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Abstract
Work has always been one of the most controversial and important human
concerns for meeting individual needs, the development and promotion of
organizations, and human social excellence. This study aims at identifying the
dimensions and components of work-life balance models based on the researches
already carried out in this field. Using the meta-synthesized method, it has
reviewed the researches already conducted on the research topic in a framework
and has analyzed the results. For this purpose, by referring to the reliable
documents available on electronic sites between 1963 and 2020, from the initial
articles which were identified, 38 sources that had the most qualitative
relationship with the subject of research were carefully examined. Then, through
summarizing different theories and theoretical saturation of them, 845 codes were
extracted and after monitoring the codes, they were categorized in 29 different
categories. In order to analyze the final papers, the constituent concepts and
themes, effective components and dimensions were extracted.The results of this
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study in terms of dimensions: positive and negative; components: background
(individual potential, family support, etc); outcome: (job satisfaction, personal
satisfaction, etc); and strategy: (organizational support, social factors, etc) have
been classified and presented.
Keywords: work-life balance; Participation of individual roles; Positive
dimension; Negative dimension
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چکیده
کار همواره از بحث برانگیزترین و مهمترین دغدغه های انساااانی جهت تأمین ن یازهای
فردی ،تو سعه و ارتقاء سازمانها و تعالی اجتماعی ب شر به شمار میرود .هدف از پژوهش
حا ضر ،شنا سایی ابعاد و مؤلفهها در مدلهای تعادل کار و زندگی بر ا ساس پژوهشهای
انجام شاااده در این زمینه بوده اسااات .مقالهی پیش رو با بهرهگیری از روش فراترکیب،
پژوهشهای انجام شده در موضوع تحقیق را به صورت چارچوبمند بررسی کرده و نتایج
آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اسات .برای این منظور با مراجعه به اساناد موقق ،در
سایتهای الکترونیکی در د سترس در فا صله زمانی سالهای  1963الی 2020از بین
مقاالت اولیه که شناسایی شدهاند ،ضمن بهرهگیری از  38منبع که بیشترین ارتباط کیفی
با مو ضوع پژوهش را دا شتهاند و با ا ستفاده از جمعبندی نظریات مختلف و ا شباع نظری
پیرامون آنها به اسااتخرا  845کد دساات یافته اساات ،در ادامه پس از پایش ،کدها در
قالب  29مقوله ،جای داده شااادهاند .به منظور تحلیل مقاالت نهایی ،مفاهیم و مضاااامین
تشااکیلدهنده ،مؤلفهها و ابعاد تأقیرگذار اسااتخرا گردیده اساات .نتایج حاصاال از این
پژوهش در قالب ابعاد ایجابی و ساالبی و مؤلفههای پیشااایند (پتانساایل فردی ،حمایت

 .1ا ن ک ی قا گی دمجججی مجججا اداد و زل یی
 )licenses/by-nc-nd/4.0/امل.

دCC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/

1

598

راهبرد اجتماعی – فرهنگی ♦ سال  ♦ 10شماره  ♦ 40پاییز 1400

خانواده و  ،)...پیامد (ر ضایت شغلی ،ر ضایت فردی و  )...و ا ستراتژی( حمایت سازمانی،
عوامل اجتماعی و  )...طبقهبندی و ارائه گردیده است.

واژههای کلیدی :تعادل کار  -زندگی ،مشارکت نقشهای فردی ،بعد ایجابی ،بعد سلبی
تاریخ دریافت1400/03/25 :

تاریخ بازنگری1400/07/22 :

تاریخ پذیرش1400/08/01 :

فصلنامه راهبرد اجتماعی -فرهنگی ،سال  ،10شماره  ،40پاییز  ،1400صص 622-595

مقدمه و بیان مسئله
تغییرات زیادی در نگرش و تکنولوژی در گذر تاریخ و زندگی انسااا ها حاصاا
شده که همواره ،موجب بروز تحول در نوع روشهای زندگی شخصی و کار افراد
شااده ا اا  .غالباً ،مردم بدو توجه به اینکه موفقی  ،یک نگرش و حاصاا یک
زندگی ر ضای بخش و متعادل در تمام زمینههای زندگی ا
ای از د ااتاوردها یا منتع های مالی ،برای د ااتیابی به

؛ نه صرفاً مجموعه
ااخ

کار میکنند.

