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چكيده
امروزه تعارض بین کار و زندگی مسأله اغلب افراد ،سازمانها و جوامع است .یکی از مهمترین تعارضات در این
رابطه طوالنی شدن ساعات کار به علت تغییر شرایط اجتماعی و در نتیجه کاسته شدن از وقتی است که میتوان در اختیار
خانواده گذاشت (گیدنز .) 125 :9881 ،9این تعارض منجر به عدم رضایت و استرس شغلی برای کارکنان میشود .عالوه بر
این ،افزایش میزان غیبت ،اخراج و نرخ بیماریهای جسمی و روانی کارکنان و کاهش انگیزه ،بهرهوری و کیفیت زندگی
آنان از دیگر پیامدهای این تعارض است .برای فائق آمدن بر این مشکالت ،باید به بدنبال اجرای سیاستهایی بود که ضمن
پاسخگویی به نیاز سازمان ها ،فشار روحی کمتری را بر کارکنان تحمیل نماید و منجر به ارتقاء میزان بهرهوری آنان گردد.
در تحقیق حاضر به دنبال بررسی نقش استراتژی تسهیم شغل به عنوان یکی از الگوهای منعطف کاری در ایجاد توازن بین
کار و زندگی کارکنان وزارت کار و امور اجتماعی هستیم .حجم نمونه آماری این پژوهش  212نفر است که به روش نمونه-
گیری تصادفی طبقهبندی شده انتخاب شدهاند .همچنین از روش تحقیق کمی و ابزار پرسشنامه به منظور جمعآوری
دادهها استفاده شده است.
با توجه به پیشینه تحقیقات انجام شده برای سنجش توازن بین کار و زندگی که متغیر وابسته این تحقیق بود ،چهار
مولفه رضایت شغلی ،انگیزش شغلی ،استرس شغلی و کیفیت زندگی در نظر گرفته شد .فرضیات تحقیق از طریق کای
اسکویر تک نمونه ای آزمون شدند .به طور کلی ،نتایج به دست آمده تأثیر تسهیم شغل بر ایجاد توازن بین کار و زندگی
کارکنان را مورد تأیید قرار داد.
واژههای كليدی :تسهیم شغل ،توازن بین کار و زندگی ،الگوهای کاری منعطف.
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 -1مقدمه

 -2ادبيات تحقيق

امروزه در جهان بسیاری از سازمانها برنامههایی را
برای ایجاد توازن بین کار و زندگی کارکنان خود ارائه
مینمایند  ،چرا که با اشتغال زن و شوهر و پیدایی
پیچیدگیهای روزافزون زندگی ،رسیدگی به امور خانواده
بیش از پیش مشکل بنظر میرسد .تحقیقات انجام شده
در سازمانها گواه بر این معضل است که غیبتهای مکرر
ناشی از تعارض بین کار و خانواده ساالنه هزینههای
زیادی را دربردارد .بنابراین بسیاری از سازمانها ،توازن
بین کار و خانواده را موضوعی حساس میدانند .سازمان-
هایی که به نیروهای خود برای ایجاد این توازن کمک
کردهاند ،هزینههای غیبت و معضالت دیگر را کاهش
دادهاند .سازمانهای پیشرو ،بررسی زندگی شخصی نیروی
انسانی را بخشی از وظایف خود قلمداد میکنند .مدیران
موفق دیگر ،کار و زندگی را دو عامل رقیب نمیدانند،
بلکه آنها را مکمل هم تلقی میکنند .اینگونه مدیران در-
حقیقت سیاست برنده -برنده را پیش گرفتهاند (لیزوت 2و
لیتواک.)9 :9881 ،8
با توجه به اینکه امروزه بیشتر هزینههای سازمانی
مربوط به هزینههای نیروی کار میباشد ،الزم است که
سیاستهایی برای بکارگیری این نیروها اتخاذ گردند که
صرفه جویی مالی داشته باشند و در عین حال منجر به
بهبود مدیریت سازمان گردند .عمدهترین این سیاستها
الگوهای کاری منعطف هستند .چنین الگوهایی میتوانند
ضمن بکارگیری گستره بیشتری از پرسنل و در اختیار
گرفتن تواناییهای ایشان ،با ایجاد شرایط بهتر کاری
انگیزه باالتری برای فعالیت کارکنان به وجود آورند .یکی
از الگوهای کاری منعطف که در سالهای اخیر مورد اقبال
پژوهشگران رفتار سازمانی قرار گرفته است ،روش تسهیم
شغل میباشد (قلیپور ،پیراننژاد ،بد و ناصرشریعتی،
 .)98 :9888در تحقیق حاضر به دنبال یافتن رابطه میان
اجرای استراتژی تسهیم شغل و ایجاد توازن بین کار و
زندگی کارکنان وزارت کار و امور اجتماعی میباشیم .به
عبارت دیگر ،برآنیم تا به بررسی نظرات کارکنان این
وزارتخانه در مورد تأثیر اجرای این روش -به عنوان یک
الگوی منعطف کاری -بر تعادل بین کار و زندگی
بپردازیم.

 -1-2تعارض بين كار و خانواده
در سالهای اخیر تناسب بین کار و زندگی یکی از
چالشهای پیش روی کارکنان و سازمانها بوده است.
اکثر کارکنان به دنبال کاهش تعارض بین کار و خانواده و
ایجاد توازنی معقول بین کار و زندگی خود هستند .یکی
از منابع عمده ایجاد استرس شغلی ،ناتوانی در حل تضاد
بین کار و خانواده میباشد که منجر به عدم رضایت
شغلی و شخصی میشود (قلیپور و همکاران.)9 :9888 ،
عالوه بر این ،کارفرمایان سالهاست که به دنبال
ارتقای بهرهوری کارکنان و محیطهای کاری بودهاند.
شواهد نیز نشان دادهاند که فعالیتها و تجربیات حوزه
خانواده میتواند تجربیات و بهرهوری کارکنان را در حوزه
کار تحتتأثیر قرار دهد .در پاسخ ،خیلی از سازمانها به
دنبال کمک به کارکنان در ایجاد توازن بین خواسته-
هایشان از کار و خانواده هستند (فیسر 4و وادسوورت،5
.)2 :2118
نظرسنجی گالوپ در سال  2119نشان داده است که
 25درصد پاسخدهندگان به میزان زیادی برای ایجاد
توازن بین کار و زندگی تحت استرس هستند .از این
تعداد  41درصد اعالم کردهاند که منبع این استرس
مربوط به کار است و  41درصد نیز اظهار داشتهاند که
کار و خانواده عامل این استرس به شمار میروند .از
پیامدهای این استرس میتوان به افزایش میزان غیبت
کارکنان ،اخراج از کار ،انگیزه و بهرهوری پایین ،نرخ باالی
بیماریهای جسمی و روانی و کاهش کیفیت زندگی
کاری اشاره کرد (رابرتس.)2 :2119 ،2
همچنین ،در بررسی پیمایشیای که در سال 2111
توسط مرکز سیاست عمومی رادکلیف 1انجام شده81 ،
درصد پاسخدهندگان اظهار داشتند« ،داشتن برنامه زمانی
کاریای که آنها را قادر میسازد که با خانوادهشان زمان
بیشتری را بگذرانند» برایشان دارای اولویت باالیی است
(شاپیرو 8و همکاران.)4 :2118 ،
مطالعات انجام شده در سالهای اخیر در کشورمان
نیز حاکی از توجه به مسأله توازن بین کار و زندگی
کارکنان دارد .به نحوی که بند نهم سیاستهای کلی
نظام اداری که توسط مقاممعظم رهبری در تاریخ
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 81/9/89به روسای قوه سهگانه ،رییس مجمع تشخیص
مصلحت نظام و رییس ستاد کل نیروهای مسلح ،ابالغ
شده نیز به ضرورت ایجاد این توازن پرداخته و «توجه به
استحکام خانواده و ایجاد تعادل بین کار و زندگی افراد در
نظام اداری» را یکی از ضروریات قلمداد کرده است
(پایگاه اطالعرسانی مجمع تشخیص مصلحت نظام) .اشاره
مستقیم به این مسأله در کنار سیاستهایی مانند «دانش
بنیان کردن نظام اداری از طریق به کارگیری اصول
مدیریت دانش و یکپارچهسازی اطالعات ،با ابتناء بر
ارزشهای اسالمی» نشان از توجه به اهمیت این موضوع
در دیدگاه مدیریت کالن کشورمان دارد.
یکی از استراتژیهایی که امروزه در جهان برای مقابله
با تعارض بین کار و زندگی و ایجاد توازن بین این دو
توسط سازمانها اتخاذ میشود ،استفاده از الگوهای کاری
منعطف است.
 -2-2الگوهای كاری منعطف
طی سالهای گذشته الگوهای کاری منعطف از جمله
موارد بحث برانگیز در مدیریت منابع انسانی بوده است.
الگوهای کاری منعطف یعنی کارفرما به کارکنان برای
تعیین زمان ،مکان و نحوه انجام کارشان گزینههای
مختلفی را ارائه کند و کارکنان این امکان را داشته باشند
که از بین گزینههای مختلف یکی را انتخاب کنند و یا
آنها را به نحوی با هم ترکیب نمایند که هم برای سازمان
منفعت داشته باشد و هم برای کارکنان (پرین:2111،1
.)98
این نوع الگوهای کاری انواع متفاوتی دارند که می-
توان به ساعات کاری شناور ،هفتههای کاری فشرده ،دور-
کاری و روشهای کاری پارهوقت داوطلبانه خصوصاً
تسهیم شغل اشاره کرد.
 -3-2تسهيم شغل
تسهیم شغل به عنوان یک روش جدید برنامهریزی
کاری میتواند به عنوان راهحلی برای مشکالت کارکنان
در نظر گرفته شود .این روش اجازه میدهد که دو یا چند
نفر یک کار  41ساعت در هفته (کار تمام وقت) را بین
خود تقسیم نمایند .بنابراین بطور مثال ،یکی از افراد کار

