
دوره پنجم، شماره دوم، ضمیمه اول. بهار 1396

2929

ReseaRch aRticle

Evaluation of the Key Factors Affect Work-Life Balance of Nurses in Tehran

Mohammadkazem Bighami1*, Mohammadali Sarlak1, Pirhossein Koulivand2, Aliakbar Ahmadi3

1Public Management Department, Management School, Tehran Graduate Center, Payame Noor University, Tehran, Iran
2Shefa Neuroscience Research Center, Khatam Alanbia Hospital, Tehran, Iran

3Public Management Department, Management School, Tehran West Center, Payame Noor University, Tehran, Iran

ABSTRACT

*Corresponding Author: Mohammadkazem Bighami

  E-mail: m_k_Bighami@yahoo.com

Key words:

1. Nurses
2. Hospitals 
3. Family

Introduction: Dealing with work and family are two important aspects of everyone life. 

Physical and spiritual health depend on the harmony of these two aspects. Especially, in modern 

societies that employees are spending longer periods at work, addressing different roles in other 

aspects of life, such as family, friends, community, leisure, etc., has become the main concern. 

Nurses cannot usually play their role with their family due to high workload and its stress. 

On the other, nurses cannot usually cover their duties at work because of family problems. 

This stressful condition causes dismal results for patient care in hospitals. Materials and 

Methods: In this study, using related studies and previous researches in this area, first the 

conceptual framework was provided, and then, using the Delphi method and the judgment 

and chains sampling, the pattern of study was designed. Results: The four-stage Delphi was 

done and finally multiple dimensions and indicators related to work-life balance enablers were 

developed according to the Council of Experts. Conclusion: These dimensions are included 

individual, organizational and environmental.
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چــــــــكيده

کلید واژه ها:
1. پرستاران

2. بیمارستان ها
3. خانواده

مقدمه: پرداختن به کار و خانواده دو جنبۀ مهم از زندگی هر شخص است. سالمت جسمی و روحی به 
را در محل  افراد ساعات طوالنی تری  امروزی که  به ویژه در جوامع  این دو جنبه بستگی دارد.  هماهنگی 
کار می گذرانند، پرداختن به نقش های مختلف در سایر جنبه های زندگی ازقبیل: خانواده، دوستان، جامعه، 
اوقات فراغت و غیره به دغدغۀ اصلی تبدیل شده است. پرستاران معموالً به علت حجم کار باال و استرس 
علت مشکالت  به  پرستاران  دیگر،  از سویی  کنند.  ایفاء  خانوادشان  قبال  در  را  نقش خود  نمی توانند  کار 
خانوادگی معموالً نمی توانند وظایفشان را در محیط کار پوشش دهند. این شرایط استرس زا نتایج شومی 
برای مراقبت بیمار در بیمارستان ها ایجاد می کند. موادوروشها: در این مطالعه با استفاده از مطالعات 
مرتبط و تحقیقات قبلی در این زمینه، ابتدا چارچوب مفهومی ارائه شد و سپس با استفاده از روش دلفی 
و نمونه گیری قضاوتی و زنجیره ای، الگوی مطالعه طراحی شد. یافتهها: چهار مرحلۀ دلفی انجام شد و 
سرانجام ابعاد متعدد و شاخص های مربوط به توانمندسازهای تعادل کار –زندگی با توجه به مجلس خبرگان 

تدوین گردید. نتیجهگیری: این ابعاد شامل فردی، سازمانی و محیطی می شود. 
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مقدمه
کار به عنــوان یکــی از راه هــای اساســی مشــارکت اجتماعــی و 
ــخ مطــرح  بیــان شــخصیت و عظمــت انســان ها در طــول تاری
بــوده و انســان خــود را بــا کار هماهنــگ کــرده اســت. بــا ایــن 
ــی  ــت و تمام ــی نیس ــارکت اجتماع ــا راه مش ــود، کار تنه وج
ــان  ــاز انس ــه نی ــود، بلک ــه نمی ش ــان در کار خالص ــود انس وج
ــر عهــده گرفتــن مســئولیت های  ــه آرامــش و اســتراحت و ب ب
ــد آن  ــواده و مانن ــرای خان ــتر ب ــت بیش ــرف وق ــی، ص اجتماع
ابعــاد دیگــری از فلســفۀ وجــودی انســان اســت )1(. بــا وجــود 
ــل از آن روی  ــد حاص ــه کار و درآم ــی ک ــرات مثبت ــام اث تم
ــکل  ــه ش ــوم کار ب ــانی دارد، مفه ــر انس ــخصی ه ــی ش زندگ
نامحسوســی در طــول زمــان تغییــر کــرده و روابــط اجتماعی و 
خانوادگــی انســان ها را در معــرض تغییــرات گســترده ای قــرار 
داده و ســبب بــه وجــود آمــدن مشــکالتی بــرای افــراد شــاغل 
شــده اســت. یکــی از بزرگتریــن ایــن مشــکالت کــه بــه طــور 
تقریبــی هــر انســان شــاغلی از آن گلــه می کنــد، نبــود تــوازن 
ــت  ــی اس ــط کاری و خانوادگ ــت در محی ــن فعالی ــی بی زمان
ــن  ــی بی ــوازن زمان ــت نداشــتن ت ــوان گف ــه می ت ــی ک ــا جای ت
محیــط کار و زندگــی بــه همــدم جدیــدی بــرای خانواده هــای 

امــروزی تبدیــل شــده اســت )2(.
تعــادل کار و زندگــی یــک عبــارت خــود تشــخیصی اســت کــه 
بــه وســیلۀ فــرد توانــا بــه مدیریــت مســئولیت های حــوزۀ کار 
و خانــواده بــه دســت می آیــد و ایــن تعــادل ســالمت جســمی 
ــدوه و  ــم و ان ــاد غ ــت از ایج ــق ممانع ــرد را از طری ــی ف و روان

ــد )3(. ــرات منفــی در زندگــی حفــظ می نمای ســایر اث
ــه  ــت یابی ب ــی در دس ــه کوتاه ــد ک ــان می ده ــات نش تحقیق
ــه  ــر ب ــرد، منج ــتراحت ف ــالش و اس ــن ت ــح بی ــادل صحی تع
احســاس فقــدان کنتــرل بــر بــار کاری و فقــدان انــرژی جهــت 
انجــام اهــداف فــردی و تعهــد خواهــد شــد. عــدم تعــادل منجر 
ــی  ــت زندگ ــش کیفی ــف و کاه ــرد ضعی ــتگی، عملک ــه خس ب
می شــود )4(. گریــن هــاوس و همــکاران بــر ایــن عقیــده بودنــد 
کــه در کل تعــادل کار و زندگــی ارتقــای کیفیــت زندگــی را بــه 
ــرد از  ــت ف ــی و رضای همــراه دارد)5(. کیفیــت زندگــی، ارزیاب
ــا آنچــه مطلــوب یــا  ســطح عملکــرد موجــودش در مقایســه ب
ــاوس و همــکاران  ــن ه ــدارد، می باشــد )6(. گری ممکــن می پن
ــادل کاری  ــژه تع ــادل به وی ــدم تع ــه ع ــد ک ــتدالل می کنن اس
منجــر بــه ایجــاد ســطح باالیــی از اســترس، کاهــش کیفیــت 
ــط کار  ــرد در محی ــی ف ــش اثربخش ــت کاه ــی و در نهای زندگ