ر ید به تعادل ر ضای بخش در کار و زندگی نیازمند تغییر در نوع تتکر ،اندیشه
و عم فرد ا

 .این تغییر شام افراد و ازما ها در هدفگذاری برای برقراری

تواز در فعالی های کار و زندگی میبا شد ،چراکه این دو ،بر یکدیگر اثر گذا شته
و همدیگر را پو شش میدهند (نجتی & ا دی .)1390 ,یکی از م شکالت بزرگی

که تقریباً همهی ان سا ها از
زمانی جه

در طول زندگی خود گالیه میکنند ،ندا شتن تواز

انجام فعالی های حوزهی خانوادگی و محیط کاری ا ااا  .زندگی

انسا ها را میتوا به صورت کلی به دو بعد اصلی تقسیم کرد؛ بعد اول ،خانواده،
فرزندا  ،دو ااتا  ،تتریو و اوقات فراغ  ،وق

گذاشااتن برای رشااد شااخصاای،

ارتباط با اطرافیا و بعد دوم ،کار و مسااای مربوط به  .تحقیقات نشااا میدهد؛
اگر فرد نتواند بین این دو بُعد ،تعادل منا ااب ایجاد کند ،به نوعی با عدم کنترل بر
حوزهی نقشهای فردی مواجه خواهد شاااد و با گذشااا

زما با کاهش انرژی

روبرو میگردد؛ در تحقق هدفهای فردی و تعهد به انجام نها دچار شکس
و فرد کمکم عدم تعادل را با مشااکالتی از قبی خسااتگی ،ضااعی
فردی و کاهش کیتی

زندگی درک میکند.

شده

بود عملکرد
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عدم تعادل بین کار و زندگی ،باعث ایجاد مسااا

مختلتی در زندگی کاری و

خانوادگی افراد می شود .پژوهش حا ضر در کادر درما مراکز توانبخ شی صورت
گرفته ا

 .یکی از م شاغلی که بی شترین هماهنگی بین نقشهای زندگی و کاری

را طلب میکند؛ مربوط به کارکنا بخش درما در بیمار اااتا ها میباشاااد .کادر
درما با دید جامع و جامعهنگر ،به منظور تأمین ،نگهداش

و بهبود طو الم

و رفاه اجتماعی مددجویا  ،در کلیهی ااطو ارا هی خدمات بهداشااتی درمانی و
توانبخ شی که طو اول

فرد ،خانواده ،مدر ه ،کارخانه و  ،...طو دوم ،مراکز

بهداشتی درمانی ،طو وم ،بیمار تا و کلینیکهای عمومی و تخصصی اعم از
دولتی و خصااوصاای ،ااطو چهارم ،مراکز فوق تخصااصاای و ااطو پنجم مراکز
توانبخ شی و نگهداری ا

 ،م شغول به انجام وظیته میبا شند .با توجه به وجود

عوام ا ترسزا در مراکز توانبخشی خصوصاً روانپزشکی ،پر ن

با چالشهای

جدی روبرو میباشند که عدم حمای های ازمانی موجب کاهش کیتی
و انگیزهی کاری و بروز مشااکالت مرتبط با ااالم

عملکرد

کارکنا این مراکز میشااود.

پز شکا  ،پر تارا و کمک پر تارا (بهیارا ) عالوه بر دانش پز شکی و تجربه،
باید از تمرکز کافی ،ق ضاوت صحیو و واکنش فوری در اکثر اوقات به خ صوص
موقعی های اورژانسی برخوردار باشند تا دچار خطاهای پزشکی نشوند .بنابراین،
توجه به الم

روا و شنا ایی مشکالت مربوط به

زایی برخوردار ا

در این قشر از اهمی

 .در این خ صوص ،م شاهده می شود؛ عالوه بر کادر درمانی

که مستقیماً با این بیمارا در ارتباط هستند ،کارکنا
متتاوتی ن سب

به

تادی و پشتیبانی نیز شرایط

به افراد م شابه تجربه میکنند .ف شار کاری باال و تقا ضاهای زیاد در

مح کار در نوب های کاری شبانه ،ازماندهی ضعی

کاری ،ختی و ابهام در

کار ،مواجه شد با فوری های حاد تهدیدکننده حیات و یا بیمارا با وضعی های
ناپایدار ،مواجهه شد با تهدید در مح کار ،نگرانی در مورد ندا شتن تخ

خالی

برای بیمارا  ،مواجهه با بیمارانی که دچار اختالالت روانی هسااتند ،کمبود و ااای
مورد ن یاز و کافی نبود ت عداد کارک نا و غیره ،همگی نشاااا میده ند که اگر
کارکنا به هر دلیلی نتوان ند در ای تای یکی از نقش های مراقبتی ،درمانی ،حتاظتی،

فراترکیب مدلهای تعادل کار و زندگی

موز شی ،هماهنگی و حمایتی خود ،صحیو و دقیق عم کنند؛
متوجه خود فرد میشود ،بلکه الم

یب
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نه فقط

بیمار را نیز تهدید میکند.