را از ساعت  8صبح تا  92ظهر و فرد دیگر از ساعت  9تا
 5بعد از ظهر انجام میدهد و یا اینکه هر یک از افراد
روزهای مشخصی را به صورت تمام وقت کار نمایند
(قلیپور و همکاران .)4 :9888 ،به عبارت دیگر در این
روش دو نفر یا بیشتر ،داوطلبانه روی یک کار تمام وقت
کار میکنند و در تمام حقوق ،سود و  ...آن سهیم هستند.
هر یک از این افراد قرارداد مستقلی با کارفرما داشته و
حقوق و مزایای مشخص دارد .معموالً شغل براساس
فعالیت یا زمان و بر حسب نیازهای خود شاغل و شاغلین،
به روشهای مختلف تقسیم میگردد .بسته به نیازمندی-
های واقعی شغل ،تسهیمکنندگان شغل میتوانند از
جنس ،سن و نسلهای مختلف باشند .ممکن است که
یک فرد سالم با فردی معلول و یا فردی جوان با فرد
مسنتر و یا یک زن و مرد و یا افرادی از ملیتهای
متفاوت ،در کار با هم مشارکت نمایند و نوع مشارکت
بسته به نوع شغل ممکن است در مسئولیتها یا در زمان
کار باشد .همچنین یک دوره زمانی همپوشانی هم به
منظور تعامل بین مشارکتکنندهها و بحث و تبادل نظر
آنها در رابطه با شغلشان ،در نظر گرفته میشود
(برانین.)2 -8 :2114،91
اگرچه ممکن است (به علت به کارگیری دو نفر در
یک پست) شرکتها مزایا را به صورت دوبله و 921
درصد حقوق را پرداخت کنند ،اما کارفرمایان تسهیم
شغل را یک سود خالص میدانند ،چرا که میتوانند از
مزایای زمان و انرژیای که در کارکنان مولدی سرمایه-
گذاری شده است که در غیر اینصورت شرکت را ترک
میکردند ،استفاده نمایند (شروین 99و استرمن:2112 ،92
.)85
بطور کلی تسهیم شغل به خاطر فرصتهای برابر
کاری که در اختیار افراد قرار میدهد باعث افزایش
انگیزش افراد و در نتیجه افزایش بهرهوری ایشان می-
گردد .دالیل مختلفی برای تأیید ادعای افزایش بهرهوری
در صورت افزایش تسهیم شغل وجود دارد .از جمله این
دالیل میتوان به افزایش انعطافپذیری ،نگهداری پرسنل
مجرب ،استفاده از گستره وسیعتری از مهارتهای کاری
و افزایش انگیزش و تعهد افراد اشاره نمود .درمجموع می-
توان چنین نتیجه گرفت که تسهیم شغل در مقایسه با
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کار تماموقت باعث میشود کارکنان در طی ساعات
کاری ،پرانرژیتر و خالقتر عمل نمایند (هریس،98
 .)81 :9111به نظر میآید یکی از مهمترین مزیتهای
تسهیم شغل داشتن فرصت زمانی کیفی در محل کار و
زمان کمی در منزل است (فریمن .)25 :2111 ،94این نوع
اشتغال ،به عنوان یک گزینه بهتر بین بیکاری و اشتغال
تماموقت برای زنان مطرح شده است ،زیرا مشاغل مزبور
دارای این ویژگیاند که بانوان به شکل بهتری میتوانند
بین کار در منزل و کار در بازار تعادل و توازن برقرار کنند
(امینی و حجازی آزاد.)2 :9888 ،
هر چند در حال حاضر ،تسهیم شغل در اروپا بیشتر
اجرا میشود ،اما این روش بصورت رسمی در طی دهه
 9111در ایاالت متحده پدید آمد تا بتوان کارهایی را که
به طور معمول به یک شیفت کامل کاری نیاز دارند به
صورت پارهوقت اداره نمود .معلمی و پرستاری جزو اولین
مشاغلی بودند که به صورت اشتراکی درآمدند چرا که
بیشتر در انحصار زنانی بودند که میخواستند تعادلی بین
شغل و خانواده خود برقرار سازند .بخشهای عمومی 95و
بخشهای خصوصی بزرگ ،92نیز تسهیم شغل را به عنوان
انتخابی برای کارکنان خود در نظر گرفتند (ایک،91
.)811 :2119
در سالهای اخیر ،کارکنان کشورهای اروپایی و علی-
الخصوص آمریکایی به میزان زیادی برای اجرای استراتژی
تسهیم شغل تمایل نشان دادهاند .این عالقه و تمایل
ریشه در علل متعددی دارد که به عنوان مثال میتوان به
تغییر ماهیت نیروی کار ،افزایش مشارکت زنان علی-
الخصوص زنان متخصص ،افزایش فاصله بین انتظارات
کارکنان و ماهیت شغلشان ،عالقه به داشتن اوقات فراغت
بیشتر به منظور تحصیل و ایجاد توازن بین کار و زندگی،
نگرانی درباره کیفیت زندگی خانوادگی و همچنین باال
رفتن نرخ بیکاری در کشورهای مختلف ،اشاره کرد
(آلمستد.)288 -284 :9111 ،98
یکی از نکات حائز اهمیت درباره تسهیم شغل این
است که این روش معایب کار پارهوقت را از بین میبرد،
چرا که میتواند پستهای مدیریتی باالتری را دربربگیرد.
با اجرای روش تسهیم شغل ،کارکنانی که در پستهای
باالتری کار میکنند و کارپارهوقت موردنظرشان نیست،

