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چکیده
پژوهش حاضر با هدف پیشبیني کیفیت زندگي کاری کارگران بر اساس حمایت اجتماعي و تعارض کار-
خانواده انجام شده است .روش تحقیق از نوع توصیفي -همبستگي است .جامعه آماری شامل کلیه
کارگران شاغل در شهرکهای صنعتي ساری بودهاند .تعداد  086نفر با استفاده فرمول کوکران و از طریق
روش نمونهگیری تصادفي طبقهای از بین کارگران شاغل انتخاب شدند .برای سنجش متغیرهای پژوهش
از پرسشنامههای کیفیت زندگيکاری ،حمایت اجتماعي و تعارض کار -خانواده استفاده شد .دادهها از
طریق ضریب همبستگى پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام مورد تحلیل قرار گرفتند .نتیجه آزمون
همبستگي پیرسون نشان داد که بین حمایت اجتماعي با کیفیت زندگي کاری رابطه مثبت و معناداری و
نیز بین تعارض کار -خانواده با کیفیت زندگي کاری کارگران رابطه منفي و معناداری وجود دارد .براساس
نتایج تحلیل رگرسیون ،با توجه به مقادیر بتا ،از ابعاد حمایت اجتماعي؛ بعد حمایت مالي (،)β=0/610
حمایت عاطفي ( ،)β=0/300حمایت اطالعاتي ( )β=0/305و نیز از ابعاد تعارض کار -خانواده ،تعارض
کار با خانواده ( )β=-0/061و تعارض خانواده با کار( )β= -0/013به ترتیب قویترین متغیرها برای
پیشبیني کیفیت زندگي کاری هستند .هم چنین ،یافتهها نشان داد که  03درصد واریانس کیفیت زندگي
کاری از طریق ابعاد حمایت اجتماعي و نیز ابعاد تعارض کار -خانواده تبیین ميشود.
واژگان کلیدي :حمایت اجتماعي ،حمایت عاطفي ،حمایت اطالعاتي ،حمایت مالي ،تعارض کار-خانواده،
کیفیت زندگي کاری.

 .1استادیار ،گروه جامعهشناسي ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول)
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مقدمه و بیان مسأله
در جامعۀ ایراني ،خانواده نقش مهمي در به وجود آوردن ساختار اجتماعي دارد .ارزشها و مفاهیم
خانواده و تأثیر آن بر افراد و نیز ارتباط بین کار-خانواده ممکن است در سازمانها متفاوت باشد.
مشکالت اقتصادی و دگرگونيهایي که در کیفیت زندگي کاری افراد به وجود آورده ،فشار روحي
و جسمي و نیز مراقبتهای خانوادگي را هرچه بیشتر بر کارگران شاغل وارد کرده است ،چون
این کارگران باید با دستمزد کم همزمان به ایفای نقشهای مختلف بپردازند و معموالً تمایز
خاصي بین آنها و دیگر گروههای شغلي وجود ندارد و جامعه انتظار یکساني از آنان دارد .از این
رو ،توجه به کیفیت زندگي کاری کارگران شاغل ميتواند محیط کاری بهتری را برای آنان فراهم
کند که این محیط نه تنها نیازهای اساسي و اولیه آنها بلکه نیازهای سطوح باالتر یعني عملکرد
بهتر و بهرهوری باالتری را در بر داشته باشد.
کیفیت زندگي کاری 1به موضوع اجتماعي عمدهای در قرن حاضر و در سراسر دنیا تبدیل شده
است .کیفیت زندگي کاری ،نمایانگر نوعي فرهنگ سازماني و شیوه مدیریت است که کارکنان
بر اساس آن مي توانند به احساس مالکیت و تعلق ،خودگرداني ،مسئولیت و عزت نفس دست یابند
(پور و همکاران .)13-8 :0016 ،0یافتههای بدست آمده از مطالعات گذشته نشان ميدهد اجرای
برنامههای بهبود کیفیت زندگي کاری موجب کاهش میزان شکایت کارکنان ،کاهش نرخ غیبت
از کار ،کاهش میزان اعمال مقررات انضباطي ،افزایش نگرش مثبت کارکنان و مشارکت آنها در
برنامههای نظام پیشنهادها بوده است (گوردن.)006 :1550 ،0
عوامل بسیاری با کیفیت زندگي کاری کارگران شاغل در کارخانههای صنعتي مرتبط هستند که
یکي از این عوامل ،حمایت اجتماعي است .کارگران شاغل به واسطه لزوم ایفای نقش کارگری و
کاهش دستمزدهای خود در محیطهای صنعتي ،در کنار سایر نقشهای خانوادگي نیاز به حمایت
بیشتری دارند .حمایت اجتماعي ،احساس ذهني از تعلق داشتن ،پذیرفته شدن ،دوست داشته
شدن و مورد نیاز بودن به خاطرخود فرد و به خاطر آنچه ميتواند انجام دهد ،است .مفهوم
حمایت اجتماعي ،درک در دسترس بودن حمایت ،رفتاری که در مدت حمایت رخ ميدهد و این-
که آیا حمایت مفید بوده یا نه را در بر ميگیرد (لي .)08 :0003 ،0حمایت اجتماعي به عنوان یک
منبع بسیار مهم در هر دو حیطه کار و خانواده ،ميتواند با وجود شیوع کرونا ،اثرات منفي تنش-
زای شغلي و خانوادگي را کاهش دهد .گرنروس و همکاران )1550(3معتقدند که حمایت
اجتماعي ،به عنوان یک منبع انطباقي در رویارویي با محرکهای تنشزای شغلي و خانوادگي دو
1. Quality of work life
2. Poor & et al.
3. Gordon
4. Lee
5. Granarose & et al
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نقش متمایز بازی ميکند .نخست حمایت اجتماعي ميتواند بر فشار و پیامدهای منفي ناشي از
محرکهای مذکور در قلمروهای متفاوت زندگي تأثیر مستقیمي بگذارد و از سطح فشار تجربه
شده بکاهد .همچنین ،حمایت اجتماعي ميتواند در هر دو قلمروی شغلي و خانوادگي ،تأثیر
محرکهای تنشزا را بر مشخصههای سالمتي و رفاه فرد تعدیل کند .با بررسي مطالعات انجام
شده در زمینه رابطه حمایت اجتماعي با تعارض کار-خانواده ميتوان نتیجه گرفت که فقدان
حمایت اجتماعي در هر دو حیطه کار و خانواده به سطوح باالتر تعارض کار -خانواده ميانجامد
(متیوس و همکاران ،50-38 :0010 ،1بالنچ و الوجا.)800-811 :0010 ،0
یکي دیگر از عواملي که بر کیفیت زندگي کاری کارگران شاغل تاثیر دارد ،تعارض کار-خانواده
است .کارگران شاغل در شرایط نامساعد اقتصادی در حال تجربه وضعیت جدیدی از مدیریت
اوضاع خانه و زندگي هستند .مفاهیم کار و خانواده بیشترین و قویترین پیوند را با فرد و جامعه
دارند ،به طوری که ایجاد تعادل بین آنها ارزش و اهمیت باالیي دارد .اگر رابطۀ بین کار و
زندگي خانوادگي مدیریت نشود ،تعارض بین آنها زیانهای جبرانناپذیری برای فرد ،سازمان و
جامعه در پي خواهد داشت (باغبان .)00:1085 ،تعارض کار-خانواده به تجربهای که در آن
تقاضاهای حوزه کار و خانواده با یکدیگر تداخل پیدا ميکند و از منابع در دسترس فرد تجاوز
ميکند ،اشاره دارد (رانتانن و همکاران .)31-03 :0008 ،0تعارض کار -خانواده ،زماني اتفاق
ميافتد که افراد در شرایطي قرار ميگیرند که باید نقشهای چندگانه را که نیاز به زمان ،انرژی و
تعهد دارد ،انجام دهند و همه آنها با یکدیگر تداخل پیدا ميکند (جنز و همکاران-631 :0003 ،0
 .)660بالنچ و آلوجا ( )0010در تحقیقشان عنوان ميکنند که تعارض کار ـ خانواده ميتواند در
رابطه بین حمایت اجتماعي و فرسودگي شغلي نقش واسطهای داشته باشد .کار و خانواده مهم-
ترین مقولههای زندگي یک فرد بزرگسال را تشکیل ميدهند (کاسپر.)630-600 :0011 ،3
تعارض کار با خانواده ممکن است به علت فقدان حمایت سازماني از طرف همکار و سرپرست،
خودمختاری شغلي محدود شده ،زمان کار طوالني و غیر قابل پیشبیني و استرس شغلي ایجاد
شود .تعارض خانواده با کار نیز ممکن است برای افرادی که دارای فرزندان بیشتر یا فرزندان
کوچکتر هستند ،تقاضاهای مراقبتي بیشتر از آنها ميشود ،مانند مراقبت از والدین سالخورده و
بیمار یا عدم حمایت همسر و برابری در تقسیم وظایف و مسئولیتهای خانوادگي ایجاد شود
(گرینهاوس و پاول.)000-051 :0000 ،6
محیط کار ایمن ،سالم و بدون فشارهای روحي منجر به ارتقاء کیفیت زندگي کاری کارگران مي-
شود ،از اینرو ،حفظ و ارتقاء سطح سالمت کارگران در محیطهای کاری و هم چنین تبدیل
1. Matthews & et al
2. Blanch & Aluja
3. Rantanen & et al
4. Jones & et al
5. Casper & et al
6. Greenhaus & Powell
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محیط کار به محیطي انساني و مناسب یکي از مشکالت اصلي مدیران کارخانههای صنعتي
ميباشد .از آن جا که سالمت کارگران شاغل با کیفیّت زندگي کاری آنها در محیطهای صنعتي
و نیز ایفای نقشهای خانوادگي ارتباط دارد ،توجه به فقدان حمایت اجتماعي و تعارض متقابل
کار-خانواده در بین کارگران شاغل از عوامل تاثیرگذار بر استرس ،فرسودگي شغلي و نیز تعهدات
شغلي و خانوادگي آنها است که همین امر ،لزوم مطالعه حاضر را ضروری ساخته است.
کیفیت زندگي کاری کارگران شاغل در محیطهای صنعتي اهمیت زیادی دارد و باید سیاست-
گذاران و مسئوالن به این موضوع ،توجه بیشتری نمایند .در شرایط فعلي ،همه کارگران شاغل
باید متناسب با شرایط و نیازهای خاص خود حمایتهایي دریافت کنند تا میزان استرس و فشار
رواني را کاهش و کیفیت زندگي کاری آنان بهبود و تقویت شود .همچنین ،بسیاری از کارگران
شاغل با ناهمخواني نقشهای شغلي و خانوادگي خود مواجه هستند .کارگران شاغل در
محیطهای صنعتي به دلیل وضعیت شغلي از جمله تعداد شیفتهای کاری ،سختي کار و
ساعتهای طوالني کار بیشتر در معرض تعارض ناشي از کار و خانواده قرار دارند .از این رو،
اهمیت و تعارض کار ،مسئولیت حرفهای و نیز پایداری خانواده در این شرایط حساس است.
با توجه به مطالب فوق و اهمیت کیفیت زندگي کاری کارگران شاغل در محیطهای صنعتي،
مسالۀ اصلي پژوهش حاضر این است که حمایت اجتماعي و تعارض کار-خانواده چه رابطهای با
کیفیت زندگي کاری کارگران شاغل دارد؟ آیا حمایت اجتماعي با تعارض کار -خانواده ارتباط
دارد؟ آیا حمایت اجتماعي باعث افزایش میزان کیفیت زندگي کاری شده است؟ و آیا تعارض
کار-خانواده بر کاهش میزان کیفیت زندگي کاری موثر است؟