با توجه به شااارایط زمانی کنونی حاکم بر دنیا و در اااطو کشاااور به لحا
که چگونه دنیا در حال د ا

بیماری کووید  ،19بر همگا شاکار ا ا

نرم کرد برای رفع این بیماری ا ا  ،از نجا که خانوادهی بهداش ا
خط مقدم بوده و نقش بسزایی در تأمین امنی
میر د؛ اهمی

الم

و پنجه

و درما در

مردم به عهده دارند ،به نظر

جایگاه حوزهی الم

خصوصاً ،مشکالت بوجود مده در حوزه

ی بهزی ستی فردی دو چندا گردیده ا

 ،نتایج تحقیق حا ضر در

؛ لذا امید ا

حوزهی بهزیسااتی و توانبخشاای که با بیماری کووید  19تقار پیدا کرده ا اا ،
بتواند اثرات کاربردی در برنامهریزی و ازماندهی در حوزههای فردی ،ازمانی و
اجتماعی داشته باشد.
 .1اهداف و سؤاالت پژوهش
با توجه به اینکه در دنیای امروز ،بخ شی از تتکر انسا ها ن شا از نتوذ و گ سترش
اهمی

مو ضوع تعادل در میا گتتما و انگارههای جامعه دارد ،در این شرایط به

منظور داشتن برداش

و درک مشترک و منطقی ،این پژوهش به دنبال ارا هی مدلی

منسااجم و نظاممند از تعادل بین کار و زندگی میباشااد .از این رو هدف اصاالی
پژوهش ،ارا هی مدل تعادل کار-زندگی میباشااد و در را ااتای ر ااید به هدف
اصلی پژوهش ،اهداف فرعی ذی دنبال میشود.
هدف اصلی پژوهش:

 ارا هی مدل تعادل کار-زندگی.اهداف فرعی:

 -1شنا ایی متاهیم تعادل کار-زندگی،
 -2شنا ایی مقولههای تعادل کار-زندگی،
 -3شنا ایی مؤلتههای تعادل کار-زندگی و
 -4شنا ایی ابعاد تعادل کار-زندگی
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.

همچنین ؤال اصلی و ؤاالت فرعی این پژوهش به شر ذی ا
سوال اصلی پژوهش:
مدل تعادل کار-زندگی کدام ا

؟

سؤاالت فرعی:

 -1متاهیم تعادل کار-زندگی کدامند؟
 -2مقولههای تعادل کار-زندگی کدامند؟
 -3مؤلتههای تعادل کار-زندگی کدامند؟
 -4ابعاد تعادل کار-زندگی کدامند؟
 .2پیشینه پژوهش
در این بخش ،نتایج مطالعات و پژوهشهایی که نزدیکترین ارتباط موضاااوعی با
متهوم تعادل کار و زندگی را دارا بودهاند ،ورده شده ا

.

مح مدی( )1399به «طراحی الگوی ت عادل کار و زندگی با رویکرد پژوهش
کیتی در شرک

گاز ا تا مازندارا » با ا تتاده از روش دادهبنیاد پرداخته ا

.

محق اق ب اا رویک اردی ا تقرایی و با ا تتاده از دادههای گرد وریشده به تدوین
نظریهای قاب اتکا در زمینهی تعادل کار -زندگی پرداخته ا اا  .لذا ،با ا ااتتاده از
کدگذاری باز ،متاهیم و مقولهها ا تخراج شدند و در مرحلهی کدگذاریِ محوری،
این مقولهها در قالب پدیدههای محوری ،شاارایط عِل،ی ،شاارایط زمینهای و شاارایط
مداخلهگر نشا داده شده ،پس الگوی پارادایمی تحقیق ارا ه شده ا

.