میتوانند کار دارای حقوق و پرستیژ باالتری را انتخاب
کنند و دیگر جلوی ارتقایشان گرفته نخواهد شد ( استن
وورت.)212 :9111 ،91
به نظر میآید با توجه به شرایط جامعه کنونی ما
تسهیم شغل میتواند به عنوان استراتژی ایجاد توازن بین
کار و زندگی در سازمانهای کشورمان اجرا شود .از
آنجایی که این استراتژی روشی نوین در جهان و علی-
الخصوص در ایران است ،معرفی و فرهنگسازی درباره آن
و همچنین تغییر گفتمان کارکنان و مدیران درباره الگو-
های منعطف کاری به عنوان مرحله اول اجرای آن
محسوب میشود .همچنین با توجه به اینکه وزارت کار و
امور اجتماعی متولی اصلی اشتغال و ارتقاء بهرهوری
نیروی انسانی در ایران است ،این وزارتخانه به عنوان
مطالعه موردی این تحقیق درنظر گرفته شده است .عالوه
بر این ،تقویت و گسترش الگوهای منعطف کاری و
برنامهریزی برای افزایش انگیزه و ارتقاء بهرهوری نیروی
کار از برنامههای دردست اجرای این وزارتخانه میباشد
(منشور کاری وزارت کار و امور اجتماعی).
در مقاله پیشرو تسهیم شغل به عنوان متغیر مستقل
و ایجاد توازن بین کار و زندگی به عنوان متغیر وابسته در
نظر گرفته میشود که دارای چهار مولفه رضایت شغلی،
انگیزش شغلی ،کیفیت زندگی و استرس شغلی است .در-
حقیقت ،در این تحقیق به دنبال بررسی تأثیر استراتژی
تسهیم شغل در افزایش رضایت شغلی ،انگیزش شغلی و
کیفیت زندگی کارکنان و همچنین کاهش استرس شغلی
آنان به عنوان فرضیات فرعی تحقیق و درنهایت بررسی
نقش اجرای این روش در ایجاد توازن بین کار و زندگی
کارکنان به عنوان فرضیه اصلی تحقیق هستیم.
 -4-2پيشينه تحقيق
بررسیهای انجام شده در کتب ،مقاالت ،پایاننامهها و
سایتها نشان میدهند که کار علمی قابل توجهی در
موضوع تسهیم شغل در کشورمان انجام نشده است ،اما
مرور مطالعات خارج از کشور نشان داد که در این موضوع
مقاالت فراوانی نگارش شده است .در ذیل به برخی از این
مقاالت و تحقیقات داخلی و خارجی اشاره میشود:
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آرین قلیپور و همکارانش در مقالهای با عنوان
"تسهیم شغل :پاسخی به چالشهای کاری زنان دانشور"
ضمن بررسی وضعیت این زنان و سهم ایشان در بازار کار،
به بررسی روشهای کاری منعطف و خصوصاً روش
تسهیم شغل پرداخته و در نهایت با انجام مصاحبه
ساختاریافته با مدیران و مسئولین دانشگاه آزاد ،دیدگاه-
های آنان در خصوص امکانپذیری و تأثیرات اجرای این
روش در مورد زنان دانشور شاغل در دانشگاه را مطرح
کرده است.
با توجه به نتایج به دست آمده در این تحقیق ،قلیپور
و همکارانش چنین نتیجه گرفتهاند که بیش از  %11افراد
معتقدند که تسهیم شغل تأثیر بسزایی در جذب و حفظ
نخبگان زن خواهد داشت و نزدیک به  %41آنان این
روش را موجب لوث شدن مسئولیت نمیدانستند.
همچنین ،همه افراد در خصوص تأثیر روش موصوف بر
کاهش تضاد بین کار و خانواده متفقالقول بودند.
علیرضا امینی و زهره حجازی آزاد نیز در مقاله
«اشتغال پارهوقت و مشارکتی؛ راهکارهای موثر در کاهش
بیکاری زنان» با اشاره به روند رو به رشد اشتغال پارهوقت
و مشارکتی در سالهای اخیر در بیشتر کشورهای جهان،
این نوع اشتغال را یکی از راهکارهای موثر در استفاده از
نیروی کار زنان قلمداد میکنند .از نظر نویسندگان این
مقاله ،این نوع اشتغال ،به عنوان یک گزینه بهتر بین
بیکاری و اشتغال تماموقت برای زنان مطرح شده است،
زیرا مشاغل مزبور دارای این ویژگیاند که بانوان به شکل
بهتری میتوانند بین کار در منزل و کار در بازار تعادل و
توازن برقرار کنند.
نگار عرب و فاطمه رضایی نیز در مقاله "تسهیم
شغل" به تعریف تسهیم شغل ،تاریخچه آن و همچنین
یافتههای تحقیقی درباره هزینه و فایدههای این روش
برای کارمندان و کارفرمایان پرداختهاند .نویسندگان این
مقاله معتقدند نگهداری بهتر کارمندان و افزایش بهرهوری
آنان از طریق تواناییها ،شایستگیها و مهارتهای بالقوه-
شان که مرتبط با اهداف کار میباشد ،از جمله مزایای
سازمانی این روش است .همچنین ،روش مزبور به
کارمندان برای ایجاد تعادل بین مسئولیتهای کاری و
خانوادگی ،پرورش فرزندان ،به دست آوردن تحصیالت

