری مدل در شننکل  2حاکی از آن اسننت که ضننریب رگرسننیون زندگی
شننیفتکاری بیشننتریو تأثیر را بر متغیر امید به آینده با اثر  -0/3۱دارد .بعدازآن به ترتیب
بی شتریو اثر را بر سالمت اجتماعی با مقدار  ،-0/33ر ضایت از زندگی با اثر  ،-0/34سرمایه
اجت ماعی با اثر  ،-0/41ن ظارت درون خانواده با اثر  ،-0/42گرایش به طاله با اثر ،0/31
ازخودبیگانگی با اثر  0/3۱گرایش به طاله با اثر  ،0/31ارتباطات درونخانواده با اثر  -0/30و
قدرت انطباهپذیری اجتماعی با اثر کل  -0/22دارد؛ بنابرایو کلیت مدل معادله ساختاری با
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توجه به دامنه مطلوب ایو شنناخ ها بیانگر حمایت مدل توسننط دادههای پ وهش اسننت.
بهع بارتی برازش داده ها به مدل برقرار و شننناخ های مختلف ،دال لت بر مطلوب یت مدل
معادالت ساختاری دارند زیرا سطح معنیداری ( )pآنها با توجه به جدول ( )4کوچکتر از
 0/03است.
در جدول  ،۱مقادیر شاخ های برازش مدل در قالب سه دسته شاخ مطلق  ،تطبیقی
و برازش مقتصد آمده است.
جدول  :1شاخصهای برازش مدل
شاخصهای برازش مطلق
RMSEA CMIN/DF
0/041
2/111

GFI
0/۳1

شاخصهای برازش تطبیقی
NFI
TLI
CFI
0/۳3
0/۳2
0/۳4

شاخصهای برازش مقتصد
AGFI PCFI
PNFI
0/۳2
0/۱44
0/34۱

مطابق نتایج جدول  ۱در بخش شنناخ های برازش مطلق ،مقدار شنناخ کای اسننکوئر
بهنجار یا نسننبی  2/111بهدسننت آمد که در دامنه  1تا  3بودن ایو شنناخ نشنناندهنده
مقبولیت مدل پیشنننهادی از ایو منظر اسننت .شنناخ ریشننه دوم میانگیو مربعات خطای
برآورد ( )RMSEAبه عنوان مهم تریو شنننناخ برازش مدل بر مب نای تحل یل ماتریس
باقیماندهها  0/041بهدست آمد و با مقدار کوچکتر یا مساوی  0/03حکایت از برازش خوب
الگوها توسط دادههای پ وهش دارد (صفایپور و محلی .)۳1 :13۳۱ ،همچنیو مقدار شاخ
نیکویی برازش ( )GFIبا دامنه تغییرات  0تا  1که در ایو مدل  0/۳1بهدسننتآمده نشننان از
برازش خوب متغیرهای ا ستفاده شده دارد (ب سحاه .)1۳ :13۳4 ،مقادیر سه شاخ برازش
تطبیقی توکر – لوئیس ،)TLI( 1بنتلر  -بولت )NFI( 2و برازش تطبیقی )CFI( 3در جدول ۱
بیو  0/۳2تا  0/۳4بهدسننت آمد و نزدیکی آنها به  1بهعنوان برازش بسننیار خوب دادهها به
الگو تفسیر میشود که بیانگر فاصله داشتو از یک مدل استقالل و نزدیکی به یک مدل اشباع
ا ست (علوی .)32۱ :13۳2 ،به همیو ترتیب مقادیر سه شاخ برازش مقت صد برای نیکویی
برازش ،شننامل شنناخ های برازش مقتصنند هنجار شننده ( ،)PNFIبرازش تطبیقی مقتصنند
( )PCFIو نیکویی برازش تعدیلیافته ( )AGFIبهترتیب  0/۱44 ،0/34۱و  0/۳2بهدست آمد
(جدول  .)۱مقادیر قابلقبول شنناخ های برازش مقتصنند و برازش تطبیقی مقتصنند  0/۱0و
باالتر اسننت که ایو مقادیر نشننان از برازش خوب مدل توسننط دادهها دارد مقدار  AGFIنیز
1. Tucker- Lewis Index
2. Bentler-Bonett Index
3. Comparative Fit Index
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میتواند بیو  0تا  1با شد و مقادیر نزدیک به  1ن شاندهنده ایو ا ست که دادههای تجربی از
مدل پ وهش حمایت میکنند (ب سحاه .)۳0 - 1۳ :13۳4 ،در مجموع میتوان نتیجه گرفت
که تمامی شاخ های برازش در جدول  ،۱نشنننانگر سنننازگاری مناسنننب مدل میباشند؛
بنابرایو مدل ترسیم شده ،نشان میدهد که دادههای تجربی حاضر تا حدود زیادی در پوشش
دادن نظریههای ایو پ وهش موفق بوده است.