هاشمیا و همکارا ( )1398به «شنا ایی راهبردهای رفتاری باز فرینی تعادل
کار  -زندگی در میا اع ضای هیأت علمی دان شگاه فردو ی م شهد و شهر تا
بیرجند با روش پدیدارشااانا ااای» پرداختهاند .نتایج تحلی دادهها نشاااا داده که
فعالی های باز فرینی تعادل کار-زندگی مشاااتم بر 16مؤلتهی رفتاری بوده و دو
راهبرد فردی با عناوین «فروکا اا
نقش» را در برداشته ا

مطالبات نقش» و «پا ااخگویی دو ااوگرای

.

محمدیا و وهابزاده( )1397به «برر ااای نقش تعارض در کار و زندگی

فراترکیب مدلهای تعادل کار و زندگی

شخ صی افراد با شیت
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کاری در گردش مورد مطالعه بیمار تا های خاتم االنبیاء

شاهرود و ح ضرت فاطمه(س) میاندو ب» پرداختهاند .یافتههای پژوهش حاکی از
میزا باالی تعارض میا کار و زندگی شخصی در افراد با شیت

کاری در گردش

میباشاد .بطوری که عام تعارض زمانی کار و زندگی شاخصای ،بیشاترین میزا
تعارض و متغیر تعارض بر پایهی تنش یا فشاااار در رتبه دوم و در نهای

عام

تعارض بر پایهی رفتار رتبه اااوم را در بروز تعارضاااات کار و زندگی به خود
اختصاص دادهاند .کاظمی و همکارا (  )1396به «مطالعه اثر تعارض و غنی ازی
کار  -خانواده بر قصااد ترک شااغ و بهزیسااتی روا شااناختی کارکنا با در نظر
گرفتن نقش وا طهای تعادل کار -زندگی» پرداختهاند .یافتهها نشا داده که الگوی
پیشاانهادی از برازش نساابتاً خوبی با دادهها برخوردار بوده ا اا  .هم چنین ،کلیه
دوازده فرضیه (مستقیم و غیرمستقیم) مورد تأیید قرار

گرفتند.

هیرشای ،شااوکلی و زاچر ( )2019مقالهای با عنوا «د ااتیابی به تعادل کار و
خانواده :مدل تنظیم شااده برای عم » تنظیم کردهاند .نتایج ،حاکی از

که

ا اا

نیاز ازما برای جذب و حتظ کارکنا ارز شمند در یک بازار کار ب سیار رقابتی،
یک عام انگیزشاای قوی برای افزایش گاهی ااازما و اقدامات مرتبط با اجرا و
ا ااتراتژیک در تعادل کار و زندگی ا اا  .تغییر در نگرشهای مدیری

مدیری
فعلی نسب

به ا تراتژیهای تعادل از طریق فعالی های نو ورانه ،رفتارهای فراگیر

و فرهنگ ازمانی برای ر ید به نیازهای نیروی کار ،تأثیرگذار ا

.

دکینز و پرمیوکس ( )2019در مقالهای به ارا هی یک مدل اااایبرنت یک از
تعادل کار و زندگی در طول زما پرداختهاند .نتایج نشااا داده که اقدامات و نتایج
فردی تح

تأ ثیر ت عادل قرار دارند و بین افراد و محیط منجر به ن تایج مث ب

گردد .در پی نا ازگاری برای افراد جذابی
های مثب

می

کار در ازما در افراد ،ایجاد نگرش

کاری و عملکرد باالتر و مدت زما بیشاااتر برای کار را ایجاد میکند.

تعادل در ااه حوزهی کار ،خانواده و شااخم مورد برر اای قرار میگیرد .عدم
درگیری من سجم یا دخال

زیاد در نقشهای مختل

بر اثربخ شی و ر ضایتمندی

فرد در هر ه حوزه تأثیر گذاشته و بر همین ا اس ،اولوی ها و ارزشهای فردی
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میشود.

تعری

چو و الن ( )2019در مقالهای به «برر اای خانواده فراملی :گونهشاانا اای و
متاهیم تعادل خانواده کار» پرداختهاند .نتایج نشاااا داده که درجهی تعادل که به
و یلهی کارمندا فراملی درک می شود ،با توجه به ویژگیهای خانوادگی و طو
خوا ااتهها در کار و خانوادهها متتاوت ا اا  .همچنین ،دشااواری تبادل منابع نیز
کارمندا بومی در کشااور

تأثیر منتی دارد و بار عاطتی کارکنا فراملی به نسااب

خود ،به وا طهی عوام مهمی چو فرهنگ و زبا بیشتر ا

.