می شــود )5(.
بــا اســتناد بــه نتایــج مطالعــات انجــام شــده، بــه نظــر می رســد 
ــل شــرایط شــغلی  ــه دلی ــان شــاغل در بیمارســتان ها ب کارکن
ــت ســازمانی، تعــداد نوبت هــای  ــودن حمای ــن ب ــه پایی از جمل
کاری، ســختی کار، انعطــاف کاری پاییــن و ســاعات کاری 
طوالنــی، بیشــتر در معــرض تعــارض بیــن کار و زندگــی قــرار 
ــی  ــی کیف ــت درمان ــم مراقب ــزء مه ــتاری ج ــد )7(. پرس دارن

ــت  ــتم مراقب ــی در سیس ــش حیاط ــتاران نق ــد و پرس می باش
ــاء می کننــد )8(. پرســتاران کســانی  ــی یــک کشــور ایف درمان
هســتند کــه تقاضاهــای فزاینــدۀ کاری در مســئولیت های 
خانوادگــی آن هــا دخالــت دارد و شــاید احســاس جدایــی بیــن 
حــوزۀ کاری و خانوادگــی دارنــد و بــدون توافــق و هماهنگــی 
ــت کســب  ــد در زندگــی خــود رضای بیــن دو حــوزه نمی توانن
ــت در  ــدم رضای ــه ع ــر ب ــی منج ــدم توانای ــن ع ــد و ای کنن
ــدم  ــه ع ــتارانی ک ــن پرس ــد. بنابرای ــد ش ــا خواه ــی آن ه زندگ
تعــادل کار و زندگــی را تجربــه کرده انــد، شــرایط بــد کاری را 
عامــل بــروز ایــن نارضایتــی می داننــد و بــرای همیــن از شــغل 

ــد )4(. خــود احســاس رضایــت ندارن

ــش  ــر در کاه ــل مؤث ــی از عوام ــه یک ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ب
اثــرات شــرایط اســترس زا، تعــادل بیــن کار و زندگــی فــردی و 
اجتماعــی اســت )9( و بــا توجــه بــه اینکــه کمبــود کارکنــان، 
ــاال، شــیفت های روز و شــب و گاهــی 40 ســاعت  ــار کاری ب ب
ــای کاری و اســترس های  ــی چالش ه ــل اصل ــه عام کار در هفت
شــغلی پرســتاران محســوب می شــود و به ویــژه آن هــا را 
ــن  ــد )4(. بنابرای ــی می کن ــاد کار و زندگ ــۀ تض ــتعد تجرب مس
ضــروری اســت کــه بــه بررســی عوامــل توانمنــد ســاز تعــادل 

ــن قشــر از کارکنــان پرداختــه شــود. کار و زندگــی در ای

هــدف از مطالعــۀ پیــش رو رســیدن بــه عوامــل و شــاخص های
ــا  ــد ت ــتاران می باش ــی پرس ــادل کار و زندگ ــاز تع ــد س توانمن
مدیــران بیمارســتان ها و سیاســت گذاران اجتماعــی بتواننــد بــا 
تقویــت تعــادل بیــن کار و زندگــی، پرســتاران شــاد و خشــنود 
ــه  ــد ب ــاداری و تعه ــدی، وف ــا عالقمن ــه ب ــند ک ــته باش داش

ــد. ــه دهن ــری در شــغل خــود ارائ ســازمان، عملکــرد مؤث

تعریــف مشــخص و کامــاًل روشــنی بــرای تعــادل کار -زندگــی 
وجــود نــدارد )9(. کالرک1 تعــادل کار- زندگــی را »رضایــت و 
عملکــرد خــوب در کار و خانــواده، بــا حداقــل تعــارض نقــش« 
تعریــف کــرد )10(. گارویــس و پترســن2 نیــز تعــادل کار 
ــارب: کار،  ــۀ تج ــرای هم ــی ب ــان کاف ــتن زم ــی را داش -زندگ
ــد )11(.  ــف کردن ــح تعری ــه و تفری ــتان، جامع ــواده، دوس خان
ــه  ــی ب ــادل کار -زندگ ــف تع ــن تعری ــل درک تری ــاید قاب ش
ــادل کار  ــه تع ــت ک ــوط اس ــش مرب ــاوس و همکاران ــن ه گری
-زندگــی را تعــادل در زمــان صــرف شــده، درگیــری و ســطح 
ــف  ــر کاری، توصی ــف کاری و غی ــای مختل ــت از نقش ه رضای
ــر و  ــورد نظ ــوع م ــت موض ــه اهمی ــه ب ــا توج ــد. )9(. ب کردن
ــادی  ــات زی ــازمان ها، تحقیق ــا و س ــر خانواده ه ــرات آن ب تأثی
در ایــن رابطــه صــورت گرفتــه اســت. اولیــن تحقیــق در ایــن 
زمینــه در اواخــر دهــۀ 1970 انجــام شــد کــه تعــادل بیــن کار 
-زندگــی شــخصی را توصیــف کــرد. در ایــاالت متحــده اولیــن 
ــا ایــن حــال  بــار ایــن مفهــوم در ســال 1986 مطــرح شــد، ب
تــا ســال 2000 تعــداد تحقیقــات کمــی )کمتــر از ده تحقیــق 
در ســال( در رابطــه بــا تعــادل کار -زندگــی صــورت گرفــت، در 
حالــی کــه تغییــرات ســازمانی و اجتماعــی در دو دهــۀ گذشــته 

1 Clark
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ــات  ــۀ مطالع ــات در زمین ــی دار مطالع ــش معن ــه افزای منجــر ب
کار -خانــواده در ادبیــات روانشناســی و مدیریــت شــده اســت 
)14-12 ،8( و حــدود 69 درصــد از مطالعــات )245-172( در 
ســال های 2004، 2005 و 2006 منتشــر گردیــد، ایــن رونــد 
هــم در مــورد مطالعــات کمــی و هــم کیفــی صــدق می کنــد 
ــه حــوزۀ حاضــر در  ــی ب ــۀ ناگهان ــن بیانگــر عالق )15(، کــه ای