پیشینه پژوهش
پژوهشگران در مورد حمایت اجتماعي و تعارض کار -خانواده با کیفیت زندگي کاری اظهارنظر
کردهاند و این متغیرها را با ابعاد و مولفههای مرتبط مورد بررسي قرار دادهاند.
نعیمي و همکاران ( )1051تحقیقي را با عنوان «بررسي رابطه بین کیفیت زندگي کاری و تعارض
کار-خانواده با عملکرد شغلي کارکنان مرد متاهل» انجام دادهاند .یافتههای تحقیق نشان داد که
بین کیفیت زندگي کاری و عملکرد شغلي همبستگي مثبت و معنادار و بین تعارض کار-خانواده و
عملکرد شغلي رابطه منفي و معنادار وجود دارد .میزان کیفیت زندگي کاری در طبقه کارشناس
بیشتر از طبقه تکنیسین و کارگر بود و میزان تعارض کار-خانواده در طبقه شغلي کارگران بیشتر
بود.
اسماعیلي و همکاران ( )1050در تحقیقي با عنوان «اثر حمایت اجتماعي بر فرسودگي شغلي
کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان یزد :نقش واسطهای تعارض کار-خانواده» را انجام داده-
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اند .نتایج تحقیق نشان داده است که حمایت اجتماعي خانواده و سرپرست با میانجيگری تعارض
کار-خانواده ميتواند بر فرسودگي شغلي کارکنان تاثیر داشته باشد.
جوادی و همکاران ( )1056در تحقیقي به بررسي «پیشبیني کیفیت زندگي کاری معلمان زن
براساس تعارض کار-خانواده و تعهد سازماني» پرداختهاند .یافتهها نشان داد که بین مؤلفههای
تعارض کار-خانواده و تعهد سازماني با ابعاد کیفیت زندگي کاری ،رابطه معنيداری وجود دارد.
مؤلفه های تعارض کار خانواده (تداخل نقش کاری با نقش خانوادگي ،خرده مقیاس تداخل نقش
خانوادگي با نقش کاری ،اضافه بار نقش خانوادگي و اضافهبار نقش کاری) با ابعاد کیفیت زندگي
کاری ،همبستگي منفي و معنيدار نشان دادند.
دهقاني سلطاني و همکاران ( )1056تحقیقي را با عنوان «تاثیر حمایتهای اجتماعي و سطح
کیفیت زندگي کاری در توانمندسازی رواني کارکنان وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي در شهر
کرمان» انجام دادهاند .نتایج تحقیق نشان داده است که حمایت اجتماعي تاثیر مثبت معناداری در
سطح کیفیت زندگي و توانمندسازی رواني کارکنان دارد .همچنین حمایت اجتماعي ،به واسطه
داشتن نقش میانجي در کیفیت زندگي کاری ،در توانمندسازی رواني کارکنان دارای تاثیر مثبت و
معناداری است.
پژوهشهای اورگامبیدز و همکاران )0013( 1نشان دادند که حمایت اجتماعي خانواده و سرپرست
به کاهش تعارض کار -خانواده منجر ميشود .حمایت اجتماعي دریافت شده از سوی سازمان و
خانواده ،ميتواند با ایجاد منابع متنوع از جمله کسب اطالعات ،حمایت عاطفي و مالي ،نه تنها
موجب دستیابي فرد به امتیازات و پیامد مثبت در هر دو حیطۀ کار و خانواده شود بلکه به فرد در
روبهرو با الزامات و انتظارات نقشهای مختلف یاری ميکند.
شناور 0و همکاران ( )0010تحقیقي را با عنوان «حمایت اجتماعي و تعارض کار  -خانواده» انجام
دادهاند .یافتههای تحقیق نشان داده است که حمایت اجتماعي هم در محیط خانواده و هم در
محیط کاری ميتواند تعارض ایجاد شده بین کار و خانواده را کاهش دهد.
سلوراجان 0و همکاران ( )0010با تحقیقي در مورد «تأثیر غیرمستقیم حمایت اجتماعي بر تضاد
کار–خانواده در آمریکا» بیانگر تأثیر مثبت غیرمستقیم حمایت اجتماعي بر پایین آوردن تضاد کار
خانواده است .به ویژه ،حمایت سرپرست به طور منفي به واسطه تأثیر شغل بر خانواده با تضاد
خانواده-کار رابطه دارد و حمایت اجتماعي به طور منفي از طریق تضاد خانواده  -کار ،با تضاد کار
 -خانوده ارتباط دارد.