الیوا ( )2019در مقالهی خود به برر ی نابرابری جن سیتی در تعادل کار و
خانواده پرداخته ا ااا  .نتایج نشاااا داده که زنا  ،زما زیادی را در کار بدو
پرداخ

در اشااکال مختل

همین ترتیب ،میزا

(نگهداری و مراقب

از فرزندا ) صاارف میکنند .به

اااع های کاری نها در خانه کاهش پیدا کرده ا ا  .مردا

در قبال کاری که انجام میدهند ،پول بیشاااتری دریاف
کارهای خانه ( غذا پخ  ،تمیز کرد خانه ،مراقب

میکنند و زنا در قبال

از فرزندا  ،خریدهای خانه و

 ) ...دریافتی ندارند و این نابرابری در مدی پیامدهای مهمی برای افراد دارد.
در رابطه با جایگاه پژوهش حاضاار در بسااتر ااایر پژوهشها و موضااوعات
مرتبط در این زمینه ،تو ااط پژوهشااگرا جسااتجوی و اایعی انجام گرفته ا ا ؛
ا

نتایج ،بیانگر

که با توجه به گستردگی متاهیم مسج از تحقیقات پیشین و

دامنهی و یع گزارههای ا تخراج شده ،اغنای مطالب در خصوص مو ضوع تعادل
کار و زندگی بد

مده ا

 .لذا ،پژوهشگرا در این تحقیق از روش فراترکیب

ا تتاده کردهاند .ا اس روش فراترکیب مطالعه و برر ی عمیق از ابتداییترین مدل
ها ،پژوهشها و نظریههای مطر شاده و ر اید به طی
ا

؛ تا جایی که به ا شباع د

کامالً جامعی از متاهیم

یافته شود .لذا وجه افتراق و نو وری روش این

پژوهش با ایر روشهای متداول در تحقیقات علمی ،ارا هی مدلی فراگیر از نتایج
مطالعات گسترده پیشین میباشد.
 .3مالحظات مفهومی و نظری
میتوا گت

به نوعی توافق نظری در مورد متهوم تعادل کار و زندگی وجود دارد
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و همگی نها در مورد رضاااای مندی و توزیع زمانی قلمرو کار و زندگی هم نظر
هستند .در ادامه به منظور شنایی با دیدگاههای مطر شده ،ابتدا به بیا روابط کار
و خانواده و پس به شر دیدگاههای مطر در این زمینه میپردازیم.
 .1-3روابط کار و خانواده

در ادبیات کار و خانواده،

ه دیدگاه مهم و ا صلی وجود دارد که رابطهی بین کار

و خانواده را ارز یابی متهومی میکند .این د یدگاهها ،شاااام د یدگاه منتی ،دیدگاه
مثب

و دیدگاه ترکیبی هستند.
ال  -د یدگاه منتی :پایهی این دیدگاه بر محور رقاب

بد

فرد ا ااا  ،ج ه

ورد منابع اندک زما و انرژی برای حوزههای کار و زندگی .نتیجهی این

دیدگاه ،عدم تعادل بین کار و زندگی بوده ا

.

ب -دیدگاه مثب  :این دیدگاه ،تالش میکند ،ضمن بیا فواید دو ویه هر دو
حوزهی کار و زندگی ،نها را هم جه

و موازی یکدیگر ارا ه کند .به همین دلی ،

این دیدگاه کم کم توجه پژوهشاااگرا را جلب نموده ا ااا  .از ویژگیهای این
دیدگاه ،این ا

که تو عهی

مده ا

بدو جه گیری مشخصی بد

و

متاهیمی مختلتی از جمله؛ تسهی وغنی ازی کار-خانواده و رریز مثب  ،تو ط
این دیدگاه متشک شده ا

.