نتیجهگیری
تغییرات دهههای اخیر ،سیستم کار و اقتصاد را دستخوش تغییراتی کرده است .ازجمله ایو
تغییرات افزایش روزافزون نظام شیفتکاری بهعنوان نیاز جامعه امروز است که نتیجه افزایش
جمعیت و کمبود نیروی کار خبره از یک سو و نیازهای اقتصادی افراد از سوی دیگر است .در
ایو تحقیق برخالن تحقیقات پیشننیو که عمدتاً معطون به پرسننتاران اسننت سننعی شنند تا
م شکالت شیفتکاری در تمامی کادر درمان  ۱بیمار ستان دولتی و خ صو صی شهر تهران
موردبررسننی و مطالعه قرار گیرد .بیمارسننتان بهعنوان سننازمان فراهمکننده خدمات درمانی
برای شهروندان باید تمهیداتی در جهت حل مشکالت ناشی از موقعیت شغلی کارکنان بالینی
(کادر درمان) در نظر بگیرد ،زیرا با داشنننتو کارکنان پویا ،خاله و هدفمند بهتر و سنننریعتر
میتواند به اهدان بلندمدت سنننازمانی خود برسننند و خدمات بهینه به مراجعهکنندگان ارائه
بدهد .براسننناس یافته های پ وهش ،شنننیفت کاری با متغیر ازخودبیگانگی رابطه مثبت و
معناداری دارد که به معنای افزایش خودبیگانگی افراد به ازای افزایش میزان شنننیفت کاری
ا ست .لذا عدم درونی سازی شیفتکاری در افراد و نگاه اجباری به آن موجب ق صور و ا شتباه
در انجام وظایف ،یاس و نامیدی ،سنننردرگمی و امکان ترک شنننغل میگردد .ازخودبیگانگی
ممکو ا ست هم در شغل و هم در خانواده بهدلیل ف شار و ابهام نق شی رقم بخورد .ایو نتیجه
همراستا با پ وهشهای نبوی و شهریاری ( ،)13۳3حاتم و همکاران ( )13۳2و باون و پیتمو
( )200۱است که همگی معتقدند تعارا کار  -خانواده بهدلیل فشار و توقعات نقش در افراد
متأهل دارای فرزند و شنناغل در بخش بالینی موجبات افزایش ازخودبیگانگی و بیزاری از کار
را فراهم میآورد .منفی بودن و معناداری رابطه بیو شیفتکاری و سالمت اجتماعی حاکی از
کاهش سالمت اجتماعی به ازای افزایش میزان شیفتکاری ا ست (جدول  4و شکل  .)2با
توجه به ارتباط تمامی جوانب سالمت با یکدیگر ،زمانی میتوان فردی را سالم انگاشت که در
تمامی شاخ های سالمت ازجمله شاخ های روانی ،ج سمانی و اجتماعی نمره قابلقبولی
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دریافت نماید .درحالیکه فرد شیفتکار معموالً در عمومیتریو جنبه سالمتی یعنی سالمت
ج سمانی مورد آ سیب واقع شده و زندگی فردی و خانوادگی دچار اختالل میگردد؛ بنابرایو
ایو مو ضوع جوانب دیگر سالمت ازجمله روحی و روانی را تحت تأثیر قرار میدهد .ایو نتایج
همسو با پ وهشهای میر محمدی و همکاران ( ،)13۳0زمانیان و همکاران ( ،)131۱قهرمانی
و هم کاران ( ،)131۱نظرپور و هم کاران ( ،)131۱باقری و ولیزاده زارع ( ،)1313فری و
همکاران ( )201۱و بروچ و همکاران ( )200۳اسنننت .محققیو فوه معتقدند شنننیفت کاری
بهدلیل اثر منفی بر سالمت اجتماعی سبب می شود تا فرد بهوا سطه ندا شتو برنامه زندگی
مدون و از پیش مشنننخ از ت عامالت اجت ماعی منظم و پیوسننن ته محروم گردد .از دیگر
یافتههای پ وهش رابطه معنادار و منفی شننیفتکاری با ارتباط درونخانواده اسننت .بهعبارتی
شیفتکاری سبب اختالل در چرخه ارتباطات اع ضای خانواده بهدلیل عدم تمرکز کافی فرد
شنننیفت کار در زمان حضنننور در منزل میگردد .ایو نتیجه با کارهای فرحناکی و همکاران
( ،)13۳3سننبکرو و همکاران ( )13۳0و بومسننتار و همکاران ( )200۳مبنی بر تأثیر منفی