1. Orgambídez & et al
2. Shenavar & et al
3. Selvarajan & et al
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هیون جانگ )0005( 1در تحقیقي نشان دادند که تعارض کار-خانواده تأثیر منفي بر روی رضایت
شغلي و عملکرد شغلي دارد .تعارض کار-خانواده بر کیفیت زندگي کاری و زندگي خانوادگي تأثیر
منفي گذاشته و با کاهش رضایت شغلي و رضایت خانوادگي در نهایت سطح رضایت فرد از
زندگي را کاهش ميدهد.
پیترز و ماسترت )0003( 0و المبرت و همکاران )0010( 0در تحقیقي نشان دادهند افرادی که
دچار تعارض بین زندگي کاری و خانوادگي خود مي شوند و توانایي برقراری تعادل بین نقشهای
خود را ندارند ،در طول زمان دچار عواقب جسمي و روحي فرسودگي شغلي ميگردند .همچنان که
پژوهشهای پیشتر نشان ميدهند تعارض کار خانواده عاملي مؤثر بر فرسودگي شغلي است
(مونتگومری و همکاران.)000-010 :0006 ،0
اکثر مطالعات انجام شده متغیرهای حمایت اجتماعي و تعارض کار-خانواده را به صورت جداگانه
بر روی کیفیت زندگي کاری در محیطهای غیرصنعتي بررسي کردهاند .به رغم مطالعات موجود،
پژوهش حاضر رابطه این متغیرها را با تفکیک ابعاد حمایت اجتماعي ،تعارض کار-خانواده و
کیفیت زندگي کاری در شهرکهای صنعتي بررسي نموده است.