ج -د یدگاه ترکیبی :این د یدگاه بر تلتیق مباحث کار -خانواده تمرکز دارد .در
این دیدگاه به متاهیمی مانند تنا ب بین کار -خانواده ا شاره شده ا
دیدگاه ،تاکنو از نظر متهومی و مالکهای اندازهگیری پیشاارف
نیاورده ا

 .اما این

الزم را بد اا

و پژوهشهای کم،ی در تالش بودهاند تا بتوانند این متهوم را به شک

مستقیم نجش کنند ).(Carlson, D.S; Grzywacz, J.G, 2008
 .2-3دیدگاه کار و خانواده

وجود تعارض در کار و خانواده :کاهن 1و همکارانش (  )1964برای اولین بار از
اصااطال «تعارض نقش» در بیا نظریهی پویایی نقش به شااک واضااو ا ااتتاده
1. Kahan
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کردند .تعری

نها از تعارض نقش عبارتند از ،و ضعیتی که در

انتظارات متمایز

نقش ،منجر به نا ااازگاری در نقش گردیده و منجر به تعارض روانی برای فرد می
شود .عل
رقاب

که نیروهای نقش و ف شارهای نقش ،همواره در حال

هم این ا

میباشند .به معنای دیگر ،هرگاه افراد زیادی با موقعی

نقش درگیر باشند و

در عین حال ،دارای انتظارات متعدد از نقشی خاص باشند ،تعارض در انتظاراتشا
بوجود می ید

)Lyons, & Higgins, 2008

از رفتارها یا فعالی هایی ا اا

 . (Duxbury,بنابراین نقش ،مجموعهایی

که دیگرا از فرد انتظار دارند ،انجام دهد .نقشها

در نظریهی ی ستمهای بوم شناختی در طو میکرو ی ستم قرار دارند .از طرفی،
طبق نظریهی نقش هم در دامنهی کار و هم در دامنهی خانواده ،نقشهای چندگانه
ایی به وجود می یند که هر کدام خوا اااته هایی را به فرد تحمی میکنند که با
م حدود ی های م نابعی چو ز ما  ،انرژی فیزیکی و م نابع روانی در ر قا ب

می

باشند ). (Dolcos, 2007
غنی ازی کار و خانواده :ا صطال غنی ازی کار و خانواده1در ال 2006
تو ط گرینهوس و پاول مورد ا تتاده قرار گرف  .در تعریتی که ارایه شده ا
غنی ااازی کار و خانواده را میزانی که تجربیات بد اا
نقش ،باعث بهبود کیتی

مده تو ااط فرد در یک

زندگی در نقش دیگر می شود ،تعری

کرده اند

(Powell

) .& Greenhaus, 2006به عبارت دیگر ،تجربیاتی که فرد با ایتای نقش بد اا
یا کیتی

رود تا چه میزا عملکرد ،عواط

؛

می

زندگی در نقش دیگر را ارتقاء می

دهد .از نظر این محققا  ،زمانی که خروجیهای منابع در نقش «ال » باعث ارتقاء
و بهبود عملکرد فردی در نقش «ب» گردد؛ غنی اااازی ات تاق میاف تد .به همین
عل  ،این مؤ لته به عنوا یکی از ابعاد کلیدی در مبحث تعادل کار و زندگی قرار
دارد

)Kruyen, & Van der Heijden, 2020

دیدگاهی مثب

بر ا اااس بنیانی ا اا

میزا میتوانند به یکدیگر منتع
این ا

 . (Blom,غنی اااازی کار -خانواده،

که مشااخم میکند؛ کار و خانواده تا چه

بر انند .در دیدگاه غنی ازی ،متروض ا صلی

که خانواده و کار به شک جداگانه هر یک منابعی را تح

اختیار افراد

)1. Work-family enrichment (WFE
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میگذارند .این منابع مواردی شااام حقوق ،اتکا به خود و ارتقاء اعتماد به نتس و
ایر امکاناتی ا

که موجب می شود؛ افراد در دامنههای دیگر زندگی بهتر عم

کنند .این متهوم فرایندی را به تو صی

تجربیات یک نقش،

میک شد که تو ط

عملکرد و زندگی فرد را در نقشهای دیگر تعالی میبخشاااد .نتایج مثبتی که غنی
ازی کار و زندگی برای کارکنا دارد؛
باالتر و غیب

ج سمی بی شتر ،عملکرد شغلی

الم

کمتر میباشاد .همچنین غنی اازی با رضاای

شغلی و رضای

از زندگی ،رضاای

خانوادگی رابطه مثب ی داشته و تمای به ترک خدم

را کاهش

میدهد ).(Hunter, Perry, Carlson, & Smith, 2010
ت عادل کار و خانواده :با تو جه به

که ت عادل کار -خانواده (ت عادل کار-

زندگی) به شااک گسااترده در ادبیات کار و خانواده به کار رفته ا ا ؛ ولی تعداد
کمی از پژوهشاااگرا  ،شاااکارا ت عادل کار -خانواده را تعری
تعاری