بیشتر در زمان آزادشان یا توسعه عالقمندیهای حرفهای
در طول آخرین مراحل شغلی آنها کمک میکند.
یکی از قدیمیترین و کاملترین مقاالت در موضوع
تسهیم شغل مقاله "تسهیم شغل :یک سبک کاری
نوظهور" است که آلمستد بارنی 21در سال  9111آن را
به رشته تحریر درآورده و در نشریه اینترنشنال لیبر
رویوو 29به چاپ رسیده است .در این مقاله ،نویسنده به
تفصیل به بیان چیستی ،چرایی و چگونگی تسهیم شغل
میپردازد .وی پس از ارائه تعریفی از تسهیم شغل ،به
تغییر در ماهیت نیروی کار ،شکاف بین انتظارات کارکنان
و ماهیت شغلشان و عالقه به داشتن اوقات فراغت بیشتر
به عنوان مهمترین دالیل گرایش کارکنان به کار پارهوقت
اشاره کرده است .پس از آن ،وی به تشکیل تیم و نحوه
تقسیم زمان ،وظیفه ،درآمدها و مزایا به عنوان مسائل
حائز اهمیت در نحوه تسهیم شغل میپردازد .درحقیقت،
تیمهای تسهیم شغل شامل افرادی با مهارتهای مشابه
هستند که پستها را براساس زمان تقسیم میکنند و یا
افرادی با مهارتهای مکملاند که سمتها را برمبنای
وظایف تقسیم مینمایند .همچنین در فرآیند استخدام
افراد این تیم باید توجه کرد که کارکنانی را به کار گرفت
که کار پارهوقت را ترجیح دهند و همچنین میبایست
بین افرادی که در پستی سهیم میشوند ،میزانی از
سازش وجود داشته باشد.
نویسنده اینگونه ادامه میدهد که تسهیم شغل اصوالً
گزینهای است که توسط کارکنان آغاز شده است و
کارفرمایان به علت ترس از افزایش تعداد کارکنان و باال
رفتن هزینهها با آن مخالفت کردهاند ،اما این روش فواید
زیادی برای سازمان نیز دارد که انعطافپذیری بیشتر در
برنامهریزی کاری ،حفظ کارکنان ارزشمند ،کاهش غیبت
از کار ،انگیزه و انرژی بیشتر برای شغل ،استخدام از حوزه
وسیعتری از نیروی کار و جایگزینهایی برای کارکنان
قدیمیتر از مهمترین این فواید هستند.
مقاله "تسهیم شغل :یک گزینه مناسب برای اجرای
قانون؟" 22نوشته لیسا پرین )2111( 28یکی از مطالعات
علمی انجام شده در این زمینه است که در "اف .بی .آی
ال انفرسمنت بولتن" 24به چاپ رسیده است .این مقاله به
بررسی روش تسهیم شغل که مراکز اجرای قانون در
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ایاالت متحده آمریکا در مقابله با تأثیرات منفی کاهش
نیروی انسانی اتخاذ کردهاند ،میپردازد.
نویسنده معتقد است که تسهیم شغل میتواند بهره-
وری را افزایش دهد و مزایای متعددی را هم برای
کارفرمایان و هم کارکنان ایجاد کند .این روش یک
زندگی متعادل را برای کارکنان ایجاد مینماید و باعث
میشود بتوانند زمان بیشتری را با خانوادهشان بگذرانند و
یا به دنبال تحصیالت و عالقمندیهای شخصی باشند.
همچنین آنها استرس کمتری را تحمل میکنند که در-
نتیجه باعث افزایش رضایت شغلی و بهرهوری میشود.
عالوهبراین ،کارکنان میزان غیبت پایینتری را دارند و
کمتر از مرخصی استعالجی استفاده میکنند .کارفرمایان
نیز میتوانند به علت مزایای مشترک و هزینه اضافهکاری
کمتر ،پول پسانداز نمایند .افراد سهیم در شغل میتوانند
در زمانهای فشرده کاری ،بیشتر کار کنند و بدین ترتیب
اضافهکاری برای پر کردن پست را حذف کنند .عالوه بر
این ،تسهیم شغل برای سازمان ،در عینحال که بهرهوری
را حفظ میکند انعطاف را نیز افزایش میدهد .شغل
تسهیم شده در همه زمانها پوشش داده میشود .اغلب
اگر یکی از افراد سهیم در شغل غایب باشد و یا به
مرخصی برود ،دیگر فرد سهیم در شغل در آن دوره زمانی
به صورت تماموقت کار میکند .همچنین ،کارفرمایان
میتوانند از تسهیم شغل برای استخدام و حفظ کارکنان
استفاده کنند .افراد سهیم در شغل نیز برای سازمانهایی
که برنامههای کاری منعطف ارائه میکنند ارزش قائلند و
با اشتیاق و فداکاری بیشتر وظایفشان را انجام میدهند.
کاترین مارشال )9111(25نیز در مقاله "تسهیم
شغل" که در نشریه "استاتیکس کانادا" 22به چاپ رسیده
به بررسی این روش در کانادا ،ویژگیهای افرادی که در
تسهیم شغل شرکت میکنند و مقایسه آن با کار پارهوقت
پرداخته است.
نویسنده معتقد است تسهیم شغل به کارکنان کمک
میکند که توازن بین کار و خانواده را افزایش دهند،
انرژی بیشتر و استرس کمتری داشته باشند و درنتیجه
رضایت شغلی آنها افزایش مییابد .همچنین این روش در
برنامه کاری کارکنان انعطاف بیشتری به وجود میآورد و
باعث تسهیل فرآیند بازنشستگی برای آنها میشود .از

مزایای تسهیم شغل برای کارفرمایان میتوان به بهرهوری،
اشتیاق ،تعهد و خالقیت بیشتر کارکنان اشاره کرد .عالوه
بر این ،استفاده از این روش باعث کاهش اتالف کاری (به
لحاظ زمانی) ،استفاده از گستره وسیعتری از مهارتها و
حفظ کارکنان ارزشمند نیز میشود .این نوع الگوی
منعطف کاری احتیاج به سرپرستی و مدیریت بیشتری
دارد و ممکن است هزینه حقوق بازنشستگی را افزایش
دهد .شایان ذکر است که گفتگو و ارتباطات بیشتر و
تغییر در فرآیندهای اداری الزمه این روش است.
همچنین ،تسهیم شغل میتواند باعث مشکالت در محیط
کار و تعارضات شخصی بین افراد سهیم در شغل شود.
مقاله "راهحلهای بار کاری زیاد در دانشکده :تحقیقی
درباره تسهیم شغل" نوشته برندا جی .فریمن 21و کِنِت
ام .کال )2111( 28نیز از مطالعات علمی انجام شده در
این موضوع است .این تحقیق نظرات یک نمونه ملی از
 951استاد دانشکده آموزش مشاوره و  951رییس
آموزش دانشکده را با توجه به مزایا و معایب تسهیم شغل
در دانشکده بررسی میکند.
نتایج این تحقیق نشان داد که تفاوت کمی بین
دیدگاه روسای دانشکده و اساتید آموزش مشاوره وجود
دارد .همچنین %51،پاسخدهندگان معتقد بودند که در
کل تسهیم شغل یک "ایده خوب" است .این نتیجه
ممکن است نشاندهنده تعصب در برابر الگوهای کاری
غیرسنتی ،کمبود تجربه در ارتباط با تسهیم شغل ،عدم
درک بار کاری زیاد اعضا دانشکده ،یا دیگر فاکتورهایی که
در این تحقیق اندازهگیری نشدند ،باشد.
21
مقاله "تسهیم شغل در کتابداری " نوشته روت
استنت ،)9114( 81نیز که در نشریه "الیبررین کریر
دولوپمنت "89به چاپ رسیده است ،قابل توجه به نظر
میرسد .این مقاله مزایا و محدودیتهای تسهیم شغل را
علیالخصوص برای کتابداران بررسی میکند و بر اهمیت
ارتباطات خوب و نحوه تقسیم کار بین دو فرد سهیم در
شغل تأکید مینماید.
نویسنده معتقد است تسهیم شغل هم برای کارمندان
و هم برای کارفرمایان مزایایی را دارد .این روش به
کارمند این امکان را میدهد که به تعادل در کار و زندگی
برسد و استرس فرد و خانوادهاش را کاهش میدهد.