چهارچوب نظري
کیفیت زندگي کاری را ميتوان از دو دید عیني و ذهني تعریف نمود .تعریف عیني عبارت است از
مجموعهای از شرایط واقعي کار در یک سازمان مانند حقوق و مزایا ،امکانات رفاهي ،بهداشت و
ایمني ،مشارکت در تصمیمگیری ،دموکراسي ،سرپرستي ،و تنوع و غنيبودن مشاغل و تعریف
ذهني شامل تصور فرد و طرز تلقي او از کیفیت زندگي کاری به طور اخص .بر این اساس،
کیفیت زندگي کاری برای هر فرد و یا گروهي از افراد با فرهنگ و طرز تلقي مشابه ،ویژگي
خاص خود را دارد (مميزاده.)100 :1033 ،
والتون )1530( 3کیفیت زندگي کاری را عکسالعمل کارکنان در برابر کار و به ویژه پیامدهای
ضروری آن در ارضای نیازهای شغلي و سالمت روحي تعریف ميکند .با استفاده از این تعریف،
ميتوان گفت کیفیت زندگي کاری بر پیامدهای شخصي ،تجربه کاری و چگونگي بهبود کار به
منظور رفع نیازهای کارکنان تأکید دارد .والتون ،الگویي نظری را برای تبیین کیفیت زندگي کاری
ارائه نموده است که دارای مؤلفههای زیر ميباشد -1 :پرداخت منصفانه و کافي :پرداخت مساوی
برای کار مساوی و نیز تناسب پرداختها با معیارهای اجتماعي و دیگر معیارهای کاری؛ -0
1. Hyun-Jung
2. Pieterse & Mostert
3. Lambert & et al
4. Montgomery & et al
5. Walton
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محیط کار ایمن و بهداشتي :ایجاد شرایط کاری ایمن از نظر فیزیکي و نیز تعیین ساعات کار
منطقي؛  -0تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم :فراهم نمودن زمینه بهبود توانایيهای فردی،
فرصتهای پیشرفت ،فرصتهای به کارگیری مهارتهای کسب شده و تأمین امنیت در زمینه
درآمد و اشتغال؛  -0قانونگرایي در سازمان :فراهمبودن زمینه آزادی سخن بدون واهمه از
عکسالعمل مقام باالتر و نافذ بودن سلطه قانون نسبت به سلطه انساني؛  -3وابستگي اجتماعي
زندگي کاری :نحوه برداشت یا ادراک کارکنان درباره مسئولیتهای اجتماعي در سازمان؛ -6
فضای کلي زندگي :برقراری توازن و تعادل بین زندگي کاری و دیگر بخشهای زندگي کارکنان
شامل اوقات فراغت ،تحصیالت و زندگي خانوادگي؛  -3یکپارچگي و انسجام اجتماعي در
سازمان :ایجاد جو و فضای کاری مناسب جهت تقویت احساس تعلق کارکنان به سازمان و این
که آنان مورد نیاز سازمان هستند؛  -8توسعه قابلیتهای انساني :فراهم بودن فرصتهایي نظیر
استفاده از استقالل و خودکنترلي در کار ،بهرهمند شدن از مهارتهای گوناگون و دسترسي به
اطالعات متناسب با کار(توکلي و همکاران .)1050،بنابراین ،کیفیت زندگي کاری ساختاری پویا و
چند بعدی دارد که مفاهیمي نظیر امنیت شغلي ،نظام های پاداش ،فرصتهای پیشرفت آموزشي
و شغلي و شرکت در تصمیمگیری را در بر ميگیرد .در واقع ،برنامه کیفیت زندگي کاری شامل
هرگونه بهبود در فرهنگ سازماني است که باعث رشد و تعالي کارکنان در سازمان ميشود
(فیلپو.)108 :1558 ،1
محققان مختلف حمایت اجتماعي را به طور متفاوتي تعریف کردهاند .از نظر ساراسون و
همکارانش ،0حمایت اجتماعي به عنوان وجود و یا در دسترس بودن افرادی که ما ميتوانیم به
آنها تکیه کنیم ،تعریف مي شود .افرادی که آنها را به عنوان کساني که مراقبمان هستند،
برای ما ارزش قائلند و ما را دوست دارند ،ميشناسیم .نظریه دلبستگي بالبي به شدت روی این
تفسیر از حمایت اجتماعي تکیه ميکند و معتقد است که حمایت اجتماعي به عنوان شکلي از
دلبستگي در اوایل زندگي در دسترس است .بنا بر نظر بالبي کودکاني که متکي به خود ميشوند،
یاد ميگیرند که به عنوان حامي دیگران عمل کنند و در نتیجه آن ،احتمال وقوع آسیبشناسي
رواني در زندگي آیندهشان کاهش ميیابد .بالبي همچنین معتقد است که دسترسي به حمایت
اجتماعي ظرفیت تحمل و غلبه برناکامي و چالشهای حل مسأله را تقویت ميکند (ساراسون و
همکاران .)103-105 :0006 ،از طرف دیگر ،حمایت اجتماعي به مراقبت ،محبت ،عزت ،تسلي و
کمکي که سایر افراد یا گروهها به فرد ارزاني ميدارند ،گفته ميشود که این حمایت را ممکن
است منابع گوناگوني خانواده ،دوستان یا سازمانهای اجتماعي به عمل آورند .بنا به نظر سیدني
کاب کساني که از حمایت اجتماعي برخوردارند ،احساس ميکنند دیگران آنها را افرادی محترم،
1. Filippo
2. Sarason & et al
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باعزت و با ارزش به شمار ميآورند و خود را بخشي از شبکه اجتماعي مانند خانواده یا سازمان
اجتماعي ميدانند که ميتواند منبع کمکهای مادی ،معنوی و خدمات دوجانبه در هنگام نیاز
باشد (سارافینو.)30 :1050 ،1
حمایت اجتماعي به دو بعد تقسیم ميشود که عبارتاند از :الف) حمایت اجتماعي ساختاری:
جنبههای ساختاری ،به موقعیت فرد در ساختار اجتماعي اشاره دارد .مشارکت در سازمانهای
اجتماعي ،حفظ ارتباطات اجتماعي و غوطهور شدن در شبکههای اجتماعي نزدیک چنین
موقعیتهای ساختاری ممکن است احتمال دسترسي به حمایت و منابع را افزایش دهد و
عملکردی محافظ در برابر شرایط نامطلوب زندگي فراهم نماید .ب) حمایت اجتماعي کارکردی:
جنبههای کارکردی حمایت اجتماعي شامل ارتباطات و فعالیتهای تعاملي است که در خدمت
نیازهای مختلف عاطفي ،اطالعاتي و محسوس هستند (لي و همکاران.)1001-1005 :0006 ،0
برخي دیگر از محققان سعي کردهاند انواع حمایت اجتماعي را طبقهبندی کنند .آنان معتقدند که
پنج نوع حمایت اجتماعي وجود دارد :حمایت عاطفي :منظور از حمایت عاطفي ،بیان عاطفه
مثبت ،درک همدالنه و تشویق ابراز احساسات از دریافت کننده حمایت است که ابراز همدردی،
توجه ،محبت و عالقه نسبت به فرد را شامل مي شود (جنرت .)68-00 :0008 ،0باتوجه به این
نوع حمایت ،افراد در زمان استرس ،احساس آرامش ،اطمینان و به جایي تعلق داشتن ميکنند
(سارافینو .)06 :1050 ،از جانب دیگر ،حمایت عاطفي ترویج احساس عزت نفس است که فرد را
قادر به پذیرش و مقابله مؤثر با محدودیتهای فردی و نتایج نامطلوب شان ميکند (لي و
همکاران .)1005-1001 :0006 ،حمایت ارزشي :این نوع حمایت از طریق ابراز احترام ،تشویق یا
موافقت با نظرها یا احساسات فرد و ارزیابي مثبت فرد در مقایسه با کساني که وضعیتشان بدتر
از اوست ،صورت ميگیرد و موجب افزایش احساس با ارزش بودن ،لیاقت و اعتبار در فرد
ميشود .حمایت ارزشي به ویژه در زمان ارزیابي استرس ،مفید واقع ميشود (سارافینو:1050 ،
 .)60حمایت اطالعاتي :منظور از حمایت اطالعاتيدادن مشورت ،اطالعات ،راهنمایي یا بازخورد
به فرد است (جنرت .)68-00 :0008 ،حمایت عملي و مادی :شامل کمکهای مستقیم به فرد
است .مانند :انجام دادن کارهای خانه یا قرضدادن پول (سارافینو .)31 :1050 ،حمایت شبکهای:
این نوع حمایت به فرد احساس عضویت در گروهي با عالیق و فعالیتهای مشترک ميدهد
(همان) .به جای حمایت ارزشي و شبکهای دو نوع دیگر از حمایت وجود دارد که عبارتند از:
تعامل اجتماعي مثبت که شامل وجود افرادی است که کارهای جالب انجام مي دهند و حمایت
مهربانانه که شامل بیان عشق و مهرباني از منبع حمایت است (جنرت.)00-68 :0008 ،
1. Sarafinoo
2. Lee & et al
3. Jeneratte
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تعارض کار-خانواده دارای دو بعد تعارض کار-خانواده و خانواده–کار است .تعارض کار با خانواده
زماني رخ ميدهد که خواستهای کاری ،با کاهش تعهد و انرژی فرد ،توانایي او را برای ایفای
نقشهای خانوادگي کاهش دهد و تعارض خانواده با کار نیز زماني رخ ميدهد که خواستهای
خانوادگي ،این منابع را به گونهای مصرف کنند که از توانایي فرد برای ایفای نقشهای کاری
کاسته شود (رستگارخالد .)30 :1083 ،تعارض کار -خانواده نیز دو سویه است .یعني کار با خانواده
و خانواده با کار تداخل پیدا کند و هرکدام موجب تنش در فرد ميشود .تنش رواني ،زماني در
افراد بهوجود ميآید که در انجام نقشهای خود دچار تعارض شده و درگیری بین نقشهای
ناسازگار بهوجود بیاید؛ زیرا افراد میزان محدودی از منابع روانشناختي ،زمان و انرژی در اختیار
دارند ،هریک از نقشهای زندگي ،تالش در کسب این منابع محدود دارد و این موجبات تعارض
برای افراد را ایجاد ميکند (کارلسون و همکاران.)630-600 :0000، 1
یکي از مدلهای مطرح شده در حیطۀ تعارض کار-خانواده ،مدلهای مبتني بر حمایت اجتماعي
کارلسون و پرو است .در این مدل ،تأثیر حمایت اجتماعي دریافت شده از محیط کار یا خانواده بر
تعارض کار-خانواده بررسيشده و حمایت اجتماعي به عنوان راهي برای کاهش تعارض مطرح
شده است (صالحیان و همکاران .)00:1085 ،مطابق استدالل کارلسون و پرو ممکن است درجۀ
حمایت اجتماعي که یک فرد در یک موقعیت معین دریافت ميکند ،بر کل فرایند تنشي که او
تجربه ميکند ،تأثیر گذارد ،بدین ترتیب چنانچه فرد در شغل خود با تعارض یا ابهام نقش مواجه
شود و در مقابل حمایت اجتماعي منصفانهای را از همتایان شغلي خود دریافت کند به احتمال
زیاد فشار منتج از تعارض نقش را درک نخواهد کرد و چنان چه فرد مجبور باشد زمان زیادی را
صرف کار خود کند ،حمایت اجتماعي که از همسرش دریافت ميکند ،ميتواند تأثیر منفي فشار
کار را حذف کند (باغبان .)00:1085 ،بنابراین ،افراد برای دستیابي به تعادل در کار و زندگي،
نیازمند ایجاد زمان مناسب ،فعالیت ،مسئولیت و تعهد به هر یک از نقشهایي که ایفا ميکنند،
ميباشند.
نیروی انساني مهمترین بخش هر واحدهای صنعتي محسوب ميگردد و برای استفاده بهتر از
نیروی انساني ،توجه به کیفیت زندگي کاری آنان ضروری است .از سوی دیگر ،عدم رضایت
کارگران از کاهش تولید ،رکود اقتصادى و نیز شیفتهای مختلف کاری و پایین بودن سطح
دستمزدها سبب تعارض کار -خانواده شده و به تبع کیفیت زندگي کاری کارگران تحت تاثیر قرار
داده است .از آن جایي که حمایت اجتماعي و تعارض کار -خانواده ،پدیدهای چندبعدی است و با
توجه به این که تاکنون نظریه جامعي برای تبیین مفهوم کیفیت زندگي کاری مطرح نشده و
نظریات موجود هر کدام متغیرهای خاص را بررسي و ابعادی را تبیین نمودهاند ،از این رو ،نیازمند