ــد. ــر می باش ــرن حاض ــل ق اوای

ــای  ــه پژوهش ه ــۀ 1970 ب ــر ده ــه در اواخ ــات اولی از تحقیق
راپوپــورت3، رنشــاو4، کانتــر5، پلــک6 و هنــدی7 می تــوان 
ــه طــور کلــی نشــان  اشــار کــرد کــه نتایــج ایــن تحقیقــات ب
ــر  ــی ب ــت و منف ــرق مثب ــه ط ــواده ب ــه کار و خان ــد ک می ده
ــل و  ــرون، راس ــن ف ــد )15(. همچنی ــر می گذارن ــر تأثی یکدیگ
ــی  ــۀ کار و زندگ ــاوت رابط ــورد تف ــک در م ــۀ پل ــر فرضی کوپ
ــی  ــورد بررس ــرد و 353 زن( م ــد )278 م را روی 631 کارمن
ــه بیشــتر کار  ــق نشــان داد ک ــن تحقی ــج ای ــد، نتای ــرار دادن ق
ــی در  ــه زندگ ــا اینک ــود ت ــی می ش ــالل در زندگ ــب اخت موج
ــج  ــت نتای ــر اس ــه ذک ــد )16(. الزم ب ــاد کن ــالل ایج کار اخت
ــرد.  ــدا نک ــیت پی ــش جنس ــرای نق ــی ب ــش تفاوت ــن پژوه ای
وایدانــف8 نیــز در پژوهشــی روی 757 مــرد و 270 زن متأهــل 
رابطــۀ بیــن ویژگی هــای رفتــاری شــغل و تقاضاهــای ســاختار 
خانــواده و تضــاد بیــن کار و زندگــی را بررســی کــرد و دریافــت 
ــدان در  ــداد فرزن ــغل و تع ــای ش ــان کار، تقاض ــن زم ــه بی ک
ــی داری وجــود  ــی رابطــۀ معن ــن کار و زندگ ــه و تضــاد بی خان
دارد )17(. دوکســباری9 و همــکاران نیــز تحقیقــی روی 1989 
ــنی 6  ــروه س ــی در گ ــی دارای بچه های ــک والدین ــوادۀ ت خان
ــان  ــق نش ــن تحقی ــای ای ــد، یافته ه ــام دادن ــال انج ــا 12 س ت
داد افــرادی کــه کنتــرل زیــادی روی کار خــود دارنــد، ســطح 
می کننــد،  تجربــه  را  خانــواده  و  کار  تعــارض  از  پایینــی 
ــی مشــکالت بیشــتری را  ــک والدین ــای ت ــن خانواده ه همچنی

ــد )18(. ــه نشــان دادن ــن زمین در ای

از  کــه  کارکنانــی  دادنــد  نشــان  گانســتر11  و  تومــاس10 
ــر  ــرل بیشــتری ب ــد، کنت ــتفاده کردن ــای منعطــف اس برنامه ه
مدیریــت تقاضاهــای کار و خانواده داشــتند، از تعــادل و رضایت 
ــق  ــد )19(. امیناه12تحقی ــوردار بودن ــز برخ ــی نی ــغلی باالی ش
ــدل کوپلمــن  ــتفاده از م ــا اس ــی ب ــت از کار و زندگ روی رضای
ــق نشــان داد  ــن تحقی ــج ای ــه نتای ــام داد ک ــش انج و همکاران
ــت شــغلی  ــی و رضای ــارض کار و زندگ ــن تع ــی بی رابطــۀ منف
و رابطــۀ مثبتــی بیــن تضــاد کار و زندگــی و میــزان رضایــت 
ــای کارلســون روی 225  ــواده وجــود دارد )20(. یافته ه از خان
ــر  ــی تأثی ــارض کار و زندگ ــه تع ــان داد ک ــز نش ــد نی کارمن
بســیار منفــی بــر زمــان، خســتگی و رفتــار دارد )21(. آلــن13 
ــد، تعــارض بیــن کار -زندگــی منجــر  و همــکاران نشــان دادن
بــه کاهــش رضایــت شــغلی، تعهــد عاطفــی، عملکــرد شــغلی، 

رضایــت از زندگــی و افزایــش تــرک کار، نارضایتــی زناشــویی، 
ــالمت  ــاً س ــود و عموم ــترس می ش ــکل و اس ــرف ال ــوء مص س
ــش  ــردگی افزای ــه و افس ــره انداخت ــه مخاط ــناختی را ب روانش

.)22( می یابــد 
ــارض کار  ــر تع ــان تأثی ــز در تحقیقاتش ــکاراننی ــر14 و هم هام
-زندگــی را بــر افزایــش غیبــت، تــرک کار و کاهــش رضایــت 
کارکنــان  داد  نشــان  جمــال15  کردنــد.  بررســی  شــغلی 
ــد،  ــر کار بودن ــه را درگی ــر هفت ــالت آخ ــه تعطی ــی ک کانادای
از تعــادل کار -زندگــی پایینــی برخــوردار بــوده و فرســودگی 
ــتری  ــی بیش ــکالت روان تن ــغلی و مش ــترس ش ــی، اس هیجان
نشــان دادنــد )23(. دمروتــی16 و همــکاران نیــز نشــان 
ــه  ــمانی و چ ــه جس ــاالی کار چ ــای ب ــم و تقاض ــد حج دادن
هیجانــی منجــر بــه تداخــل کار در زندگــی غیــر کاری و 
هیجانــی می شــود. بالمفــورس17 و گاردنــر18 در پژوهشــی 
ــن تضــاد  ــد کــه بی ــد نشــان دادن ــد در نیوزلن روی 75 کارمن
ــار  ــازمانی و رفت ــد س ــغلی و تعه ــت ش ــی و رضای کار و زندگ

.)24-29(شــهروندی رابطــه وجــود دارد
ــر  ــدل زی ــاً م ــه نهایت ــات صــورت گرفت ــرور ادبی ــر اســاس م ب
ــردی،  ــاز ف ــد س ــاخص های توانمن ــل و ش ــوص عوام در خص
ســازمانی و اجتماعــی به عنــوان مــدل اولیــۀ تحقیــق در نظــر 

گرفتــه شــد.
عوامــل فــردی شــامل مهــارت مدیریــت زمــان، مهــارت حــل 
ــی،  ــوش هیجان ــی، ه ــار روان ــت فش ــارت مدیری ــئله، مه مس
ــیم کار و  ــر، تقس ــا همس ــر ب ــاط مؤث ــراری ارتب ــارت برق مه
مدیریــت امــور در خانــه، تعــداد فرزنــدان، جنســیت و میــزان 
درامــد همســر می باشــد و عوامــل ســازمانی شــامل مرخصــی 
مــادری، مرخصــی پــدری، مرخصــی والدینــی، مرخصــی 
ــه کاری فشــرده،  ــت، هفت ــاره وق ــزاداری، تســهیم کار، کار پ ع
ــل  ــودک در مح ــد ک ــناور، مه ــه، دورکاری، کار ش کار در خان
ــن،  ــداری والدی ــه نگه ــودک، هزین ــداری ک ــه نگه کار، هزین
حمایــت سرپرســت، حمایــت همــکار، حمایــت ســازمانی، ارائــه 
ــتقالل  ــر کار، اس ــرل ب ــادار، کنت ــه داری، کار معن ــات خان خدم
ــای  ــد، مزای ــزان درام ــش، می ــی نق ــت فرهنگ ــغلی، مطلوبی ش
ــوی  ــازمانی معن ــط س ــداول، محی ــوق های نامت ــازمانی، مش س
گــرا، محیــط ســازمانی حمایــت گــر، ســطح تحصیــالت، 
شــخصیت، شــبکه های اجتماعــی اینترنتــی، مســافرت، ورزش و 
اوقــات فراغــت می باشــد، همچنیــن عوامــل اجتماعــی شــامل 
ــت از  ــی، حمای ــت اجتماع ــر، حمای ــاف پذی ــن کار انعط قوانی
ــد. ــی می باش ــت خانوادگ ــت و حمای ــت های دول ــق سیاس طری