فصلنامه آيندهپژوهي مديريت ،شماره  ،99پاييز و زمستان 05 /2991

کارفرمایان نیز میتوانند با استفاده از تسهیم شغل
کارکنان ارزشمندی را که آموزش دیدهاند ،برای سازمان
خود حفظ کنند .در ادامه نویسنده به این نکته اشاره می-
کند که در مشاغلی که زنان اکثریت هستند (به عنوان
مثال کتابداری) ،تسهیم شغل به نظر عاقالنه میآید.
همچنین ،ثابت شده که مشاغل کتابخانهای برای تسهیم
مناسب هستند .وقتی طرح تسهیم شغل در یک کتابخانه
اجرا میشود ،کارکنان دیگر میبایست درباره نحوه ارتباط
با افراد سهیم در شغل ،برخورد یکسان با آنها و فهم اینکه
آنها تحت قوانین مشخصی کار میکنند ،آموزش داده
شوند.
گراهام تورنیکرافت 82و گرالدین استراتدی)9112( 88
نیز در مقاله "تسهیم شغل یک پست مشاوره" که در
نشریه "بی .ام .جی" 84به چاپ رسیده است ،به عنوان دو
روانپزشک به بررسی تجربیات و مشکالت کاری سهیم
شدن در یک پست مشاوره پرداختهاند.
نویسندگان این مقاله معتقدند تنظیمات تسهیم شغل
برای پرستاران ،داروسازان ،فعاالن اجتماعی پزشکی و
روانشناسان در ان .اچ .اس 85موفق عمل کرده است.
همچنین ،تسهیم شغل مزایای زیادی دارد ،به عنوان مثال
کاهش گردش کارکنان ،افزایش انعطاف کارکنان ،افزایش
بهرهوری ،پیوستگی کار بیشتر و در دسترس بودن
مهارتهای بیشتر .آنها سه نگرانی مهمی که اغلب
کارفرمایان در مورد تسهیم شغل دارند را ارتباطات
ضعیف ،هزینههای سربار بیشتر و مسئولیتهای درمانی
میدانند.
 -3روش تحقيق
پژوهش حاضر از حیث هدف پژوهشی کاربردی و از
نظر زمان گردآوری دادهها ،پیمایشی محسوب میشود.
همچنین به لحاظ ماهیت دادهها تحقیقی کمی است.
جامعه آماری موردنظر شامل  118نفر از کارکنان وزارت
کار و امور اجتماعی است .با استفاده از جدول «کرجسی
و مورگان» حجم نمونه آماری مورد نظر  212نفر تعیین
شد که به روش نمونهگیری تصادفی طبقهبندی شده بر
اساس جنسیت و مدیر یا کارمند بودن انتخاب شدهاند.

 -1-3ابزار گردآوری دادهها و روایی و پایایی آن
در این تحقیق برای سنجش رابطه بین تسهیم شغل
(متغیر مستقل) و توازن بین کار و زندگی (متغیر وابسته)
از روش میدانی و پرسشنامهای که دارای  22سوال بسته
بود ،به منظور جمعآوری اطالعات استفاده شده است.
نکته قابل مالحظه این است که به علت عدم وجود
پرسشنامه مشابهی در این موضوع ،این پرسشنامه کامالَ
محققساخته و با مشورت صاحبنظران طراحی شده
است .درواقع ،به لحاظ اعتبار ،این پرسشنامه از نظر
متخصصان دارای اعتبار است .همچنین ،پایایی آن از
طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ سنجیده شده است.
از آنجایی که ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده 1/881
و باالتر از  1/1است ،پرسشنامه به کار رفته پایایی قابل
قبولی را داراست .همچنین الزم به ذکر است در این
تحقیق از نرمافزار اس پی اس اس برای تجزیه و تحلیل
دادهها بهره گرفته شده است.
 -2-3تعریف مفاهيم و نحوه سنجش متغيرها
در این بررسی ،پس از تعریف مفهومی هر متغیر و
گویهسازی ،از طیف پنج قسمتی لیکرت برای پاسخگویی
به گویهها استفاده شده است.
متغير وابسته
توازن بین کار و زندگی که به عنوان متغیر وابسته در
این تحقیق در نظر گرفته شده ،مفهومی بسیار گسترده
است و به نوعی در برابر مفهوم تعارض بین کار و خانواده
قرار دارد .با توجه به مطالعات و تحقیقات انجام شده در
موضوع توازن بین کار و زندگی ،علیالخصوص تحقیقات
آلمستد بارنی ،)9111( 82کلی مکمانوس 81و همکارانش
81
( ،)2112گری ای .رابرتس ،)2119( 88لیسا پرین
( ،)2111کاترین مارشال ،)9111( 41دینا ال .شارپ 49و
همکارانش ( ،)2112روت استنت )9114( 42و همچنین
آرین قلیپور و همکارانش ( )9888میتوان چهار مولفه
زیر را برای توازن بین کار و زندگی در نظر گرفت:
 -9رضایت شغلی  -2استرس شغلی  -8انگیزش شغلی
 -4کیفیت زندگی
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 )9رضایت شغلی :منظور از رضایت شغلی مجموعهای

 )4انگيزش شغلی :اصطالح انگیزش در تئوریهای

از احساسهای سازگار و ناسازگار است که کارکنان با
آن احساسها به کار خود مینگرند .رضایت شغلی
بخشی از رضایت از زندگی است .سرشت پیرامون
بیرون از کار انسان بر احساسهای وی در کار اثر
میگذارد .بر همین روال ،چون شغل یک بخش عمده
از زندگی است ،پس رضایت شغلی بر رضایت کلی
انسان از زندگی نفوذ دارد .درنتیجه مدیران باید نه
تنها به بررسی پیرامون نزدیک شغل بپردازند و بر آن
نظارت کنند ،بلکه از توجه به نگرشهای کارکنان
خود به دیگر بخشهای زندگی غافل نباشند
(دیویس .)911 :9815 ،48این متغیر به وسیله
شاخصهای نرخ جایگزینی ،عادالنه بودن پاداشها
نسبت به کارکرد از دید کارکنان ،غیبت از کار و دیر
آمدن بر سرکار مورد سنجش قرار گرفته است.

مدیریت به این منظور به کار میرود که نیروهای
درونی فرد را که در میزان ،جهت و پیگیری تالش در
کار صرف میشود ،تبیین میکند .به عبارت سادهتر،
یک شخص با انگیزش زیاد ،در کار سختکوش است ،و
کسی که انگیزش ندارد ،تالش نمیکند .مدیری که از
طریق انگیزش هدایت میکند ،شرایطی به وجود می-
آورد که افرادی که با آنها سروکار دارد ،مشتاق و
سختکوش باشند .واضح است که اگر نتایج عملکرد
باال باید به طور مستمر در سازمان حاصل شود ،یک
نیروی کار با انگیزه باال اجتنابناپذیر است (ایراننژاد
پاریزی .)858 -881 :9881 ،در این تحقیق میزان
عالقه به کار ،سختکوشی فرد ،غیبت از کار و دیر
آمدن بر سرکار به عنوان شاخصهای سنجش
انگیزش شغلی در نظر گرفته میشوند.

 )2استرس شغلی :استرس یا فشار عصبی به وضعیتی
گفته میشود که در آن بر عواطف و هیجانها،
فراگردهای اندیشیدن و حالتهای بدنی انسان کشش
و سنگینی وارد آید .هنگامی که فشار عصبی از اندازه
بیرون باشد ،توانایی انسان در سازگاری با پیرامون به
خطر میافتد (دیویس .)281 :9815 ،در این تحقیق،
میزان ابهام در شغل ،حجم کار واگذار شده به فرد،
امنیت شغلی و تعارض بین نقشهای کاری و
خانوادگی به عنوان شاخصهای استرس شغلی در
نظر گرفته میشوند.
 )8كيفيت زندگی :از نظر سازمان بهداشت جهانی،
کیفیت زندگی شامل پندارهای فرد از وضعیت
زندگیاش با توجه به فرهنگ و نظام ارزشی که در آن
زندگی میکند و ارتباط این دریافتها با اهداف،
انتظارات ،استانداردها و اولویتهای موردنظر فرد
است .ویژگیهای مهم کیفیت زندگی که موردتوافق
اکثر صاحبنظران علوم اجتماعی است ،شامل چند-
بعدی ،ذهنی و پویا بودن آن است و ابعاد اساسی آن،
مربوط به سالمت بعد جسمانی ،روانی و اجتماعی
میباشد (زکی .)2-4 :9885 :در این پژوهش میزان
سالمت جسمی ،روانی و اجتماعی شاخصهای
سنجش کیفیت زندگی هستند.