1. Carlson & et al
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اتخاذ یک دیدگاه ترکیبي جهت غنای نظری ،فهم و تبیین مفاهیم ميباشد .در نهایت ،مدل مفهومي
حمایت اجتماعي و تعارض کار-خانواده با کیفیت زندگي کاری به صورت زیر مطرح شده است:
حمایت اطالعاتی

کیفیت زندگی
کاری

حمایت
اجتماعی

حمایت مالی
حمایت عاطفی

تعارض کار-
خانواده

تعارض کار با خانواده

تعارض خانواده با کار

شکل شماره  :1مدل مفهومی پژوهش

فرضیههاي پژوهش
با توجه به سؤال اصلي پژوهش و با استفاده از چارچوب نظری ،فرضیههای زیر صورتبندی شدهاند:
 .1بین حمایت اطالعاتي و کیفیت زندگي کاری کارگران شاغل رابطه وجود دارد.
 .0بین حمایت مالي و کیفیت زندگي کاری کارگران شاغل رابطه وجود دارد.
 .0بین حمایت عاطفي و کیفیت زندگي کاری کارگران شاغل رابطه وجود دارد.
 .0بین تعارض کار با خانواده و کیفیت زندگي کاری کارگران شاغل رابطه وجود دارد.
 .3بین تعارض خانواده با کار و کیفیت زندگي کاری کارگران شاغل رابطه وجود دارد.
 .6تاثیر و نقش هر یک از متغیرهای مستقل(ابعاد حمایت اجتماعي و تعارض کار -خانواده)
بر متغیر وابسته (کیفیت زندگي کاری) کارگران شاغل است.

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق ،پیمایشي است و برای جمعآوری
اطالعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است .جامعه آماری شامل کارگران شاغل در شهرکهای
صنعتي شهرستان ساری ميباشند که با استناد به اطالعات ارائه شده توسط شرکت شهرکهای
صنعتي استان مازندران در سال  1055برابر با  0100نفر است .طبق فرمول کوکران و با در نظر
گرفتن حداکثر واریانس ( ،)0/3تعداد حجم نمونه  000نفر بوده که این مقدار برای کاهش خطای
ناشي از نمونهگیری و احتمال ناقص بودن برخي از پرسشنامهها ،به  086نفر افزایش داده شد.
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Nz 2 s 2
n
Nd 2  z 2 s 2
3100(1.96)2 (.5)2
=𝑛
= 342
3100(.05)2 + (1.96)2 (.5)2

روش نمونهگیری ،نمونهگیری طبقهای بوده است .روش نمونهگیری در دو مرحله انجام شده
است که ابتدا بر اساس نمونهگیری طبقهای ،سهم هر طبقه (واحدهای صنعتي) از تعداد نمونهها
مشخص شده و سپس با نمونهگیری تصادفي ساده مشخص شد که در درون هر طبقه تعداد
نمونهها (کارگران واحدهای صنعتي) انتخاب شدند .برای سنجش متغیرها ،از پرسشنامههای
کیفیت زندگيکاری والتون ،حمایت اجتماعي محقق ساخته و تعارض کار -خانواده رستگار خالد
استفاده شده است .این پرسشنامهها از اعتبار صوری و محتوایي برخوردار است ،چون مطابقت
گویهها با هر یک از مفاهیم و متغیرها مورد ارزیابي و بررسي متخصصان و کارشناسان قرار
گرفته است .بر اساس نتایج آزمون پایایي (جدول شماره  ،)1مقدار آلفای تمام متغیرها باالی
 0/30است .بنابراین ،گویههای پرسشنامه از پایایي الزم برخوردار ميباشند.
جدول شماره  :1آزمون پايايی متغیرهاي تحقیق
متغیرها

ابعاد

تعداد گويه

مقدار آلفاي کرونباخ

حمايت اجتماعی

حمایت عاطفي

0

0/38

حمایت مالي

0

0/31

حمایت اطالعاتي

0

0/30

تعارض کار-

تعارض کار با خانواده

8

0/35

خانواده

تعارض خانواده با کار

5

0/81

پرداخت منصفانه و کافي

0

0/30

محیط کار ایمن و بهداشتي

0

0/36

تامین فرصت رشد و امنیت مداوم

0

0/30

کیفیت زندگی

قانونگرایي در سازمان

0

0/30

کاري

وابستگي اجتماعي زندگي کاری

0

0/36

فضای کلي زندگي

0

0/30

یکپارچگي و انسجام اجتماعي در سازمان کار

0

0/38

توسعه قابلیتهای انساني

0

0/30
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تعريف مفهومی و عملیاتی متغیرها
الف) حمايت اجتماعی :حمایت اجتماعي مکانیزمي از ارتباطات میان فردی است که افرادرا از
تاثیرات تنیدگي منفي محافظت ميکند (دکر .)1-11 :0003 ،1این متغیر در سه بعد و دوازده
گویه در مقیاس لیکرت پنج درجهای (کامال مخالفم ،مخالفم ،نظری ندارم ،موافقم ،کامال موافقم)
مورد اندازهگیری قرار گرفته است .هر یک از گویهها با توجه به جهت معنایي خودشان از  1تا 3
نمرهگذاری شدهاند.
الف) حمایت عاطفي :منظور از این بعد حمایت ،میزان محبت عشق و همدلي است که خانواده،
حمایت دوستان و دیگران برای فرد آماده ميکنند .ب)حمایت مالي :منظور کمکهای مالي و حمایت
خانواده ،حمایت دوستان و دیگران است .ج) حمایت اطالعاتي :منظور از این بعد ،کمکهای
فکری و اطالعاتي است که خانواده ،حمایت دوستان و دیگران برای شخص آماده ميکنند.
ب) تعارض کار-خانواده :تعارض کار-خانواده شکلي از تعارض درون نقشي است که در آن
فشار ناشي از انجام وظایف مربوط به یک نقش ،مانع از انجام وظایف بهصورت اثربخش در
نقشي دیگر ميگردد .در این صورت ،مشارکت در کار (و یا خانواده) با وجود مشارکت در خانواده
(و یا کار) دشوارتر ميشود (گرینهاوس و بیوتل.)36-88 :1583 ،0
این متغیر در دو بعد و هفده گویه ( 8گویه آن تعارض کار با خانواده و  5گویه دیگر تعارض
خانواده با کار) در مقیاس لیکرت پنج درجهای (کامال مخالفم ،مخالفم ،نظری ندارم ،موافقم،
کامال موافقم) مورد اندازهگیری قرار گرفته است .هر یک از گویهها با توجه به جهت معنایي
خودشان از  1تا  3نمرهگذاری شدهاند.
ج) کیفیت زندگی کاري :کیفیت زندگي کاری یعني تصور ذهني و درک فرد از مطلوبیت
فیزیکي و رواني محیط کار خود است .کیفیت زندگي کاری یعني نوع نگرش افراد نسبت به شغل
خود یعني تا چه میزان اعتماد متقابل ،توجه ،قدرشناسي ،کار جالب و فرصتهای مناسب برای
سرمایهگذاری (مادی و معنوی) در محیط کار برای کارکنان فراهم شده است .درجه کیفیت
زندگي کاری درون سازمان از طریق اندازهگیری رضایت ،غیبت کم ،انگیزه باالی کارکنان
برآورده ميشود (پایو و تامپي.)11-00 :0018 ،0
این متغیر در هشت بعد و بیست و هفت گویه (پرداخت منصفانه و کافي ( 0گویه) ،محیط کار
ایمن و بهداشتي ( 0گویه) ،تامین فرصت رشد و امنیت مداوم ( 0گویه) ،قانونگرایي در سازمان
( 0گویه) ،وابستگي اجتماعي زندگي کاری ( 0گویه) ،فضای کلي زندگي ( 0گویه) ،یکپارچگي و
1. Decker
2. Greenhaus & Beutell
3. Pio & Tampi
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انسجام اجتماعي در سازمان کار ( 0گویه) و توسعه قابلیتهای انساني ( 0گویه) در مقیاس لیکرت
پنج درجهای (کامالً مخالفم ،مخالفم ،نظری ندارم ،موافقم ،کامالً موافقم) مورد اندازهگیری قرار
گرفته است .هر یک از گویهها با توجه به جهت معنایي خودشان از  1تا  3نمرهگذاری شدهاند.