شیفتکاری بر زندگی خانوادگی هم سو ا ست .نتایج دیگر ایو تحقیق رابطه معنادار و منفی
شیفتکاری با نظارت درونخانواده ا ست .بدیوترتیب که افزایش ساعات شیفتکاری سبب
کمرنگ شدن کیفیت حضور فرد در خانه و بهتبع کاهش نظارت و عدم آگاهی از امور زندگی
می شود .لذا خ ستگی مزمو و گذ شت زمان ،به منزوی شدن و گو شهگیری فرد شیفتکار،
اداره تک والدی خانواده ،عدم رضننایت از زندگی و ناهنجاری در فرزندان میانجامد .ایو نتایج
با تحقیقات کنگاوری و سنننرانجام ( ،)13۳3فرحناکی و همکاران ( ،)13۳3ثابتی و همکاران
( )13۳3و اصغری و همکاران ( )13۳2مبنی بر ناهماهنگی زمان ح ضور شیفتکاران با سایر
اع ضا در منزل و کیفیت نامنا سب زمان ح ضور به جهت عدم توانایی نظارت دقیق بر امورات
منزل بهواسطه خستگی ناشی از شیفتکاری همسو است .رابطه منفی و معنادار شیفتکاری
با قدرت انطباهپذیری اجتماعی یکی دیگر از نتایج بهدسنتآمده اسنت که نشناندهنده عدم
سازگاری فرد با زندگی اجتماعی و کاری ا ست .در زندگی شیفتکاری فرد بهوا سطه دا شتو
شیفتهای کاری نامنظم (چرخشی) ،معموالً با بالتکلیفی و ابهام در زندگی مواجه است .ایو
نتیجه با کارهای بارنس ( ،)2010بومسنننتار و همکاران ( ،)200۳مونک و امبری ( )1۳11و
موت و همکاران ( )1۳۱3همسننو اسننت .به اعتقاد آنان نحوه کنار آمدن با شننیفتکاری بر
کیفیت زندگی اجتماعی و فردی اثر دا شته و برای ایو منظور باید ا سترات ی خا صی ازجمله
تشریح مشکالت شغلی قبل از شروع زندگی مشترک و ارتقا زمان کیفیت حضور برای خانواده
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اتخاذ گردد .از دیگر یافتهها ،رابطه منفی و معنادار افزایش شنننیفتکاری با کاهش سنننرمایه
اجتماعی بهعنوان مهمتریو سرمایه درون سازمانی در رسیدن به اهدان و منافع متقابل فرد و
سازمان ا ست .ایو نتیجه در را ستای پ وهشهای ن صر اصفهانی و همکاران ( )13۳3مبنی بر
توانمند سازی و بازتوانی قوای پر سنل در قالب سرمایههای اجتماعی یک سازمان در را ستای
روند پیشرفت و توسعه منابع انسانی است .مطابق نتایج جدول  4و شکل  2رابطه شیفتکاری
با متغیر رضایت از زندگی افراد منفی و معنادار بود که با یافتههای ریانی و همکاران (،)13۳3
بلشننن یده و هم کاران ( ،)13۳1میرزایی ( ،)13۳3ملکی ها ( ،)1311تحقیقی و هم کاران
( )2011و بارنس ( )2010همخوانی دارد .به اعتقاد پ وهشگران فوه کار کردن در سنناعات
نامتعارن ،بهخ صوص شیفتکاری چرخ شی موجب کاهش کیفیت زندگی شغلی و خانوادگی
شخ بهوا سطه ایجاد ناهنجاریهایی در سی ستم درونی و رفتاری فرد شیفتکار میگردد.
یافتههای پ وهش همچنیو نشننان داد افزایش شننیفتکاری بهصننورت معنادارای به افزایش
گرایش به طاله میانجامد .افزایش طاله در اثر افزایش شننیفتکاری در یافتههای کالیگان و
روزا ( ،)1۳۳0سنیمون ( ،)1۳۳0کیث ( ،)1۳۳0پرسنر و همکاران ( ،)2000کاسنتا (،)2001
گرا سولد ( )2004و بارنس ( )2010گزارش شده ا ست .از نظر آنان کار شیفتی موجب ایجاد
ت ضاد بیو نقشهای کاری و خانوادگی ،کاهش سازشپذیری افراد و گرایش به طاله و برهم
زدن مسئولیتهای خانوادگی در صورت استمرار شیفتکاری میگردد .به همیو ترتیب نتایج
نشنننان داد افزایش شنننیفتکاری موجب کاهش معنیدار امید به آینده افراد میگردد و ایو
کاهش در را ستای نتایج میهودو ست و خرمآبادی ( )13۳4برای افراد شیفتکار بهوا سطه
فرسودگی شغلی ،خستگی و بیماری است.