متغير مستقل
در این پژوهش تسهیم شغل به عنوان متغیر مستقل
در نظر گرفته شده است .همانطور که ذکر شد تسهیم
شغل یکی از الگوهای منعطف کاری است که برای ایجاد
توازن بین کار و زندگی کارکنان به کار میرود و به
موجب آن یک شغل تماموقت بین دو فرد یا بیشتر
تقسیم میشود (ایراننژاد پاریزی.)492 :9881 ،
 -3-3مدل مفهومی تحقيق
با توجه به بررسی پیشینه تحقیقات و مطالعات انجام
شده در این موضوع ،مدل مفهومی ذیل برای تحقیق در
نظر گرفته شد.
درحقیقت در این مدل ،چنین فرض شده که تسهیم
شغل از طریق افزایش رضایت شغلی ،انگیزش شغلی و
کیفیت زندگی کارکنان و همچنین کاهش استرس
شغلیشان در افزایش توازن بین کار و زندگی آنها موثر
میباشد .همچنین برای سنجش هر یک از این چهار
مولفه ،شاخصهایی در نظر گرفته شد که در مدل به آنها
اشاره شده است.
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اجرای استراتژی تسهیم شغل

رضایت شغلی

توازن بین کار و زندگی

انگیزش شغلی

استرس شغلی

کیفیت زندگی

نرخ جایگزینی

ابهام در شغل

سختکوشی

سالمت روانی

عادالنه بودن پاداشها

حجم کار

تاخیر

سالمت جسمی

تاخیر

امنیت شغلی

غیبت

سالمت اجتماعی

غیبت

تعارض بین نقشهای
کاری و خانوادگی

عالقه به کار

شكل  -1مدل مفهومی تحقيق

 -4یافتههای تحقيق
همانطور که اشاره شد توازن بین کار و زندگی به
عنوان متغیر وابسته ،توسط چهار مولفه رضایت شغلی،
انگیزش شغلی ،استرس شغلی و کیفیت زندگی سنجیده
شده است ،که نتایج حاصل از آن به شرح ذیل میباشد:
رضایت شغلی :به منظور سنجش این مولفه بر
اساس شاخصهای آن ،چهار گویه زیر در نظر گرفته شده
است:
جدول  -1گویههای اندازهگيری مولفه رضایت شغلی
1
2
3
4

گویهها
در حالت سهیم شدن در شغل ،پاداش کارکنان متناسب با
عملکرد آنان است.
در حالت سهیم شدن در شغل کارکنان جاجایی شغلی کمتری را
دارند.
در حالت سهیم شدن در شغل تعداد غیبت کارکنان کاهش می-
یابد.
کارکنانی که به روش سهیم شدن در شغل کار میکنند ،با تأخیر
کمتری بر سر کار حاضر میشوند.

بررسی نتایج به دست آمده نشان میدهد که به طور
کلی 1/8 ،درصد از پاسخگویان معتقدند در حالت سهیم
شدن در شغل رضایت شغلی در حد پائین است.
همچنین 21/5 ،درصد آنان رضایت شغلی در این حالت را
در حد متوسط و  82/2درصد آن را در حد باال دانستهاند.
به عبارت دیگر 12/1 ،درصد پاسخدهندگان میزان
افزایش رضایت شغلی در حالت سهیم شدن در شغل را
متوسط به باال برآورد کردهاند.
انگيزش شغلی :به منظور سنجش این مولفه  4گویه
در نظر گرفته شده که در جدول ذیل به آنها اشاره شده
است:
جدول  -2گویههای اندازهگيری مولفه انگيزش شغلی
گویهها
9
2
8
4

در حالت سهیم شدن در شغل (در مقایسه با کار تمام وقت)
احساس تعهد و عالقه بیشتری به کار وجود دارد.
کارکنانی که به روش سهیم شدن در شغل کار میکنند ،با
انگیزه و سختکوشی بیشتری بر سر کار حاضر میشوند.
در حالت سهیم شدن در شغل تعداد غیبت کارکنان کاهش می-
یابد.
کارکنانی که به روش سهیم شدن در شغل کار میکنند ،با
تأخیر کمتری بر سر کار حاضر میشوند.
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بنابراین با توجه به بررسیهای انجام شده میتوان
گفت 91/5 ،درصد از پاسخگویان اظهار داشتهاند در
حالت سهیم شدن در شغل انگیزش شغلی در حد پائین
است .همچنین 48/1 ،درصد آنان انگیزش شغلی را در
حد متوسط و  41/2درصد در حد باال دانستهاند .به بیان
دیگر میتوان گفت که  81/5درصد پاسخدهندگان
معتقدند در حالت سهیم شدن در شغل میزان افزایش
انگیزش شغلی متوسط به باالست.
استرس شغلی :به منظور سنجش این مولفه بر
اساس شاخصهای آن ،شش گویه زیر در نظر گرفته شده
است:

جدول  -4گویههای اندازهگيری مولفه كيفيت زندگی
گویهها
9

در تسهیم شغل نسبت به کار تمام وقت خستگی کمتری احساس می-
شود.

2

کارکنانی که به روش سهیم شدن در شغل کار میکنند به میزان
کمتری از مرخصی استعالجی استفاده میکنند.

8

کارکنانی که به روش سهیم شدن در شغل کار میکنند سالمت
فیزیکی بیشتری دارند.

4

در روش سهیم شدن در شغل کارکنان با انرژی بیشتری برسرکار
حاضر میشوند.

5

در روش سهیم شدن در شغل ،کارکنان فرصت بیشتری برای
رسیدگی به مسائل پزشکی و سالمتیشان دارند.

کارکنانی که به روش سهیم شدن در شغل کار میکنند از زندگیشان
2
رضایت کمتری دارند.
1

کارکنانی که به روش سهیم شدن در شغل کار میکنند دارای
آرامش و سالمت روانی بیشتری هستند.

کارکنانی که به روش سهیم شدن در شغل کار میکنند ،به خوبی
9
به نحوه انجام کار خود واقفند.

8

کارکنانی که به روش سهیم شدن در شغل کار میکنند ،استرس
کمتری را تجربه میکنند.

در حالت سهیم شدن در شغل ،حجم کاری که به کارمند سپرده
میشود با میزان ساعات حضور وی در محل کار متناسب است.

1

در حالت سهیم شدن در شغل کارکنان فرصت کافی برای ادامه
تحصیل در اختیار دارند.

جدول  -3گویههای اندازهگيری مولفه استرس شغلی
گویهها

2

در روش سهیم شدن در شغل ،به علت مشارکت دو نفر ،میزان کار
8
واگذار شده به هر کارمند کاهش مییابد.
4

کارکنانی که به روش سهیم شدن در شغل کار میکنند ،دارای
امنیت شغلی پایین هستند.

5

در روش سهیم شدن در شغل ،کارکنان تعارض کمتری را بین
نقشهای کاری و خانوادگی خود احساس میکنند.

2

کارکنانی که به روش سهیم شدن در شغل کار میکنند ،استرس
شغلی کمتری را تجربه میکنند.

بررسی نتایج این مطلب را تأیید میکند که به طور
کلی  82/25درصد از پاسخگویان بر این باورند در حالت
سهیم شدن در شغل استرس شغلی در حد پائین است.
همچنین  58/88درصد آنان اعتقاد دارند در این حالت
استرس شغلی در حد متوسط و  1/42درصد آن را در حد
باال برآورد کردهاند .این مسأله بیانگر این است 21/15
درصد پاسخدهندگان معتقدند در حالت سهیم شدن در
شغل ،استرس شغلی در حد متوسط به باال کاهش می-
یابد.
كيفيت زندگی :به منظور سنجش این مولفه 94
گویه در نظر گرفته شد که در جدول ذیل به آنها اشاره
شده است:

در حالت سهیم شدن در شغل کارکنان فرصت کافی برای پرداختن
 91به رشد شخصی (مطالعه ،شرکت در سمینارهای آموزشی و  )...در
اختیار دارند.
99

92

در حالت سهیم شدن در شغل کارکنان میتوانند زمان کافی به
تفریح اختصاص دهند.
کارکنانی که به روش سهیم شدن در شغل کار میکنند ،فرصت
بیشتری را برای پرداختن به فعالیتهای اجتماعی و داوطلبانه
(خیریه و  )...دارند.