يافتههاي پژوهش
سیماي پاسخگويان
قبل از توصیف متغیرهای وابسته و مستقل تحقیق ،الزم است تصویری از وضعیت جمعیت نمونه
ارائه دهیم:
جدول شماره  :2توزيع فراوانی مشخصات دموگرافیک کارگران
تعداد

درصد

مرد

010

81

زن

30

15

کمتر از  00سال

00

3

 03-05سال

60

16

 00-00سال

36

00

 03-05سال

51

00

بیشتر از  00سال

106

03

زیر دیپلم

63

13

دیپلم

115

01

فوق دیپلم

85

00

لیسانس

53

03

فوق لیسانس و باالتر

16

0

متغیرهاي دموگرافیک

سن

وضعیت تحصیلی

براساس یافتههای توصیفي در جدول شماره  81 ،0درصد پاسخگویان را آقایان و  15درصد
آنان را خانمها تشکیل دادند.
برحسب وضعیت سني 3 ،درصد پاسخگویان کمتر از  00سال 16 ،درصد نیز در طبقه سني  03تا
 05سال 00 ،درصد  00تا  00سال 00 ،درصد در طبقه سني  03تا  05سال و  03درصد بیشتر از
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 00سال قرار داشتهاند که بیشترین تعداد گروه سني مربوط به افراد بیشتر از  00سال بوده که 03
درصد جمعیت نمونه را تشکیل دادهاند و کمترین تعداد مربوط به افراد کمتر از  00سال است که
حدود  3درصد جمعیت نمونه این پژوهش را تشکیل دادهاند.
برحسب تحصیالت نیز 13درصد پاسخگویان کمتر از دیپلم 01 ،درصد دارای تحصیالت دیپلم،
 00درصد دارای تحصیالت فوقدیپلم 03 ،درصد دارای تحصیالت لیسانس و  0درصد دارای
تحصیالت فوق لیسانس ميباشند که بیشترین پاسخ گویان( 01درصد) از تحصیالت دیپلم
برخوردار بودهاند.
آمار توصیفي مربوط به متغیرهای تحقیق شامل میانگین ،انحراف معیار ،حداقل و حداکثر در
جدول شماره  0ارائه شده است.
جدول شماره  :3میانگین ،انحراف معیار ،حداقل و حداکثر متغیرهاي تحقیق ()n=383
متغیر -مولفهها

میانگین

انحراف معیار

نمره حداقل

نمره حداکثر

کیفیت زندگی کاري (کل)

30/13

11/006

05

100

پرداخت منصفانه و کافي

6/81

0/000

0

13

محیط کار ایمن و بهداشتي

3/10

0/563

0

13

تامین فرصت رشد و امنیت مداوم

3/58

0/000

0

13

قانون گرایي در سازمان

3/51

0/051

0

18

وابستگي اجتماعي زندگي کاری

6/01

0/000

0

13

فضای کلي زندگي

3/30

0/003

0

10

یکپارچگي و انسجام اجتماعي

13/50

0/830

8

00

توسعه قابلیتهای انساني

10/03

0/016

0

00

حمايت اجتماعی (کل)

03/00

5/600

10

33

حمایت اطالعاتي

10/60

0/801

0

00

حمایت مادی

10/36

0/583

0

00

حمایت عاطفي

10/00

0/833

0

00

تعارض کار -خانواده (کل)

08/00

10/180

00

35

تعارض کار با خانواده

00/06

6/350

8

00

تعارض خانواده با کار

03/83

3/365

10

00
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نتایج به دست آمده از توصیف آماری متغیر کیفیت زندگي کاری و مولفههای آن نشان ميدهد
که میانگین نمره به دست آمده این متغیر برای کل نمونهها درحد  30/13ميباشد و از آنجایي
که نمره متوسط کیفیت زندگي کاری در حد  100-05قابل محاسبه است ،بنابراین ميتوان بیان
کرد که کیفیت زندگي کاری نمونههای مورد مطالعه ،در حد متوسط ميباشد .هم چنین نتایج
نشان داد که میانگین نمره کل متغیر حمایت اجتماعي در حد  03/00ميباشد و بعد حمایت
اطالعاتي با میانگین  10/60باالترین نمره ابعاد این متغیر را دارا است .میانگین نمره متغیر
تعارض کار-خانواده نیز  08/00بوده که بعد تعارض خانواده با کار با نمره میانگین 03/83
باالترین نمره میانگین این ابعاد را در بر دارد.

يافتههاي تحلیلی
برای بررسي فرضیههای پژوهش از آزمون همبستگي پیرسون استفاده شده است که نتایج آن در
جدول شماره  0ارائه شده است:
جدول شماره  :4نتايج حاصل از آزمون رابطه بین متغیرهاي مستقل و متغیر وابسته
متغیر مستقل