مواد و روش ها
مــروروبررســیطریــقازابتــدا،حاضــرپژوهــشانجــامبــرای
الگویشــد تــاتــالشزمینــهایــندرشــدهانجــامپژوهش هــای
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روشطریــقازبگیــرد، ســپسشــکلزمینــهایــندراولیــه ای
وآیــدالگــو پدیــددررشــدیروبــهرونــدتــاشــدســعیدلفــی
تعــادل کار -زندگــیســازهایتوانمنــدنهایــیالگــویســرانجام
طراحــیــوی ــونالگ ــد. به منظــورتوســعهو آزم ــاییش شناس
اســتفرایندیدلفیگردیــد. روشانتخــابدلفــیروش،شــده
اجمــاعایجــادومتخصصــانداده هــا ازجمــع آوریبــرایکــه
ــا ــدب ــنفراین ــی رود. ای ــهکارم ــاب ــایآن ه ــانقضاوت ه می
تحلیــلوجمــع آوریبــرایروش هــاازمجموعــه ایازاســتفاده
صــورتمتخصصــانبــهنتایــجبازخــوردبــاترکیــبدرداده هــا
ــق ــوانروشتحقی ــیبه عن ــتفادهازروشدلف ــرد. اس می پذی
ــک ــارۀی ــه ایدرب ــشیکپارچ ــهدان ــتک ــباس ــیمناس زمان
به ویــژهباشــد. ایــن روشنداشــتهوجــودمســئلهــا موضــوع ی
،ــا ــاازمشــکالت،فرصت ه ــوددرکم ــدف،بهب ــهه ــیک زمان
ــت )15(. ــباس ــت،مناس ــادپیش بینی هاس ــاوایج راه حل ه

جامعۀ آماری

ــت.  ــورتپذیرف ــرانص ــتان های ته ــش در بیمارس ــنپژوه ای
برخــی از مترون هــا، ســوپروایزرها و سرپرســتاراندر ایــن 
تحقیــقروش اجرایــیدرکــهشــیوه ایبــهبیمارســتان ها

ــتند. ــرکتداش ــگانش ــینخب ــددلف ــد،درفراین ــهش گفت

اجرای هیئت و تشكیل و ترکیب

ــه ــردک ــورتمی پذی ــرادیص ــارکتاف ــامش ــیب روشدلف
ــن ــند. ای ــصباش ــشوتخص ــشدارایدان ــوعپژوه درموض
ــای ــاباعض ــد: انتخ ــکیلمی دهن ــیراتش ــتدلف ــرادهیئ اف
روشــن ــنمراحــلای ــرایهیئــتازمهم تری واجــدشــرایطب
ــی ــتدلف ــایهیئ ــاساعض ــناس ــر ای ــود. ب ــوبمی ش محس
ازــی ــریوترکیب ــورتنمونه گی ــهص ــشب ــنپژوه ــرایای ب
ــه ــنروشگلول ــیوهمچنی ــاقضاوت ــدف داری ــایه روش ه
ازابتــدااســاسشــدند. بــر ایــنبرگزیــدهزنجیــره اییــابرفــی
شــرکتهیئــتاولیــۀشــکل گیریدرکــهشــدتقاضــانفــر12
زیــرویژگی هــایویژگــی ازچنــدــا کننــد. ایــنافــرادیــکی

ــتند: ــودداش رادرخ

ــۀ ــصدرزمین ــگاه، متخص ــیدانش ــتعلم ــوهیئ ــف- عض ال
ــتاری. ــا پرس ــان و ی ــات درم ــتخدم مدیری

ب- مدیــران، ســوپروایزرها و یــا سرپرســتاران بــا بیــش از 20 
ســال ســابقۀ کاردرجامعــۀآمــاریمــربوط )پرســتاران(.

ج-مدیــرانپژوهــشآشــنابــاحــوزۀتعــادل کار و زندگــی در 
جامعــۀ آمــاری مرتبــط )پرســتاران(.

نمونه گیریروشمبنــایمرحلــۀ اول هیئــت خبــرگان: بــر
ازقضاوتــی12 نفــرشــیوۀبــهابتــداپژوهــشایــندر،منتخــب
پژوهشــگرتوســطخبــرگانازدعــوتفــرموانتخــابخبــرگان
از توضیحــاتپــسوشــدارائــهآنــانبــهحضــوریصــورتبــه
بــرایآنــانموافقــت،تحقیــقاهــدافوموضــوعزمینــۀدرالزم
مذکــورفــرمگردیــد. درجلــبخبــرگانهیئــتدرمشــارکت
اهــدافبــهتوجــهبــاکــهبــودشــدهخواســتهپاســخگویاناز
ایــندربــرای مشــارکتراافــرادییــافــردچنانچــهپژوهــش
جــدولدرراــا ــد،مشــخصاتآن ه ــامناســبمی دانن هیئت ه

مربوطــهدرجنماینــد.
فرم هــایگــردآوریازمرحلــۀ دوم هیئــت خبــرگان: پــس
دربــرای مشــارکترانفــر17جمــعپاســخگویان،اولمرحلــۀ
درآن هــانفــر6کــهدادنــدتشــخیصشــرایطواجــدپژوهــش
مــوردــد ــرارداشــتودرنتیجــه،11نامــزد جدی گــروهاولق

توجــهقــرارگرفــت.
مجمــوعدردومــروه ــرگان: گ ــت خب ــوم هیئ ــۀ س مرحل
اول وــروه ــادرگ ــه6نفرآن ه ــدک ــنهادنمودن ــرراپیش 22نف
درخواســتفــرمنتیجــهدروداشــتقــراردومگــروهدرنفــر4
ــد ــر جدی ــرای12نف ــتب ــرکتدرهیئ ــرایش ــرگانب ازخب

ارســالشد.
ًجمعــانیــزســوممرحلــۀ چهــارم هیئــت خبــرگان: گــروه
ــهمرحلــۀ  26نفــررامعرفــینمودنــدکــهســهنفــرمربــوطب
ســوممرحلــۀنیــز بــهنفــرســهودوممرحلــۀنفــرهفــت،اول
تعلــقداشــتند وبــر ایــناســاسبــرای13نفــرفــرمهیئــت 