در حالت سهیم شدن در شغل کارکنان از شرایط شغلیشان رضایت
98
بیشتری دارند.
در روش سهیم شدن در شغل ،کارکنان فرصت بیشتری برای پاسخ-
94
گویی به نیازهای اعضای خانوادهشان دارند.

به طور کلی بر اساس نتایج تحقیق میتوان گفت،
 4/84درصد پاسخگویان معتقدند در حالت سهیم شدن
در شغل کیفیت زندگی در حد پائین است .لکن 88/49
درصد آنان در این حالت کیفیت زندگی را در حد متوسط
و  51/25درصد آن را در حد باال میدانند .این مسأله
بیانگر این است که  15/22درصد پاسخگویان بر این
اعتقادند در حالت سهیم شدن در شغل ،کیفیت زندگی
گرایش به افزایش دارد و افزایش آن در حد متوسط به
باال است.
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آزمون فرضيات تحقيق

فرضيه فرعی دوم :اجرای استراتژی تسهيم شغل

به منظور تعیین نوع آزمون مورد استفاده برای آزمون
فرضیات و تعیین نرمال بودن توزیع دادهها از آزمون
کولموگرف اسمیرنف استفاده شده است .نتیجه این
آزمون نشان داد که توزیع دادههای مربوط به متغیرها
تفاوت معناداری با توزیع نرمال دارد .لذا فرضیات تحقیق
از طریق کای اسکویر تک نمونهای که یک آزمون نا-
پارامتریک است آزمون شدند که در ذیل به بررسی هر
یک پرداخته خواهد شد:

در افزایش انگيزش شغلی كاركنان نقش دارد.

فرضيه فرعی اول :اجرای استراتژی تسهيم شغل
رضایت شغلی كاركنان را افزایش میدهد.
با استناد به نتیجه آزمون کای اسکویر (،)991/581
تفاوت آماری معنیداری بین فراوانیهای مشاهدهشده و
فروانیهای مورد انتظار با اطمینان  1/11و سطح خطای
کوچکتر از  1/19وجود دارد .توزیع نسبتها نشان می-
دهد که اجرای استراتژی تسهیم شغل در افزایش رضایت
شغلی کارکنان نقش دارد .به بیان دیگر میتوان گفت بر
اساس نتایج به دست آمده شواهدی بر رد فرضیه اول که
اشاره به تأثیر اجرای تسهیم شغل بر افزایش رضایت
شغلی کارکنان دارد ،به دست نیامد .در واقع ،این روش به
کارکنان کمک میکند که توازن بین کار و خانواده را
افزایش دهند ،انرژی بیشتر و استرس کمتری داشته
باشند و درنتیجه رضایت شغلی بیشتری را دارا باشند
(مارشال.)1 :9111 ،
نداشتن شواهدی بر رد این فرضیه با اعتقاد کاترین
مارشال ،)9111( 44گراهام تورنیکرافت 45و گرالدین
41
استراتدی ،)9112( 42کلی مکمانوس و همکارانش
41
( ،)2112مارکیا ای رید -وودارد ،)2112( 48لیسا پرین
( )2111و بارنی آلمستد ( )9111مبنی بر نقش اجرای
استراتژی تسهیم شغل در افرایش رضایت شغلی کارکنان
همخوانی دارد .به عنوان مثال ،کلی مکمانوس 51و
همکارانش ( )2112معتقدند تسهیم شغل باعث تعارض
کمتر کار -خانواده میشود .این کاهش تعارض با رضایت
خانوادگی و شغلی بیشتر مرتبط است .عالوه بر این ،باعث
کاهش غیبت و جابجایی شغلی نیز میشود (مک مانوس
و همکاران.)9821 :2112 ،

با استناد به نتیجه آزمون کای اسکویر (،)21/581
تفاوت آماری معنیداری بین فراوانیهای مشاهدهشده و
فروانیهای مورد انتظار با اطمینان  1/11و سطح خطای
کوچکتر از  1/19وجود دارد .این توزیع نسبتها نشان
میدهد که اجرای استراتژی تسهیم شغل در افزایش
انگیزش شغلی کارکنان نقش دارد .به بیان دیگر میتوان
گفت بر اساس نتایج به دست آمده شواهدی بر رد فرضیه
دوم که اشاره به تأثیر اجرای تسهیم شغل بر افزایش
انگیزش شغلی کارکنان دارد ،به دست نیامد .درحقیقت،
کارکنان به علت اینکه فرصت کافی برای پرداختن به امور
غیرکاریشان دارند ،در زمان حضور در محل کار با انگیزه و
آرامش بیشتری به کار میپردازند.
نتیجه به دست آمده از آزمون این فرضیه با نظرات
بارنی آلمستد ،)9111( 59آرین قلیپور و همکارانش
( )9888و گری ای .رابرتس )2119( 52درباره نقش
تسهیم شغل در افزایش انگیزش شغلی کارکنان سازگار
است .به عنوان مثال قلیپور و همکارانش معتقدند تسهیم
شغل در مقایسه با کار تماموقت باعث میشود کارکنان
در ساعاتکاری ،باانگیزه ،انرژی و خالقیت بیشتر عمل
نمایند (قلیپور و همکاران.)5 :9888 ،
فرضيه فرعی سوم :با اجرای استراتژی تسهيم شغل
استرس شغلی كاركنان كاهش مییابد.
نتیجه آزمون کای اسکویر ( ،)11/912تفاوت آماری
معنیداری بین فراوانیهای مشاهدهشده و فروانیهای
مورد انتظار با اطمینان  1/11و سطح خطای کوچکتر از
 1/19را نشان داد .توزیع نسبتها در این آزمون بیانگر
این نکته هستند که اجرای استراتژی تسهیم شغل در
کاهش استرس شغلی کارکنان نقش دارد .به بیان دیگر
میتوان گفت بر اساس نتایج به دست آمده شواهدی بر
رد فرضیه سوم که اشاره به تأثیر اجرای تسهیم شغل بر
کاهش استرس شغلی کارکنان دارد ،به دست نیامد .در
حقیقت ،این روش با انعطافی که در ساعات کاری ایجاد
کند زمان آزادی را برای کارمندان ایجاد میکند که به
امور شخصی و خانوادگی خود برسند و در نتیجه از
تداخل کار و خانواده که یکی از منابع استرس شغلی
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است جلوگیری نمایند .در چنین شرایطی فرد با آرامش
بیشتری در محل کارش حضور دارد چرا که فرصت کافی
برای رسیدگی به امور غیر کاریاش را داشته است.
همچنین در این حالت به علت شراکت دو نفر در یک
شغل ،حجم کار واگذار شده به یک فرد کاهش مییابد که
این مسأله هم در کاهش استرس شغلی کارمندان تأثیر
دارد.
58
این نتیجه با نظرات لیسا پرین ( ،)2111کاترین
مارشال ،)9111( 54روت استنت ،)9114( 55دیانا
نلسون ،52جین اسکوچارت )9182( 51و آرین قلیپور و
همکارانش ( )9888درباره نقش تسهیم شغل در کاهش
استرس شغلی سازگار است .به عنوان مثال قلیپور و
همکارانش معتقدند ناتوانی در حل تضاد بین کار و
خانواده منبع عمده استرس شغلی میباشد و موجب عدم
رضایت شغلی و شخصی میشود .تسهیم شغل میتواند
بر این مشکالت فائق آید (قلیپور و همکاران.)9 :9888 ،
فرضيه فرعی چهارم :اجرای استراتژی تسهيم شغل
كيفيت زندگی كاركنان را میافزاید.
با استناد به نتیجه آزمون کای اسکویر (،)991/148
تفاوت آماری معنیداری بین فراوانیهای مشاهدهشده و
فروانیهای مورد انتظار با اطمینان  1/11و سطح خطای
کوچکتر از  1/19وجود دارد .این توزیع نسبتها نشان
میدهد که اجرای استراتژی تسهیم شغل در افزایش
کیفیت زندگی کارکنان نقش دارد .به بیان دیگر میتوان
گفت بر اساس نتایج به دست آمده شواهدی بر رد فرضیه
چهارم که اشاره به تأثیر اجرای تسهیم شغل بر افزایش
کیفیت زندگی کارکنان دارد ،به دست نیامد .درحقیقت،
تسهیم شغل یک زندگی متعادل را برای کارکنان ایجاد
میکند و باعث میشود بتوانند زمان بیشتری را با
خانوادهشان بگذرانند و یا به دنبال تحصیالت و
عالقمندیهای شخصی باشند .همچنین آنها استرس کم-
تری را تحمل میکنند و دارای آرامش بیشتری هستند
(پرین .)91 :9111 ،درنهایت میتوان گفت سالمت
جسمی ،روانی و اجتماعی این کارکنان باالتر است که این
به معنای بهبود کیفیت زندگی آنهاست.
نتیجه به دست آمده از آزمون این فرضیه نیز با
نظرات بارنی آلمستد ( ،)9111دینا ال .شارپ 58و