متغیر وابسته

مقیاس متغیرها میزان همبستگی

سطح معنیداري ().Sig

حمایت اطالعاتي

**00305

0/000

حمایت مالي

**00610

0/000

**00300

0/000

تعارض کار با خانواده

**-00061

0/000

تعارض خانواده با کار

**-00013

0/000

حمایت عاطفي

کیفیت زندگي کاری

فاصلهای

در خصوص آزمون روابط بین ابعاد حمایت اجتماعي و کیفیت زندگي کاری در بین کارگران،
نتایج به این شرح است :رابطه بین حمایت اطالعاتي– کیفیت زندگي کاری در سطح خطای
کوچکتر از  0/01و اطمینان  0/55مثبت و معنادار است (P=0/000؛  .)r=0/305هم چنین،
نتیجه آزمون همبستگي پیرسون بین دو متغیر حمایت مالي–کیفیت زندگي کاری نشان داد که
رابطه بین این دو متغیر در سطح خطای کوچکتر از  0/01و اطمینان  0/55مثبت و معنادار
ميباشد (P=0/000؛  .)r=0/610نهایتاً؛ نتیجه آزمون همبستگي بین دو متغیر حمایت عاطفي -
کیفیت زندگي کاری نشان داد که رابطه بین این دو متغیر در سطح خطای کوچکتر از  0/01و
اطمینان  0/55مثبت و معنادار است(P=0/000؛ .)r=0/300
در خصوص آزمون روابط بین ابعاد تعارض کار-خانواده و کیفیت زندگي کاری در بین کارگران،
نتایج عبارت است از :رابطه بین تعارض کار با خانواده – کیفیت زندگي کاری در سطح خطای
کوچکتر از  0/01و اطمینان  0/55منفي و معنادار است (P=0/000؛  .)r=-0/061هم چنین،
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نتیجه آزمون همبستگي پیرسون بین دو متغیر تعارض خانواده با کار  -کیفیت زندگي کاری
نشان داد که رابطه بین این دو متغیر در سطح خطای کوچکتر از  0/01و اطمینان  0/55منفي و
معنادار ميباشد (P=0/000؛ .)r= -0/013
در مقاله حاضر ،برای بررسي تأثیر متغیرهای مستقل بر کیفیت زندگي کاری از رگرسیون چندگانه
با روش گام به گام استفاده شده است:
قبل از استفاده از این مدل ،باید مفروضات اساسي تحلیل رگرسیوني در نظر داشته باشیم .به
طوری که اگر این مفروضات برآورده نشوند ،دادهها دارای اریب خواهند بود :پیش فرض اول،
مستقل بودن خطاها یا باقيماندهها از همدیگر است .یعني در تحلیل رگرسیون yهای یک x
ربطي به yهای  xدیگر نداشته است .برای تعیین وجود همبستگي از آزمون دوربین واتسون
استفاده شده است که نتیجه به دست آمده از این آزمون 1/305 ،است که بیانگر استقالل خطاها
یا باقيماندهها برای این مدل رگرسیوني است.
جدول شماره ( )3و ( )6مدل رگرسیوني چندگانه کیفیت زندگي کاری به روش گام به گام را
نشان ميدهد .نتایج به دست آمده از تحلیل رگرسیوني نشانگر این است که از میان ابعاد سه گانه
حمایت اجتماعي و ابعاد دوگانه تعارض کار-خانواده وارد معادله شدهاند و توانستند  03درصد
واریانس متغیر وابسته (کیفیت زندگي کاری) را تبیین کنند .همانگونه که در جدول شماره ()3
مشاهده ميشود ضریب همبستگي چندگانه برای این مدل رگرسیون  ،0/688ضریب تعیین
 ،0/030ضریب تبیین تصحیح شده  0/065بدست آمده است ،یعني  03درصد ضریب تعیین
تعدیل شده تغییرات کیفیت زندگي کارگران توسط ابعاد دو متغیر باالست.
جدول شماره  :5آمارههاي تحلیل رگرسیون چندگانه و خالصه مدل برازش شده
ضريب همبستگی چندگانه ضريب تعیین ضريب تعیین تصحیح شده خطاي معیار دوربین واتسون

0/688

0/065

0/030
Sig= 0/000

1/305

8/003
F= 110/010

جدول شماره  :3مدل رگرسیونی چندگانه کیفیت زندگی کاري کارگران
متغیرها

ضرايب غیراستاندارد

ضرايب استاندارد

آماره t

سطح معناداري

0/000

B

خطاي معیار

Beta

حمایت اطالعاتي

0/808

0/103

0/305

6/683

حمایت مالي

1/005

0/103

0/610

5/680

0/000

حمایت عاطفي

0/000

0/100

0/300

3/00

0/001

تعارض کار با خانواده

-0/033

0/036

-0/061

-0/030

0/001

تعارض خانواده با کار

-0/001

0/116

-0/013

-0/006

0/001
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در جدول شماره ( )6سهم هر یک از متغیرهای وابسته در تبیین واریانس متغیر کیفیت زندگي
کاری نشان داده شده است .با توجه به مقادیر بتا ،از ابعاد حمایت اجتماعي؛ بعد حمایت
مالي( ،)β=0/610حمایت عاطفي ( ،)β=0/300حمایت اطالعاتي( )β=0/305و نیز از ابعاد تعارض
کار -خانواده ،تعارض کار با خانواده ( )β= -0/061و تعارض خانواده با کار( )β= -0/013به ترتیب
قویترین متغیرها را برای پیشبیني کیفیت زندگي کاری کارگران هستند .ارقام مندرج در جدول
نشان ميدهد که با افزایش یک واحد انحراف استاندارد در نمره حمایت اطالعاتي ،نمره کیفیت
زندگي کاری به اندازه  0/305انحراف استاندارد افزایش خواهد یافت .با افزایش یک واحد انحراف
استاندارد در نمره حمایت مالي ،نمره کیفیت زندگي کاری به اندازه  0/610انحراف استاندارد
باالتر خواهد رفت و در صورت افزایش یک واحد انحراف استاندارد در نمره حمایت عاطفي ،نمره
کیفیت زندگي کاری به اندازه  0/300انحراف استاندارد باالتر خواهد رفت .همچنین ،با افزایش
یک واحد انحراف استاندارد در نمره تعارض کار با خانواده ،نمره کیفیت زندگي کاری به اندازه
 -0/061انحراف استاندارد کاهش خواهد رفت و در صورت افزایش یک واحد انحراف استاندارد
در نمره تعارض خانواده با کار ،نمره کیفیت زندگي کاری به اندازه  -0/013انحراف استاندارد
کاهش ميیابد.