خبــرگانارســالگردیــد.
دردوراول دلفــیفهرســتابعــادوشــاخص هایتوانمنــد 
ــروهاول  ــایگ ــاراعض ــیدراختی ــادل کارو زندگ ــازهای تع س
همچنیــن.نماینــدنظــراظهــارآن هــامــورددرتــاگرفــتقــرار
ازآن هــاخواســتهشــدکــهنظــراتخــودرادرقالــبپیشــنهاد 
دومدورــد. در ــهکنن ــهاضاف ــهمجموع ــاخصب ــالحش ــااص ی
ــار ــۀ اولدراختی ــردآوریشــده درمرحل ــلگ ــۀعوام مجموع
ابعادازیــکهــراهمیــتمیــزانتــاگرفــتقــراراعضــای پانــل
ــل و  ــوع عوام ــوم مجم ــود. در دور س ــنش ــاخص هاتعیی وش
ــب  ــی کس ــاز باالی ــۀاولو دوم امتی ــه مرحل ــاخص هایی ک ش

تصوير 1- عوامل فردی، اجتماعی و سازمانی مؤثر بر تعادل کار و زندگی پرستاران.
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کــرده بودنــد بــرای نظرخواهــی در اختیــار اعضــای پانــل قــرار 
اختیــار اعضــای پانــلدرنتایــجمیانگیــنآنکــهگرفــت. ضمــن
اتفــاقیــکهیئــت بــهچهــارمدوردرًمی گرفــت. نهایتــاقــرار

نظــرمناســبرســید.
ــودن  ــر ب ــه هیئــت تعییــن اهمیــت و مؤث در مراحــل چهارگان
شــاخص ها در قالــب طیــف لیکــرت ارائــه می شــد و میانگیــن 

ــود. ــا آن همــراه ب پاســخ های مراحــل قبــل نیــز ب
ــد  ــوی توانمن ــه الگ ــتیابی ب ــی دس ــد پژوهش فراين

ــی ــا روش دلف ــی ب ــادل کار و زندگ ــازهای تع س
ســنجه هاییوشــاخص هابــهپژوهــشنمــودنعملیاتــیجهــت
ــع ــود کــهبتواننــدایــنابعــادرابســنجند. عمــده مناب ــازب نی
مطالعــات،شــاخص هانمــودنمشــخصبــرایاســتفادهمــورد
وپژوهش هایــیبــودکــهدرزمینــۀایــنابعــاددر تعــادل کار و 
طــولدرکــهاســتذکــرقابــل.بــودپذیرفتــهصــورتزندگــی
بارهــاوبارهــاشــاخص هاوایــن ابعــادازبرخــی،دلفــیفراینــد

مــوردبررســیوتجدیــدنظــرقــرارگرفتنــد.
يافته ها

نتايــج و يافته هــای مراحــل چهارگانــۀ دلفــی توانمنــد 
ــادل کار و زندگی ــازهای تع س

بیــنازهیئــتاعضــای،مرحلــهایــننتايــج مرحلــۀ اول: در
کــهتعــادل کار و زندگــیتوانمنــد ســازهایموجــودعامل هــای
44عامــلبــود،31 مــورداز آن هــارا بــرای پرســتارانبــا تأثیــر 
ــد و 2 مــورد را پیشــنهاد اصــالح  ــاد تشــخیصدادن خیلــی زی
ــد  ــل توانمن ــوان عوام ــورد را به عن ــوع 33 م ــد و در مجم دادن

ســاز تعــادل کار و زندگــیمطــرح نمودنــد.
درــت ــایهیئ ــه،اعض ــنمرحل ــۀ دوم: درای ــج مرحل نتاي
35 کــهعوامــل مطــرح شــده و پیشــنهاد اصــالح شــدهمــورد
دادنــدحــذفپیشــنهاداز عوامــل رامــورد2تعــداد،بــودعامــل
و33 مــوردازآن هــا را بــا تأثیــر خیلــی زیــاد تشــخیص دادنــد.

ــت  ــای هیئ ــه، اعض ــن مرحل ــوم: در ای ــۀ س ــج مرحل نتاي
پیرامــون مجمــوع عوامــل توانمنــد تعــادل کار و زندگــی 
ــود، 6 مــورد  تأییــد شــده در دور اول و دوم کــه 64 عامــل ب
ــورد  ــه 58 م ــه را ک ــد و بقی ــذف دادن ــنهاد ح ــا را پیش آن ه

ــد. ــد نمودن ــود، تأیی ب
درهیئــتاعضــای،مرحلــهایــننتايــج مرحلــۀ چهــارم: در
بــهتوجــهبــا،توانمنــد تعــادل کار و زندگــیعامــل58مــورد
قبــلدوره هــایپاســخ هایمیانگیــنوقبــلدوره هــاینتایــج

توافــقنســبیپیــدانمودنــد.
تعیین معیار اتفاق نظر

ــان ــرمی ــاقنظ ــزاناتف ــنمی ــرایتعیی ــشب ــنپژوه درای
ــد.  ــتفادهش ــدالاس ــیکن ــبهماهنگ ــت،ازضری ــایهیئ اعض
درجــۀتعییــنبــرایاســتمقیاســیکنــدالهماهنگــیضریــب
Nمربــوط بــهرتبــهدســتهچندیــنمیــانو موافقــتهماهنگــی

می تــوانمقیــاسایــنکاربــردبــاحقیقــتفــرد. دریــاشــیئی
مجموعــه رتبــه را یافــت. چنیــن K میــانرتبــه ایهمبســتگی
مقیاســیبه ویــژهدرمطالعــاتمربوطــهبــه »روایــی میــان 
ــی ــانم ــدال نش ــی کن ــب همانگ ــت. ضری ــد اس داوران« مفی
ــا ــهرابراســاساهمیــتآن ه ــدمقول ــهچن ــرادیک ــهاف دهدک
را بــرایمعیارهــای مشــابهیاساســیطــوربــه،کرده انــدمرتــب
ــد ــه کاربرده ان ــارۀاهمیــتهــریــکازمقوله هــاب قضــاوتدرب

وازایــننظــربــایکدیگــراتفــاقنظــردارنــد.
ــل ــتکام ــاموافق ــیی ــگامهماهنگ ــاسهن ــنمقی ــدارای مق
ــا  ــرب ــیبراب ــلهماهنگ ــودکام ــاننب ــکودرزم ــای ــرب براب
ــف ــارۀتوق ــریدرب ــرایتصمیم گی ــمیت ب ــت. اش ــر اس صف
ــد.  ــهمی کن ــاریارائ ــار آم ــیدومعی ــایدلف ــۀدوره ه ــاادام ی
بــرکــهاســتهیئــتمیــانقــوینظــریاتفــاق،معیــاراولیــن
می شــود. درتعییــنکنــدالهماهنگــیضریــبمقــداراســاس
ضریــبایــنمانــدنثابــت،نظــریاتفــاقچنیــننبــودصــورت
ــه ــدک ــانمی ده ــینش ــزآندردودورمتوال ــدناچی ــارش ی
ــد ــتوفراین ــهاس ــورتنگرفت ــاءص ــقاعض ــیدرتواف افزایش
ــه  ــت ک ــراس ــایانذک ــود. ش ــفش ــدمتوق ــیبای ــرخواه نظ
ــد ــردنفرای ــفک ــرایمتوق ــب W ب ــاری ضری ــی داری آم معن
بیشــترتعــدادــا ــرایهیئت هــایب دلفــیکفایــتنمی کنــد.ب
از10عضــوحتــیمقادیــربســیارکوچــک W نیــز معنــی دار بــه 

حســاب می آیــد.
ــبه ــرمحاس ــۀزی ــقرابط ــدالازطری ــیکن ــبهماهنگ ضری

می شــود:

مربع هــایجمــعحاصــلبرابــر اســت بــا S :کــه در آن
Rj هــا میانگیــن  بیــن  از  Rj هــا  انحراف هــای 

Rj = مجموعرتبه هایمربوطبهیکعامل.
K = تعدادمجموعه هایرتبه ها )تعدادداوران(.