بررسیهای صورت گرفته در جدول  3نشان داد پزشکان در سه بخش سالمت اجتماعی،
سنننر ما یه اجت ماعی ،ام ید به آی نده و در دو بخش ازخودبی گانگی و گرایش به طاله بدون
اختالن فاحش ن سبت به کادر رادیولوژی بهتریو نمرات را ک سب نمودند .کادر درمانی کمک
پرستاران کمتریو نمرات را در سه بخش سالمت اجتماعی ،ارتباطات درونخانواده و سرمایه
اجتماعی به خود اختصننناص دادند و در دو بخش نظارت درونخانواده و امید به آینده نیز از
و ضعیت مطلوبی برخوردار نبودند .برر سیها ن شان داد کادر درمانی اتاه عمل در هیچیک از
متغیرهای موردبررسننی کرانههای پاییو و یا باالیی از نمرات را بهدسننت نیاوردند و بهعنوان
گروهی با م شکالت متو سط ارزیابی شدند .ایو نتایج هم سو با مطالعات چوبینه و همکاران
( )131۱است که معتقدند پرسنل اتاه عمل مشکالت کمتری در زمینه خانوادگی و فردی و
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اجتماعی تجربه میکنند .کادر درمانی پز شکان در  3متغیر از متغیرهای مورد سؤال باالتریو
نمرات مطلوب و در دو سؤال از متغیرهای مورد سؤال پاییوتریو نمرات نامطلوب را ک سب
نمودند .در مقابل گروه مطالعاتی کمکپر ستاران در  33/3۱درصد از متغیرها معادل  3سؤال
موردمطالعه نامطلوبتریو نمرات را به خود اختصاص دادند .لذا کادر درمانی پزشکان با توجه
به ک سب باالتریو نمرات در  3متغیر مورد سؤال از کمتریو م شکالت برخوردار بودند و کادر
درمانی کمکپرسنننتاران در مقایسنننه با سنننایر گروهها آسنننیبپذیرتریو گروه کادر درمانی
می باشنننند .نکته جالب دیگر اینکه نمرات امید به آینده کادر درمانی گروه های پزشنننکان،
پر ستاران ،ماماها ،آزمای شگاه و اتاه عمل همگی نزدیک به هم و در حد باالیی قرار دارند که
میتوان انتظار دا شت مطلوبیت ایو متغیر در بهبود نمرات دیگر متغیرها تأثیر مثبتی دا شته
باشننند .با توجه به اهمیت متغیر امید به آینده باید تالش نمود تا نمره ایو متغیر در دو گروه
کادر کمک پرسنننتاران و رادیولوژی نیز افزایش یابد .در تأیید اهمیت متغیر امید به آینده
میتوان ضریب رگرسیون ایو متغیر را در شکل  2مدنظر قرار داد که نسبت به دیگر متغیرها
باالتریو مقدار را به خود اختصاص داد .مقدار ضریب رگرسیونی  0/3۱متغیر امید به آینده در
مدل معادالت ساختاری ( شکل  )2بهد ست آمد که به معنای تبییو  3۱در صد از م شکالت
زندگی شنننیفت کاری توسنننط متغیر امید به آینده اسنننت .ایو نتایج همسنننو با مطالعات
میهودوسننت و خرمآبادی ( )13۳4در خصننوص امید به زندگی کارکنان شننبکه بهداشننت
شننهرسننتان بهار اسننت .کمتریو میزان ضننریب رگرسننیونی به متغیر قدرت انطباهپذیری
اجتماعی به میزان  0/22اخت صاص دارد و ایو به معنای ایو ا ست که ایو متغیر 22در صد از
واریانس متغیر زندگی شنننیفت کاری را تبییو میکند .ایو نتایج همسنننو با کارهای بارنس
( ،)2010بوم ستار و همکاران ( )200۳ا ست .ای شان معتقدند افراد شیفت کار باید سعی در
کنارآمدن و سازش با شرایط شغلی خود دا شته با شند زیرا در صورت عدم سازش با شرایط
توانایی مقابله با مشنننکالت پیشآمده در زمینه های فردی ،خانوادگی و شنننغلی را نخواهند
داشت و ایو امر موجبات فرسودگی شخ شیفت کار را فراهم میآورد.