بحث و نتیجهگیري
پژوهش حاضر با هدف پیشبیني کیفیت زندگي کاری کارگران بر اساس حمایت اجتماعي و
تعارض کار-خانواده انجام شده است .کارگران شاغل در محیطهای صنعتي با خطرات جدی
سالمت جسم و روان رو به رو ميباشند که باید اقدامات مناسبي برای کمک به وضعیت سالمت
و بهبود کیفیت زندگي کاری آنها اعمال کرد .با توجه به اینکه اکثر کارگران شاغل در محیطهای
صنعتي در مشاغلي کار ميکنند که با چند شیفت کاری سر و کار دارند ،الزم است به کیفیت
زندگي کاری آنها توجه اساسي شود .بهبود کیفیت زندگي کاری موحب رضایت و بهرهوری
کارگران شده و پیامدهای مثبتي را برای افزایش کیفیت تولیدات واحدهای صنعتي به دنبال
خواهد داشت.
در تحلیل دومتغیره ،بین میزان حمایت اجتماعي و کیفیت زندگي کاری رابطۀ معناداری وجود
داشته و جهت این رابطهها در هر سه بعد حمایت اجتماعي ،مثبت بوده است .بر این اساس ،مي-
توان گفت که در صورت افزایش میزان حمایت اجتماعي ،کیفیت زندگي کاری افزایش پیدا مي-
کند و اگر میزان حمایت اجتماعي کاهش پیدا کند ،کیفیت زندگي کاری کاهش ميیابد .در
پژوهش دهقاني سلطاني و همکاران( )1056به تاثیر حمایتهای اجتماعي و سطح کیفیت زندگي
کاری در توانمندسازی رواني کارکنان ،در پژوهش اسماعیلي و همکاران ( )1050به اثر حمایت
اجتماعي بر فرسودگي شغلي کارکنان با نقش واسطهای تعارض کار-خانواده و در پژوهش هیون
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جانگ ( )0005ارتباط تعارض کار -خانواده و رضایت شغلي و عملکرد شغلي پرداخته شده است و
یافتههای این پژوهش ،همراستا با نتایج آن ميباشند .در تبیین این یافتهها ميتوان گفت که
حمایت مدیران واحدهای صنعتي از کارگران در مواردی چون تعیین سطح دستمزدها ،ساعات
کاری منظم ،ماهیت تقسیم کار و نظایر آن بسیار موثر خواهد بود .داشتن دغدغه و نگراني کاری
و اینکه آیا آینده فعالیت در واحد تولیدی امیدوار کننده است یا آگاهي و مشاورهای به کارگران
داده شود ،بر کیفیت زندگي کاری آنان تاثیر دارد.
همچنین ،بین حمایت اجتماعي و تعارض کار -خانواده در بین کارگران رابطۀ معناداری وجود
داشت .جهت این رابطهها در هر سه بعد حمایت اجتماعي ،منفي بود .بر این اساس ،ميتوان گفت
که در صورت افزایش میزان حمایت اجتماعي ،تعارض کار-خانواده در بین کارگران هم کاهش
پیدا ميکند و اگر میزان حمایت اجتماعي کاهش پیدا کند ،تعارض کار -خانواده هم افزایش پیدا
ميکند .در پژوهش سلوراجان و همکاران( )0010در مورد تأثیر غیرمستقیم حمایت اجتماعي بر
تضاد کار– خانواده در آمریکا ،در پژوهش شناور و همکاران( )0010به رابطه حمایت اجتماعي و
تعارض کار  -خانواده و در پژوهش اورگامبیدز و همکاران ( )0013ارتباط حمایت اجتماعي
خانواده و تعارض کار– خانواده پرداخته شده است و یافتههای این پژوهش ،همراستا با نتایج آن
است .در تبیین این نتایج باید گفت که حمایت اجتماعي در محیط کار و خانواده ،کارگران را برای
مقابله با مشکالت زندگي و نیز فشارهای رواني و جسمي کمک ميکند .هنگامي که فرد از
حمایت مناسب سرپرست کاری خود و نیز همکاران در محیط کاری برخوردار باشد ،به طور
بهتری ميتواند به زمانبندی فعالیتهای کاری خود بپردازد ،این امر سبب کاهش فشارهای
شغلي و در نتیجه کاهش میزان تعارض کار خانواده ميشود.
و نهایتاً؛ بین تعارض کار-خانواده و کیفیت زندگي کاری کارگران رابطۀ معناداری وجود داشته
است .جهت این رابطهها در هر دو بعد تعارض کار-خانواده ،منفي بود .بر این اساس ،ميتوان
گفت که در صورت افزایش میزان تعارض کار-خانواده ،کیفیت زندگي کاری کارگران هم کاهش
پیدا ميکند و اگر میزان تعارض کار-خانواده کاهش پیدا کند ،کیفیت زندگي کاری هم افزایش
پیدا ميکند .در پژوهش جوادی ،رسولي ،نظری و حسني( )1056به پیشبیني کیفیت زندگي
کاری معلمان زن براساس تعارض کار-خانواده و تعهد سازماني ،در پژوهش نعیمي و همکاران
( )1051به رابطه بین کیفیت زندگي کاری و تعارض کار-خانواده با عملکرد شغلي کارکنان مرد
متاهل ،در پژوهش پیترز و ماسترت ( )0003و المبرت و همکاران ( )0010به بررسي تعارض بین
زندگي کاری و خانوادگي و یافتههای این پژوهش ،همراستا با نتایج آن ميباشند .بر این اساس،
با توجه به یافتههای تحقیق ميتوان گفت که در محیطهای صنعتي در بین کارگران شاغل به
دلیل برخورداری از تقاضاهای باالی کاری ،امکان ابتالء به تعارضات کاری و خانوادگي افزایش
ميیابد .فعالیت همزمان افراد در دو حیطه کار و خانواده و ایفای نقشهای متعدد از قبیل نقش
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شغلي و نقش والدی به بروز تعارض کار-خانواده سبب ميشود .تعارض کار -خانواده نوعي تعارض
بین نقشي است که در آن فرد بین خواستهای نقش کاری خود و تقاضاهای نقش خانوادگياش،
ناهمخواني احساس ميکند .این امر ،به نوبه خود ،به تجربه فشار رواني منجر و در نهایت ،کاهش
چشمگیری در کیفیت زندگي کاری آنان به دنبال خواهد داشت.
تجزیه و تحلیل رگرسیون نیز نشان ميدهد که هم حمایت اجتماعي و هم تعارض کار -خانواده
بر میزان کیفیت زندگي کاری تأثیر معناداری دارد .براساس نتایج تحلیل رگرسیون ،با توجه به
مقادیر بتا ،از ابعاد حمایت اجتماعي؛ بعد حمایت مالي( ،)β=0/610حمایت عاطفي (،)β=0/300
حمایت اطالعاتي ( )β=0/305و نیز از ابعاد تعارض کار-خانواده ،تعارض کار با خانواده
( )β=-0/061و تعارض خانواده با کار( )β= -0/013به ترتیب قویترین متغیرها را برای پیشبیني
کیفیت زندگي کاری کارگران هستند .هم چنین ،یافتهها نشان داد که  03درصد واریانس کیفیت
زندگي کاری از طریق ابعاد حمایت اجتماعي و نیز ابعاد تعارض کار -خانواده تبیین ميشود .بر
اساس این یافتهها ميتوان گفت که محیط حمایتي کاری و خانوادگي مناسب با ایجاد تعامل و
اعتماد متقابل و نیز ایفای وظایف فرد از جمله تعهد و مسئولیتپذیری سبب افزایش کیفیت کاری
کارگران ميشود .پرداخت به موقع حقوق ،ساعات کاری منعطف ،مرخصيهای مناسب و به موقع،
اعطای جایگاه و تشویق ،تفویض اختیار و تقسیم کار و نیز حمایت مالي  -عاطفي کارگران در
مواقع مشکالت خانوادگي و کاری ميتواند تعارض کار -خانواده کارگران را کاهش داده و به تبع،
کیفیت زندگي کاری و بهرهوری آنان را افزایش دهد.
با توجه به نتایج پژوهش حاضر ،پیشنهاد ميشود تا واحدهای صنعتي ،عوامل حمایتي و تعارضي
را در هر دو حیطه کار و خانواده شناسایي و آن را با توجه ویژگيهای فردی -اجتماعي کارگران
بهره برداری کنند .عالوه براین ،دورههای آموزشي و ایجاد مراکز مشاوره شغلي برای مقابله با
مشکالت کاری و زندگي ميتواند به کاهش تعارض و بهبودی کیفیت زندگي کاری کارگران
کمک نماید .یکي دیگر از پیشنهادهایي که واحدهای صنعتي ميتوانند برای افزایش کیفیت
زندگي کاری کارگران اقدام کنند ،انجام راهبردهای حمایتي شامل تقسیم کاری مناسب ،مرخصي
به موقع ،شیفت کاری خوب و نیز پاداش و تسهیالت کافي است .سرپرستان واحدهای صنعتي
تالش کنند با تبادل منابع و امکانات مختلف ،از کارگران در زمینههای کاری -خانوادگي حمایت
الزم را ایفا کنند .کارگران نیاز به افزایش آگاهي در زمینه شغلي و حمایت از سوی مدیران
شرکتها دارند .از این رو ،با برنامهریزی مناسب به کارگران فرصتهای الزم را ميدهد تا به
اوضاع خانوادگي و شرایط کاری مسلط شوند .تسلط بر این اوضاع و شرایط بر کیفیت زندگي
کاری تاثیر مثبتي خواهد گذاشت .بنابراین ،با برنامهریزی مشخص ،اعضای خانه نیز مطلع
ميشوند که باید چه وظایفي را در طول روز انجام بدهند و مشارکت و تقسیم مسئولیت در
خانواده باید به چه نحوی باشد.
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