N = تعدادعواملرتبه بندیشده.
انحراف هــایمربع هــایجمــعحاصــلحداکثــر =     K2(N3-N(

ازمیانگیــن Rj ها.
)یعنــی حاصــل جمــع S کــه در صــورت وجــود موافقــت کامــل 

ــدی مشــاهده می شــود(. ــن k رتبه بن بی
بحث و نتیجه گیری

برابــرکامــلموافقــتیــاهماهنگــیهنــگام W مقیــاسمقــدار
ــر ــا صف ــرب ــیبراب ــلهماهنگ ــودکام ــاننب ــکودرزم ــای ب
دوره هــایادامــۀیــاتوقــفدربــارۀتصمیم گیــریاســت. بــرای
ــار،  ــنمعی ــم. اولی ــر می گیری ــاریدر نظ ــار آم ــیدومعی دلف
مقــداراســاسبــرکــهاســتهیئــتمیــانقــوینظــریاتفــاق
صــورت نبــوددر.می شــودتعییــنکنــدالهماهنگــیضریــب
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ــد ــارش ــبی ــنضری ــدنای ــتمان ــری،ثاب ــاقنظ ــناتف چنی
ــی  ــهافزایش ــدک ــانمی ده ــینش ــزآندردو دور متوال ناچی
خواهــینظــرفراینــدواســتنگرفتــهصــورتاعضــاءتوافــقدر
ــی داری  ــهمعن ــتک ــراس ــایانذک ــود. ش ــفش ــدمتوق بای
کفایــتدلفــیفراینــدکــردنمتوقــفبــرای W آمــاری ضریــب
ــو ــتراز10عض ــدادبیش ــاتع ــایب ــرایهیئت ه ــد.ب نمی کن
ــه حســاب  ــربســیارکوچــک W نیــز معنــی دار ب حتــیمقادی

می آیــد.

ــارۀ ــاءدرب ــخ هایاعض ــارپاس ــرافمعی ــش انح ــن پژوه در ای
ــادل کار و  ــد ســازهایتع ــزاناهمیــتشــاخص هایتوانمن می
خانــوادهاز 76 درصــد در دورهــای اول و دوم بــه55 درصــد در 

دور چهــارم کاهــش یافتــه اســت.
ضریــب هماهنگــی کنــدال بــرای پاســخ های افــراد هیئــت در 
ایــن پژوهــش، 68/6درصــد اســت، بــا توجــه بــه اینکــه تعــداد 
اعضــای هیئــت بیــش از 10 نفــر بــود، ایــن میــزان از ضریــب 

کنــدال کامــأ معنــی دار بــه حســاب می آیــد.
ــرای عوامــل توانمنــد  همچنیــن ضریــب هماهنگــی کنــدال ب
ــه دور  ــبت ب ــارم نس ــواده در دور چه ــادل کار و خان ــاز تع س
ســوم تنهــا 032/. افزایــش یافــت کــه ایــن ضریــب یــا میــزان 
اتفــاق نظــر میــان اعضــای پانــل در دو دور متوالــی، رشــد قابل 
ــف  ــن دور متوق توجهــی نشــان نمی دهــد و نظرخواهــی در ای

شــد. نتایــج نهایــی در ادامــه گــزارش شــده اســت.

تصوير 2- مهم ترینابعادوعواملتوانمند ساز تعادل کار و زندگی پرستاران بیمارستان های تهران)دورچهارمدلفی(.
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عوامل فردی توانمند ساز تعادل کار و زندگی
انتخــاب آگاهانــۀ حرفــۀ پرســتاری: دانــش آمــوز داوطلب 
ورود بــه حرفــۀ پرســتاری از همــان دوران تحصیــل در مقطــع 
دبیرســتان بــا آگاهــی کامــل از زندگــی کاری پرســتاری 
)خطــرات و ســختی های آن( در آینــده، پرســتاری را انتخــاب 

کنــد و وارد ایــن حرفــه شــود.
ازدواج آگاهانــه: پرســتار الزم اســت قبــل از ازدواج، شــرایط 
و پیچیدگــی شــغلی خــود را بــرای خواســتگارش بازگــو کنــد 

و او را مطلــع ســازد.
ــای الزم و  ــت آموزش ه ــا دریاف ــتار ب ــر کار: پرس ــرل ب کنت
کســب تجربــه و تمریــن بیشــتر، بــه کار خــود مســلط شــود و 
در نتیجــه زمــان خــود را ذخیــره کنــد و فشــار روحــی خــود 

را کاهــش دهــد.
تقويــت روحیــۀ گذشــت و فــداکاری: پرســتار بــا مطالعــۀ 
بیشــتر متــون هــدف دار )داســتان های انگیزشــی و..( و شــرکت 
در ســخنرانی های مرتبــط و آشــنایی بــا سرگذشــت بــزرگان و 

ایثارگــران، روحیــۀ گذشــت خــود را تقویــت کنــد.
ــا  ــری پرســتار: پرســتار ب ــت قابلیــت تطبیــق پذي تقوي
شــناخت رســالت خــود در جامعــه و شــرکت در ســخنرانی ها 
ــا شــرایط  ــد ب ــا بتوان ــن کنــد ت و کنفرانس هــای مرتبــط تمری

ســخت کاری بهتــر منطبــق شــود.
توانايــی مديريــت زمــان: پرســتار بــا دریافــت آموزش هــای 
الزم، مطالعــۀ مرتبــط و شــرکت در ســخنرانی ها و کنفرانس های 

مرتبــط بتوانــد زمــان خــود را بهتــر مدیریــت کند.
ــت آموزش هــای  ــا دریاف ــئله: پرســتار ب ــل مس ــی ح تواناي
و  ســخنرانی ها  در  شــرکت  و  مرتبــط  مطالعــۀ  الزم، 
ــر حــل و  ــود را بهت ــد مســائل خ ــط بتوان ــای مرتب کنفرانس ه

ــد. ــل کن فص
ــت  ــا دریاف ــتار ب ــی: پرس ــار روان ــت فش ــی مديري تواناي
آموزش هــای الزم، مطالعــۀ مرتبــط و شــرکت در ســخنرانی ها 
ــر  ــود را بهت ــی خ ــار روان ــد فش ــط بتوان ــای مرتب و کنفرانس ه

مدیریــت کنــد.
ــا دریافــت  ــا همســر: پرســتار ب ــر ب ــی ارتبــاط مؤث تواناي
آموزش هــای الزم، مطالعــۀ مرتبــط و شــرکت در ســخنرانی ها 
ــا  ــراه ب ــر هم ــی مؤث ــد ارتباط ــط بتوان ــای مرتب و کنفرانس ه