از مشکالت پ وهش حاضر میتوان به گستردگی و چند شاخه بودن پ وهش و محدودیت
زمانی آن اشاره نمود که امکان بررسی متغیرهای مؤثر بیشتر بر اختالالت شیفتکاری فراهم
نبود .الزم ا ست تا در مطالعات تکمیلی متغیرهایی مانند و ضعیت ا ستخدامی ،رژیم غذایی و
تأثیر آن بر بروز اختالالت گوارشنننی ،قلبی – عروقی ،مشنننکالت روحی – روانی ،مشنننکالت
اقتصننادی ،مسننائل انسنناندوسننتانه و تأثیرات شننیفت کاری بر فرزندان پرسنننل شننیفتکار
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موردبررسنننی قرار گیرد .محنندودیننت دیگر ایو پ وهش در جمع آوری داده هننا بود کننه
پا سخدهندگان به وا سطه خود سنجی ممکو ا ست در پا سخ دادن سوگیری دا شته با شند.
هرچند سننعی شنند تا با آموزشهای درجا اعتماد افراد جلب گردد تا پاسننخهای مناسننبی به
سؤاالت بدهند .لیکو الزم ا ست تا با آموزشهای گروهی و سایر روشها در افزایش اعتماد و
اخاله اجتماعی افراد در پاسخگویی بهره گرفت .ضمو آنکه روش مصاحبه و مشاهده نیز در
ترکیب با پرسشنامه میتواند مفید واقع شود.
ارائه راهکار
نتایج حاصل از ایو مطالعه مشخ کرد که شیفتکاری موجب اختالل در زندگی فردی،
خانوادگی و شغلی پرسنل کادر درمان میشود .بهگونهایکه شیفتکاری بر تمامی متغیرهای
موردبررسی اثر معنیداری داشت .بهنظر کاهش ساعات کاری پرسنل ،اجتناب از اضافهکاری و
یا داشتو شغل دوم بهخصوص در پرسنل دارای سابقه کاری باال ،میتواند از فرسودگی شغلی
و بروز ازخودبیگانگی جلوگیری نماید .در ایوصورت سرمایه اجتماعی پرسنل باالتر رفته و
رضایت شغلی و کیفیت مراقبت از بیماران افزایش مییابد.
در جهت افزایش انطباه بهتر پرسنل با شرایط کاری توصیه میشود قبل از استخدام تست
شخصیت شناسی از ایشان اخذ شده و افرادی مناسب جهت ایو مهم استخدام گردند تا کمتر
شاهد بروز مشکالت شیفت کاری باشیم.
با توجه به اثرات زیانبار جسمی و روانی شیفتکاری توصیه میشود وزارت بهداشت
برنامهها و وظایف درمانی و مراقبتی کادر درمان را مورد بازبینی قرار دهد و با افزایش تعداد
پرسنل کیفیت کار درمانی را افزایش دهد.
با در نظر داشتو اجتنابناپذیری پدیده شیفتکاری در بخش درمان کشور ،الزم است تا
تدابیری جهت حفظ سالمتی کارکنان و کاهش اشتباهات ناشی از عدمتمرکز و خستگی
اندیشیده شود .انتخاب داوطلبانه افراد در نظام شیفتکاری میتواند راهی در جهت افزایش
رضایتمندی پرسنل باشد.
با توجه به ایو موضوع که میزان رضایت از زندگی در میان شیفتکاران متأهل کم است
توصیه میشود بیشتر پرسنل شیفتکار عصر و شب را مجردیو یا افراد با حداقل مشکل با
شیفتکاری انتخاب گردند .در ایوصورت مشکالت خانوادگی به حداقل رسیده و از طرفی
شاهد کاهش خطاهای کاری خواهیم بود .هر قدر افراد دارای نقشها و مسئولیتهای کمتری
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باشند بر دقت کار افزوده خواهد شد .الزم به ذکر است نتایج حکایت از ایو موضوع دارد که
پاداشهای مادی نمیتوان د مشکالت ناشی از شیفت کاری را حل کند بنابرایو توصیه میشود
امکانات رفاهی و گردشی برای پرسنل در نظر گرفته شود تا بتوانند زمانی را در کنار خانواده
به آرامش بگذرانند ،همچنیو برگزاری دورههای آموزشی و مشاوره جهت آشناسازی افراد با
راههای کاستو از عوارا شیفتکاری توصیه میشود.
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حافظنیا ،محمدرضا ( .)131۳مقدمهای بر روش تحقیق در علوم انسانی ،تهران :انتشارات سمت.