همکارانش ( )2112همخوانی دارد و متناسب است.
شارپ معتقد است با وجود این گزینه ،کارکنان فرصت
مدیریت نیازهای زندگیشان را دارند به نحوی که نه تنها
بهرهوریشان در کار و خانه را باال میبرد ،بلکه میتواند
کیفیت کلی زندگی شخصیشان را نیز افزایش دهد
(شارپ.)918 :2112 ،
فرضيه اصلی :اجرای استراتژی تسهيم شغل در
وزارت كار و امور اجتماعی در ایجاد توازن بين كار و
زندگی كاركنان آن وزارتخانه تأثير دارد.
از آنجا که در این تحقیق رضایت شغلی ،انگیزش
شغلی ،استرس شغلی و کیفیت زندگی به عنوان مولفه-
های توازن بین کار و زندگی در نظر گرفته شدهاند،
فقدان شواهدی مبنی بر رد فرضیات فرعی مربوط به این
مولفهها بیانگر نبودن شواهدی بر رد فرضیه اصلی تحقیق
است.
بدین ترتیب ،نتیجه به دست آمده با نظرات روت
29
استنت ،)9114( 51رکس ال .فیسر21و لوری وادسوورت
( ،)2118رابرت هالدن و بن رنشاو ،شارون اچ.
مَستراسسی 22و جیمز آر .تامپسون ،)2115( 28آنتونی
25
گیدنز ،کاترین مارشال )9111( 24و لیسا پرین
22
( )2111سازگار است .به عنوان مثال ،کاترین مارشال
( )9111معتقد است تسهیم شغل به کارکنان کمک می-
کند که توازن بین کار و خانواده را افزایش دهند و انرژی
بیشتر داشته باشند (مارشال .)1 :9111 ،همچنین ،لیسا
پرین  8مزیت اصلی را برای تسهیم شغل برمیشمرد که
اولین مزیت آن این است که با اجرای این روش سازمانها
میتوانند به صورت مستقیم درگیر توازن کار -خانواده به
عنوان بخشی از استراتژیهای کلی حفظ و جذبشان
شوند (پرین.)91 :2111 ،
 -5بحث و نتيجهگيری
تسهیم شغل یکی از الگوهای منعطف کاری است که
در سالهای اخیر مورد توجه پژوهشگران رفتار سازمانی و
مدیران قرار گرفته است .این روش برای کارکنان زمان
آزاد کافی را فراهم میسازد و در زندگی کاری و شخصی
آنان توازنی به وجود خواهد آورد .کارمند راضیتر نیز
21
مساوی با استرس کمتر و بهرهوری بیشتر است (نلسون
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و اسکوچارت .)4 :9182 ،28همچنین این الگوی منعطف
کاری باعث میشود که کارکنان انرژی ،انگیزه و رضایت
شغلی بیشتری داشته باشند و درنهایت بتوانند توازن بین
کار و خانواده را افزایش دهند (مارشال.)1 :9111 ،
هدف اصلی در این تحقیق ،بررسی تأثیر اجرای
استراتژی تسهیم شغل در ایجاد توازن بین کار و زندگی
کارکنان است .بررسی نتایج حاصل از آزمون کای اسکویر
تک نمونهای نشان داد که شواهدی بر رد چهار فرضیه
فرعی و در نهایت فرضیه اصلی ما به دست نیامده است.
به بیان دیگر نتایج به دست آمده حاکی از آن است که
اجرای تسهیم شغل در افزایش رضایت شغلی ،انگیزش
شغلی و کیفیت زندگی کارکنان تأثیر دارد و باعث کاهش
استرس شغلی آنان نیز میشود .درنهایت میتوان گفت
اجرای این نوع الگوی منعطف کاری در ایجاد توازن بین
کار و زندگی کارکنان وزارت کار و امور اجتماعی موثر
است.
این تحقیق دارای محدودیتهایی است که مهمترین
آنها مربوط به کمی بودن تحقیق و استفاده از ابزار
پرسشنامه برای جمعآوری اطالعات است .اگرچه این ابزار
باعث تبدیل طرز تلقی و دانش ضمنی پاسخگویان به
دانش صریح میشود ،اما خود دارای محدودیتهایی است.
در این روش فرض بر این است که فرد تکمیلکننده
پرسشنامه با صداقت آن را پر مینماید اما ممکن است به
عنوان مثال کارمند در تکمیل مشخصات عمومی و یا
حتی سواالت دیگر با صداقت عمل نکند .رویکرد و
موضعگیری منفی کارمندان -علیالخصوص کارمندان
ادارات دولتی -درباره تکمیل پرسشنامه از دیگر
محدودیتهای این تحقیق به شمار میرود.
در پایان با توجه به یافتههای این تحقیق پیشنهاد
می شود از آنجا که وزارت کار و امور اجتماعی اولین
دستگاه مجری دورکاری به عنوان یکی از الگوهای
منعطف کاری بوده است ،تسهیم شغل را نیز به عنوان
یکی از این استراتژیها در حوزه کاری یکی از معاونتها و
یا موسسات تابعه خود به منظور سنجش مزایا و معایب
آن اجرا نماید .عالوه بر این ،براساس دستاوردهای تحقیق
توصیه میشود سازمانها و نهادهای اجرایی که تعداد
کارمندان زن آنها بیشتر است نیز این نوع الگوی منعطف

کاری را با هدف ایجاد توازن بین کار و خانواده به مرحله
اجرا درآورند .چرا که که اصوالً زنان بیشتر متقاضی تعداد
ساعات کاری کمتر هستند .همچنین ،سازمانهایی که
تعداد زیادی کارمندان در مرحله بازنشستگی دارند نیز
میتوانند به منظور پویاتر شدن سیستم اداریشان از روش
تسهیم شغل بهرهمند شوند.
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