ــا همســر خــود برقــرار کنــد. درک متقابــل ب
هــوش هیجانــی: پرســتار احســاس و عواطــف خود را بشناســد 
ــرد.  ــک بگی ــهیل کارش کم ــرای تس ــد و از آن ب ــرل کن و کنت

همچنیــن احســاس و عواطــف دیگــران را نیــز درک کنــد.
ــن  ــیم کار بی ــا تقس ــتار ب ــه: پرس ــور در خان ــت ام مديري

ــد. ــت کن ــی را مدیری ــف خانگ ــواده وظای ــای خان اعض
فاصلــۀ محــل زندگــی تــا محــل کار: پرســتار ســعی کنــد 

محــل زندگــی خــود را در نزدیکــی محــل کار خــود برگزینــد 
تــا بتوانــد در زمــان صــرف شــده بــرای ایــاب و ذهــاب صرفــه 

جویــی کنــد.
عوامل سازمانی توانمند ساز تعادل کار و زندگی

گروه بنــدی  پرســتاری:  دانشــجويان  گروه بنــدی 
ــی  ــب توانای ــر حس ــد از کارورزی ب ــتاری بع ــجویان پرس دانش
آن هــا، بــرای واگــذاری مســئولیت مناســب بــا روحیــه و 

پتانســیل پرســتار در بیمارســتان.
جامعــه پذيــری پرســتار جديــد الــورود: بــا برگــزاری 
ســمینار و یــا ... )توســط سرپرســت یــا کارشــناس آمــوزش(، 
پرســتار در بــدو ورود بــا حقوقــش در محیــط کار، انتظــارات، 
قوانیــن و مقــررات، باورهــا و ارزش هــا و .... بیمارســتان 

آشــنا شــود.
میــزان درآمــد پرســتار: میــزان عایــدات پرســتار از محــل 
ــر  ــش تأثی ــف کاری و خانوادگی ــادل وظای ــر روی تع کارش ب

می گــذارد.

اتــاق نگهــداری کــودک: در نظــر گرفتــن اتاقــی در 
بیمارســتان جهــت نگهــداری و ســرگرم کــردن کــودکان 
پرســتارانی کــه مدرســۀ آن هــا زودتــر از تعویــض شــیفت مــادر 
تعطیــل می شــود و یــا مدرســۀ آن هــا دیرتــر از شــروع شــیفت 

ــود. ــروع می ش ــادر ش م
مرخصــی پــدری: مرخصــی بــه پرســتار مــرد در زمــان تولــد 

فرزندش.
مرخصــی مــادری: مرخصــی بــه پرســتار زن در زمــان تولــد 

فرزنــدش.
مرخصــی والدينــی: مرخصــی بــه پرســتار بــرای کمــک بــه 

والدینــش.
ــای  ــوت اعض ــان ف ــی در زم ــزاداری: مرخص ــی ع مرخص

ــتار. ــوادۀ پرس ــک خان ــه ی درج
مرخصی ازدواج: مرخصی در زمان ازدواج پرستار.

عدالــت ســازمانی: تناســب بین میــزان مســئولیت و ســختی 
نــوع کار پرســتار بــا میــزان درآمــد )عدالــت در پرداخــت( و یــا 

عدالــت در ارتقــاء پرســتاران و عدالــت در شــیفت و ....
ــواده  ــا خان ــه ب ــی ک ــی: اســتخدام پرســتار بوم ــی گزين بوم
ــد در  ــتار بتوان ــا پرس ــد. ت ــی می کن ــل کار زندگ ــهر مح در ش
ــرد. ــک بگی ــواده کم ــای خان ــی از اعض ــور زندگ بخشــی از ام

ــا  ــتان: ب ــام تابس ــتار در اي ــدان پرس ــت فرزن مديري
برگــزاری کالس هــای آموزشــی، ورزشــی و تفریحــی زمــان آزاد 
فرزنــدان پرســتار در ایــام تابســتان مدیریــت شــود تا پرســتار در 

ــش آســوده باشــد. ــواده خیال غیــاب خــود در محیــط خان
حجــم کار کمتــر: بــا به کارگیــری پرســتاران بیشــتر در یــک 
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ــک از پرســتاران کاهــش  ــی، حجــم کاری هــر ی بخــش درمان
داده شــود.

مهــد کــودک شــبانه روزی: مهــد کــودک 24 ســاعته، تــا از 
کــودکان پرســتاران شــیفت شــب کــه همسرانشــان هم زمــان 

مشــغول بــه کارنــد مراقبــت شــود.
ــه  ــی ک ــدت زمان ــیفت های کاری: م ــان ش ــش زم کاه

ــود. ــاه ش ــت کوت ــر اس ــل کار حاض ــتار در مح پرس
ــد پرســتاران  ــت و آم ــرای رف ــاب: ب ــاب و ذه ــرويس اي س

ــود. ــرار داده ش ــاب ق ــاب و ذه ســرویس ای
تورهــای مســافرتی: اجــرای تورهــای ســیاحتی، زیارتــی و 
ــا  ــوادۀ آن ه ــه همــراه خان ــرای پرســتاران ب طبیعــت گــردی ب

توســط بیمارســتان.
ــا  ــتان ت ــی در بیمارس ــن اتاق ــر گرفت ــش: در نظ ــاق آرام ات
ــه آرامــش دارد  ــد در شــرایط خــاص کــه نیــاز ب پرســتار بتوان
بــرای چنــد دقیقــه )مثــاًل ده دقیقــه( بــا گــوش دادن موســیقی 

و یــا .... آرامــش نســبی کســب کنــد.
ــاق مشــاوره: در نظــر گرفتــن اتاقــی در بیمارســتان کــه  ات
ــکان  ــارض در آن م ــا تع ــه ب ــان مواجه ــد در زم ــتار بتوان پرس
حاضــر شــود و بــه کمــک کارشــناس و یــا مشــاور تعارضــش 

مرتفــع شــود.
ــه  ــی ب ــک مال ــكن: کم ــد مس ــک خري ــهیالت کم تس

ــد. ــه کنن ــکن تهی ــود مس ــرای خ ــد ب ــا بتوانن ــتاران ت پرس
ــن  ــود مطمئ ــغلی خ ــدۀ ش ــتار از آین ــغلی: پرس ــت ش امنی

ــد. باش
ــتگی  ــتار شایس ــای پرس ــالک ارتق ــاالری: م ــته س شايس

ــد. ــش باش کاری
ــرای  ــن ب ــی ام ــم آوردن محیط ــط کار: فراه ــت محی امنی
پرســتاران )اخالقــی( تــا خــود و خانــوادۀ آن هــا نگرانــی 

ــند. ــته باش نداش
ــب  ــكار: حمایــت )عاطفــی و...( پرســتار از جان ــت هم حماي

همــکاران.
حمايــت سرپرســت: حمایــت )عاطفــی و...( پرســتار از 

ــوق. ــب ماف جان
حمايــت ســازمان: حمایــت )عاطفــی و...( پرســتار از جانــب 

ســازمان.
ــتان: فراهــم آوردن  ــاور بیمارس ــكونی مج ــۀ مس مجموع
ــی و  ــات رفاه ــی امکان ــراه تمام ــه هم ــکونی ب ــۀ مس مجموع

ــتاران. ــرای پرس ــتان ب ــی بیمارس ــی در نزدیک آموزش
ــازمانی  ــای س ــه از مزای ــتارانی ک ــازمانی: پرس ــای س مزاي

ــد. ــتری دارن ــی بیش ــادل کار و زندگ ــد تع برخوردارن
منتظــره  غیــر  صــورت  بــه  نامتــداول:  مشــوق های 

ــتار داده  ــه پرس ــداول ب ــی نامت ــر مال ــی و غی ــوق های مال مش
ــود. ش

اســتقالل شــغلی: پرســتار تــا حــدی در شــغل خود مســتقل 
باشــد و توانایــی تصمیم گیــری داشــته باشــد.