خاقانیزاده ،مرت ضی؛ عبادی ،عباس؛ سیرتی نیر ،م سعود و رحمانی ،منظر« .)1311( .برر سی رابطهی
استرس شغلی و کیفیت زندگی کاری پرستاران شاغل در بیمارستانهای منتخب نیروهای مسلح»،
طب نظامی.114-113 ،)3(10 ،
چوبینه ،علیرضا؛ شاهچراغ ،بابک؛ کشاورزی ،ساره و رهنما ،کاظم« .)131۱( .بررسی مشکالت مرتبط با
نوبتکاری در تکنسیوهای اتاه عمل بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز،»1313 ،
فصلنامه سالمت کار ایران 1(4 ،و .32-41 ،)2
چلبی ،مسعود و حبیبی ،محمد .)1311( .بررسی تجربی اخاله کار در ایران (جلد اول و دوم) ،منتشر
نشده ،مرکز پ وهشهای بنیادی و وزارت فرهنگ ارشاد اسالمی.
دفتر مدیریت بیمارسنننتانی و تعالی خدمات بالینی،http://avab.behdasht.gov.ir/hospital ،
(.)13۳1/۳/13
کاروان ،احمد و مرادی ،علی« .)13۳1( .شناخت رابطه بیو درک عدالت سازمانی و اخاله کاری مورد
مطالعه :کارکنان سیمان استان ایالم» .دوفصلنامه پ وهشهای جامعه شناسی معاصر-113 ،)13(1 ،
.201
روش بالو ،ا و اسپنله .)1312( .مفهوم نقش در روانشناسی اجتماعی ،مطالعات تاریخی-انتقادی ،ترجمهی
ا ،سروقد مقدم ،تهران :انتشارات آستان قدس رضوی.
رهپرداز ،فاطمه و شیرازی ،محمود« .)13۳3( .نقش باور به دنیای عادالنه در پیشبینی رضایت از زندگی
دانشجویان دختر دانشگاه سیستان و بلوچستان» ،مطالعات روانشناسی تربیتی.30-3۳ ،24 ،
ر ستگار خالد ،امیر ( .)1312سنجش تعارا نقشهای شغلی و خانوادگی زنان شاغل ،تهران :انت شارات
دانشگاه تربیت مدرس.
ریاحی ،محمد اسماعیل؛ وردی نیا ،اکبر علی و بهرامی کاکاوند ،سیاوش (« .)131۱تحلیل جامعهشناختی
میزان گرایش به طاله» ،مجله پ وهش زنان.140-10۳ ،)3(3 ،
ریانی ،م سعود؛ من صوری ،علی؛ جهانی ،یونس؛ شهدادی ،ح سیو و خمری ،مریم« .)13۳3( .ارتباط بیو
تعارا کار – خانواده و رضایت زندگی در پرستاران و ماماهای بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی
زابل» ،علمی دانشگاه علوم پزشکی قزویو.3۱-41 ،)3(20 ،
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زمانیان اردکانی ،زهرا؛ کاکویی ،حسننیو؛ آیت الهی ،سننید محمدتقی؛ کریمیان ،سننید مرتضننی و نسننل
سراجی ،جبرائیل« .)131۱( .بررسی وضعیت سالمت روانی پرستاران شاغل در بیمارستانهای شهر
شیراز» ،مجلهی دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی.34-41 ،)4(3 ،
زکی ،محمدعلی« .)131۱( .اعتباریابی مقیاس های چندبعدی رضنننایت از زندگی» ،روانپزشنننکی و
روانشناسی بالینی ایران.31-4۳ ،)1(13 ،
سنننبکرو ،مهدی؛ کلهریان ،رضنننا؛ کامجو ،زیوالعابدیو و طالقانی ،غالمرضنننا« .)13۳0( .تعارا کار و
خانواده :نقش ادراک حمایتهای سازمانی در قصد ترک خدمت مورد کاوی پرستاران بیمارستانهای
شهر تهران» ،مدیریت دولتی.12۱-111 ،)۱(3 ،
سمیعی ،مر سده؛ رفیعی ،ح سو؛ امینی رارانی ،م صطفی و اکبریان ،مهدی «. )131۳( .سالمت اجتماعی
ایران :از تعریف اجماع مدار تا شاخ شواهد مدار» ،مسائل اجتماعی ایران.31-31 ،)2(1 ،
سالمت نیوز ( )13۳2/1/1۳مصائب شغلی رادیولوژیستها،http://www.salamatnews.com ،
(.)13۳1/1/10
صنوبری ،محمد« .)1311( .مقدمهای بر سرمایه انسانی» ،دوماهنامه توسعه انسانی پلیس-120 ،)22(۱ ،
.12۱
صداقتی فرد ،مجتبی؛ فتحی ،سروش و نجفی ،سکینه« .)13۳2( .بررسی بیگانگی شغلی در نظام اداری
ایران موردپ وهش :کارمندان اداره آموزشوپرورش شهرستان گرمسار» ،فصلنامه تازههای روانشناسی
تحلیلی شناختی.22-۳ ،)11(4 ،
صفایپور ،م سعود و محلی ،یو سف (« .)13۳۱برر سی عوامل تأثیرگذار بر مهاجرت با ا ستفاده از مدل
معادالت سنناختاری و تکنیک تحلیل سننلسننله مراتبی فازی مطالعه موردی شننهر اهواز» ،مطالعات
محیطی هفت حصار.۳۱-11 ،)22(۱ ،
صدفی ،ذبیحاهلل .)13۳3( .روشهای تحلیل آماری پیشرفته با تأکید بر روششناسی و یافتههای تحقیق،
ج  ،1زنجان :انتشارات سطر و قلم.