کردهاند .از طرفی

بیا شااده نیز هماهنگی زیادی با هم ندارند .برخی این اصااطال را مانند

یک مقیاس دانستهاند که تعادل
(به عبارتی عدال ) کام را در زندگی کاری و خانوادگی انعکاس میدهند
)J.G, 2008

 .(Carlson, D.S; Grzywacz,برخی نیز

وجود رضااای

معنی کردهاند

را به عنوا نبود تعارض و

(Casper, Vaziri, Wayne, DeHauw, & Greenhaus,

) .2018با مرور ادبیات مو ضوع میتوا ،

ه نوع متهوم ازی را برای این متهوم

بیا کرد :ال  -تعادل با داشااتن متهوم عدال  :بر ا اااس این دیدگاه ،زمانی تمام
منابع فرد به صورت یکسا در هر دو دامنهی کار و خانواده بدر تی تسهیم گردد،
تواز ایجاد می شود و در فرد با نشانهی رضای
دا شتن متهوم تنا ب :این دیدگاه بر اهمی

فردی همراه ا

ر ضای

 .ب  -تعادل با

فرد از نقشهایش ،عالوه بر

ااارمایهگذاری به طور یکساااا بر نقشهایش تأکید دارد .برخی از نظریهپردازا
اعتقاد دارند؛ تعادل شام نیروگذاری یک سا و نیروگذاری هماهنگ با ارزشهای
زیر بنایی ا

) . (Greenhaus, Collins, & Shaw, 2003ج -تعادل با دا شتن متهوم

عملکرد نقش :متاهیم قبلی با ماهی

روان شناختی همراه بود .به عقیدهی گرزیواش

و کارلسو در تعادل کار  -خانواده ،کانو توجه بنیاد اجتماعی این موضوع ا

.
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به بیا دیگر ،شاید درکی که از تعادل کار  -خانواده برای فرد رخ میدهد ،به خرج
(نتع) دیگری بر د .چنین دیدگاههایی حال

انتزاعی داشته و متهوم قاب مشاهده

ایی در بیرو از ذهن ایجاد نمیکند که این خود باعث خلط مبحث در فرد برای
فعالی های یک نقش و ارزیابیهای او بر ح سب میزا ر ضای

از نقش می شود.

برای اینکه ،چنین مسای بحث برانگیزی کمتر بوجود ید ،تعریتی ارایه شده ا
بیشتری از لحا متهوم در بردارد« .ایتای

که شناخ

د ته از انتظارات نقش که

مورد توافق فرد و افراد دیگر در قلمروهای کاری و خانوادگی ا اا
تقسیم شدهاند که برای هر حوزه مورد توافق واقع شده ا

و به گونهایی

» (Wayne, Musisca,

).& Fleeson, 2004
در پژوهش حاضااار ،ما بر روی مدل با تئوری خاصااای از کارهای گذشاااته
متمرکز نشدهایم و حاص تحقیقات  35ال اخیر و کلیه شاخمهای نها را مورد
برر ای قرار دادهایم و پس از برر ای کلیه پژوهشها و شااخمهای نها به مدل
یافتهایم.

تحقیق د

 .4روششناسی پژوهش
تحقیق انجام شااده از نظر نوع هدف ،پژوهشاای تو ااعهای کاربردی محسااوب می
شاااود .ماه ی

داده های بد ااا

مده کیتی بوده و روش جمع وری داده ها و

اطالعات ،ا نادی میباشد .این تحلی با ا تتاده از روش پژوهشی کیتی فراترکیب
تحقیقی توصاایتی نیز میباشااد .در روش فراترکیب ،ابتدا محقق به برر اای کلی
مو ضوع در مطالعات صورت گرفته میپردازد؛ یعنی میزا مطالعات صورت گرفته
و اهمی

انجام نها را م شخم نموده،

پس به ج ستجوی مو ضوعی در ا ناد

موجود پرداخته و بر ا اس میزا ارتباط و نزدیکی به موضوع ،نمونههایی را جمع
وری میکند .در این مرحله با ا تتاده از فیشبرداری ،متاهیم معنیدار و گزارههای
مربوط ا ااتخراج میگردد .در اصاا میتوا گت ؛ روش فراترکیب با ا ااتتاده از
نظرات پژوه شگرا مختل
جامعی د ا