معنويــت در ســازمان: فضایــی معنــوی در ســازمان حاکــم 
باشــد.

ــۀ  ــش: ارائ ــر پوش ــا حداکث ــتار ب ــی پرس ــۀ تكمیل بیم
بیمــه تکمیلــی بــه پرســتار و ارائــۀ خدمــات درمانــی رایــگان 

ــتار در محــل کار. ــه پرس ب
بیمــۀ تكمیلــی والديــن پرســتار: ارائــۀ بیمــۀ تکمیلــی بــه 

ــتار. والدین پرس
اعتمــاد ســازمانی: ایجــاد فضایــی بــرای کار کــه پرســتاران 
ــا هــم رفتــار  ــا صداقــت ب ــه هــم اعتمــاد داشــته باشــند و ب ب

کننــد.
تنظیــم مناســب برنامــۀ کاری پرســتاران: شــیفت دادن 
پرســتاران در فواصــل زمانــی و بــه ترتیبــی مناســب و عادالنــه 

ــت در شــیفت های روز و شــب(. توســط سرپرســتاران )عدال
ــتاران: وجــود  ــه پرس ــی ب ــات جانب ــۀ خدم ــر ارائ دفت
دفتــری در بیمارســتان تــا کارهــای روزمــرۀ پرســتاران را کــه 
ــق  ــد را طی ــل کار می باش ــرک مح ــتلزم ت ــا مس ــام آن ه انج
ضوابــط و شــرایط خــاص انجــام دهــد )ماننــد پیــک موتــوری 

ــام(. ــا ثبــت ن ــرای انجــام کارهــای بانکــی ی ب
ــی از طــرف بیمارســتان  ــۀ خدمات ــه داری: ارائ ــات خان خدم
بــرای تســهیل وظایــف غیــر کاری پرســتار )مثــاًل در ایــام قبــل 
ــا خدمــات لباس شــویی  ــوروز از قبیــل تهیــۀ آجیــل و ... و ی ن

و خشک شــویی(.
پرســتار ريلیــف: وجــود نیــروی کار مــازاد در دفتــر 
ــت  ــاز اس ــه نی ــتارانی ک ــا پرس ــی ب ــرای جابجای ــتاری ب پرس
ــرای تســهیم  ــا ب ــرای ســاعتی تــرک کننــد و ی محــل کار را ب

حجــم کاری ســنگین بعضــی پرســتاران و ...
ــه  ــگان ب ــی رای ــات ورزش ــاص خدم ــگان: اختص ورزش راي
ــا پرســتار در  ــالن های ورزشــی ت ــی س ــد برپای پرســتاران مانن

ــد. ــر کاری ورزش کن ــاعات غی س

برپايــی مدرســه در نزديكــی بیمارســتان بــرای 
ــا  ــرورش و ی ــوزش و پ ــا آم ــی ب ــتار: رایزن ــدان پرس فرزن
مراکــز غیــر انتفاعــی در برپایــی مدرســه )به خصــوص مقطــع 

ابتدایــی( در مجــاور بیمارســتان.
عوامل محیطی توانمند ساز تعادل کار و زندگی

انتخــاب آگاهانــۀ دانشــجوی پرســتاری: سیســتم 
ــای  ــی( و آزمون ه ــه )کاری و روان ــام مصاحب ــا انج ــی ب آموزش
مرتبــط )بررســی ســالمت فیزیکــی( داوطلــب بالقــوۀ مناســب 

ــد. ــذب کن ــتاری را ج ــغل پرس ش
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ــت  ــد اهمی ــه: بای ــه جامع ــتاری ب ــغل پرس ــی ش معرف
شــغل پرســتاری بــرای عمــوم شــناخته شــده باشــد تــا جامعــه 

ــا پرســتار داشــته باشــد. ــاری مناســب ب رفت

حمايــت از همســر پرســتار در محــل کارش: ارائــۀ 
ــه  ــازات و حمایت هــای خــاص در محــل کار شــاغلینی ک امتی

ــند. ــتار باش ــال پرس ــک ح ــا کم ــد ت ــتار دارن ــر پرس همس

حمايــت اجتماعــی: حمایــت )عاطفــی، ابــزاری و...( پرســتار 
از جانــب جامعــه.

حمايــت خانوادگــی: حمایــت )عاطفــی، ابــزاری و...( پرســتار 
از جانــب همســر و فرزنــدان.

حمايــت از طريــق سیاســت های دولــت: حمایــت 
و  کار  قوانیــن  جانــب  از  پرســتار  و...(  ابــزاری  )عاطفــی، 

دولــت. سیاســت های 
ــطحی  ــه س ــا ب ــد ت ــالش کن ــد ت ــتار بای ــردی، پرس ــد ف در بع
ــی را  ــن کار و زندگ ــادل بی ــد تع ــه بتوان ــد ک ــدی برس از توانمن
ایجــاد و تقویــت کنــد. از طــرف دیگــر ســازمان نیــز بایــد تــالش 
کنــد تــا در درجــۀ اول بــه پرســتار کمــک کنــد تــا بتوانــد بــه 
توانمنــدی الزم برســد و در درجــۀ دوم خــود ســازمان شــرایط و 
امکانــات و رفــاه الزم را در دســتور کار قــرار دهــد تــا پرســتار در 
محیطــی فعالیــت کنــد کــه بتوانــد هرچــه بیشــتر تعــادل بیــن 
وظایــف کاری و خانوادگــی فراهــم کنــد. نقــش دولــت و جامعــه 
نیــز نبایــد نادیــده گرفتــه شــود، دولــت نیــز مســئول اســت تــا 
در ســطح خــود از هیــچ فعالیتــی دریــغ نکنــد تــا پرســتار هــر 
ــد  ــت کن ــود را مدیری ــی خ ــات کار -زندگ ــتر تعارض ــه بیش چ
ــر و در نتیجــه  ــن فعالیــت، پرســتاران راضی ت کــه در نتیجــۀ ای

ــود. ــد ب ــر خواهن ــه راضی ت ــاران و جامع بیم
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