علوی ،مو سی« .)13۳2( .معرفی روش و کاربرد مدل یابی معادالت ساختاری» ،مجله ایرانی آموزش در
علوم پزشکی.330-31۳ ،)۱(13 ،
عسننگری ،محمد؛ رفعت ،علی و راشنندی ،علی« .)13۳1( .رضننایت شننغلی تکنسننیوهای اتاه عمل در
بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شهر همدان» ،پ وهان.40-31 ،)1(11 ،
فرحناکی ،زهرا؛ پور نجف ،عبدالح سیو؛ کرمی ،عطیه؛ عبا سی ،علیمحمد و کارچانی ،مح سو.)13۳3( .
«بررسننی اختالالت ناشننی از نوبتکاری در پرسننتاران بیمارسننتانهای آموزشننی ایالم» ،فصننلنامه
بیمارستان.41-33 ،)1(13 ،
فالحتی ،لیال و رحمتی ،داریوش« .)13۳۱( .برر سی عوامل مؤثر بر انطباهپذیری خانواده با عدم ح ضور
مستمر پدر در خانواده فرماندهان نیروی انتظامی» ،فصلنامه منابع انسانی ناجا.۳0-3۳ ،)4۳(3 ،
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قهرمانی ،محمد؛ پرداختچی ،محمد حسو و شکرزاده ،صاده (« .)131۱بررسی آثار روانشناختی،
جسمانی ،خانوادگی و اجتماعی نوبتکاری و علل انتخاب ایو الگوی کاری» ،مجله روانشناسی
کاربردی.31۱-301 ،)3(1 ،
کشتکاران ،طاهره« )1311( .رابطه الگوهای ارتباطی خانواده با تابآوری در دانشجویان دانشگاه شیراز»،
مجله دانش و پ وهش در روانشناسی کاربردی.۱۱-43 ،)3۳(11 ،
کاووسی ،زهرا؛ دهقان میمندی ،فاطمه و خوارزمی ،عرفان« .)13۳۱( .بررسی اختالالت و مشکالت ناشی
از نوبتکاری در پر ستاران بیمار ستانهای منتخب عمومی – آموز شی دان شگاه علوم پز شکی شیراز
در سال  ،»13۳4راهبردهای مدیریت در نظام سالمت.11-3 ،)1(2 ،
کاکویی ،حسیو؛ زمانیان اردکانی ،زهرا؛ کریمیان ،سید مرتضی و آیتالهی ،محمدتقی« .)1311( .نیمرخ
ترشح  24ساعته هورمون کورتیزول در پرستاران نوبت کار» ،ارمغان دانش.3۱-41 ،)1(14 ،
کنگاوری ،مهدی و سننرانجام ،بهزاد« .)13۳4( .بررسننی میزان مشننکالت و عوامل مؤثر بر نوبتکاری در
پر ستاران بیمار ستانهای منتخب دان شگاه علوم پز شکی شهید به شتی در سال  ،»13۳3سالمت و
محیط کار.31-30 ،)1(1 ،
کاملی ،محمد اسننماعیل؛ بهتاج ،فاطمه؛ پروان ،مهرنوش؛ لطفی گلمیشننه ،فریبا و واحدی برزکی ،اکرم.
( .)13۳1گزارش آماری سامانه آمار و اطالعات بیمارستانی (آواب) سال  ،13۳۱گروه مدیریت آمار و
برنامههای امور درمان.
کوزر و روزنبرگ .)1311( .نظریههای بنیادی جامعهشناختی ،ترجمهی فرهنگ ارشاد ،تهران :نشر نی.
کلمو ،جیمز .)1311( .بنیادهای نظریه اجتماعی ،ترجمه منوچهر صبوری ،تهران :نشر نی.
محسنی ،منوچهر ،)13۳4( .جامعهشناسی پزشکی ،تهران :انتشارات طهوری.
مونک ،تیموتی و سیمون فولکارد ، )13۳2( .نوبتکاری مشکالت و رهیافتها ،ترجمهی علیرضا چوبینه،
شیراز :انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز.
میر محمدی ،سید جلیل؛ مهرپرور ،امیر هو شنگ؛ کمالی ،زهره و م ستغاثی ،مهرداد« .)13۳0( .برر سی
رابطه نوبتکاری با خوابآلودگی پرستاران» ،مجله طب کار.31-31 ،)2(3 ،
محسنی تبریزی ،علیرضا« .)1310( .بیگانگی ،مفهومسازی و گروهبندی تئوریها» ،نامهی علوم اجتماعی،
.3۳-33 ،)2(2
میرزایی ،سننمیه .)13۳3( .مقایسننهی تعاراهای زناشننویی و کیفیت زندگی کاری پرسنننل شننیفت
بیمار ستانهای شهر تهران ،پایاننامهی کار شنا سی ار شد ر شتۀ روان شنا سی بالینی ،دان شگاه آزاد
اسالمی واحد گرمسار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
ملکیها ،مرضیه؛ باغبان ،ایران و فاتحیزاده ،مریمالسادات« .)1311( .بررسی تأثیر کار شیفتی بر تعارا
کار – خانواده و رضایت زناشویی» ،علوم رفتاری.2۱1-233 ،)3(2 ،
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میهودوسننت یگانه ،مهرانه و خرمآبادی ،یداهلل .)13۳4( .رابطه بیو میزان امید به زندگی با فرسننودگی
شغلی در کارکنان شبکه بهدا شت شهر ستان بهار ،کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی ،شیراز،
مرکز توسعه آموزشهای نویو ایران.
نورانی سعدالدیو ،شهال؛ هادیزاده طال ساز ،زهرا؛ شاکری ،محمدتقی و مدرس غروی ،مرتضی.)13۳2( .
« برر سی ارتباط ا سترس شغلی و شادمانی ماماهای شاغل در بیمار ستان و مراکز بهدا شتی درمانی
شهر مشهد در سال  ،»13۳2زنان مامائی و نازایی ایران.۳-1 ،)1۱(14 ،
نصنننراصنننفهانی ،علی؛ فرخی ،مجتبی؛ جهانی و امیری ،زینب « .)13۳3( .تأثیر سنننرمایه اجتماعی بر
توانمند سازی کارکنان موردمطالعه پر ستاران بیمار ستان شریعتی تهران» ،جامعه شنا سی کاربردی،
.12۱-111 ،)21(۱2
نعیمی ،گیتا؛ نظری ،علیمحمد و ثنایی ذاکر ،محمدباقر« .)13۳1( .بررسنننی رابطه بیو کیفیت زندگی
کاری و ت عارا کار – خانواده با عملکرد شنننغلی کارک نان شنننر کت ا یدکو پرس ایران خودرو»،
فصلنامهی مشاورهی شغلی.3۳-41 ،1۳ ،
نبوی ،سننید عبدالحسننیو و شننهریاری ،مرضننیه« .)13۳3( .علل و پیامد تعارا کار خانواده و بررسننی
بیگانگی از کار بهعنوان یکی از پیامدهای آن» ،پ وهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی،)1(3 ،
.3۳-43
نظرپور ،شننهال؛ مهرابی زاده هنرمند ،مهناز و عنایتی ،صننالحالدیو« .)131۱( .مقایسننه سننالمت روانی
پرستاران زن نوبت کار مختلف» ،مجله علمی پزشکی.431-432 ،)4(۱ ،
وبر ،ماکس ( ،)1314اقت صاد و جامعه ،ترجمهی عباس منوچهری ،مهرداد ترابین اد ،م صطفی عمادزاده،
تهران :نشر مولی.
هزار جریبی ،جعفر و آستیو افشان ،پروانه« .)1311( .بررسی عوامل مؤثر بر نشاط اجتماعی با تأکید بر
استان تهران» ،جامعهشناسی کاربردی.14۱-11۳ ،)1(20 ،
هومو ،حیدرعلی .)13۳4( .تحلیل داده چند متغیری در پ وهش رفتاری ،تهران :نشر پیک فرهنگ.
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