دربارهی مو ضوع خاص به دید کلی و ابعاد مو ضوعی

پیدا میکند که میتواند به نوعی خالء دانشاای یا تکبعدی نگری در

موضااوع را پوشااش دهد .همچنین در این تحقیق ،از روش کیتی فراترکیب به
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منظ اور تت اسیر ،مقای اسه ،ترکیب ،تبیین چارچوبها و برر ی ابعاد م ادله اای
مختلا

ارا اه شاده در زمیناهی تعادل کار  -زندگی ا تتاده شده ا

.

ندلو کی و بارو و )2007(1برای روش فراترکیب  7مرحله را نام بردهاند
که بی شتر مورد ا تتاده محققا قرار گرفته ا

که در این پژوهش نیز مبنای کار

همین مراح میباشد ( شک .)1

شکل  .1گام های هفت مرحله ای روش فراترکیب )(Sandelowski & Barroso, 2003

با توجه به هدف ا صلی پژوهش که ارا هی مدل تعادل کار و زندگی ا
تحقیق ،تالش شده ا

 ،در این

تا برا اس مطالعه پژوهشه اای انجام شده در گذش اته،

به د تهبندی و ارا هی

اختار یافته مراح

شک گیری

شاااود .در این گام از پژوهش با بهرهگیری از اینترن

در قالب مدل پرداخته

به جساااتجو در پایگاه های

اطالعاتی معتبر داخلی و خارجی در میا مقاالت در حوزهی پژوهش در فاصاااله
ااالهای  2020-1963پرداخته شااده ا اا  .کلید واژههای مورد ا ااتتاده جه
برر ی ادبیات ،در جدول  1ارا ه شده ا

.

جدول  .1برخی کلید واژههای اصلی جهت جستجو
یعاد فاتما یااهیم رلیتد
وعاد رات  -دنتشا
وعاد رات  -خان ادآ
وضاد رات  -دنتشا
م ت ز رات -خان ادآ
م ت ز خان ادآ  -رات

اژشا رلیتد ج،یی هتآ
Work - life Balance
Work- family Balance
Work - life Confilict
Spillover of Work - life
Spillover of life- Work

1.Sandelowski & Barroso
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در این فر یند ،برای اطمینا از اینکه مقاالت با موضااوع پژوهش ارتباط منا اابی
داشته باشند ،مقاالت دریافتی ،موشکافانه و بارها مورد برر ی و ممیزی قرار گرفته
اند و مقاالتی که از ارتباط کمتری برخوردار بودند ،از فرایناااد کنار گذاشته شدند.
در نهای  ،تعداد  38مقاله انتخاب گردید که نزدیکترین ارتباط موضوعی با متهوم
تعادل کار و زندگی را دارا بودند.
در تمام مراح روش فراترکیب ،پژوهشااگر به طور پیو ااته و مداوم مقاالت
نهایی را ،به منظور د تیابی به نتایج درو محتوایی ،مورد برر ی قرار میدهد و با
مطالعهی دقیق هر مقاله به ا ااتخراج متاهیم معنیدار و ااپس ا ااتخراج گزارهها
پرداخ ته شاااده ا ااا  .در این پژوهش از کد گذاری باز ،کد گذاری محوری و
کدگذاری انتخابی ا تتاده گردیده ا

.

شکل  .2رابطه انواع کدگذاری و مفاهیم ،مؤلفه و ابعاد

در مرحلهی کدگذاری باز ،متاهیم (مضامین یا شاخمها) شنا ایی شده و ابعاد و
ویژگیهای ها در دادهها کش

گردیدند.

در مرحلهی کدگذاری محوری ،متاهیم هم وز در

طو شاخمها وگزاره

ها در قالب مقوله ها طبقهبندی میشاااود .این مرحله از نجا که حول یک مقوله
تحقق پیدا میکند ،محوری نامیده میشود .در این مرحله متاهیم ،شاخمها (گزاره
ها) ،مؤلتهها و ابعاد که از کدگذاری باز بد

مده ا

؛ هریک ر جای خود

قرار میگیرند تا بدین ترتیب دانش فزایندهایی از روابط ها تولید گردد.
در مرحلهی کدگذاری انتخابی ،پژوه شگر یافتههای بد

مده از کدگذاری

محوری را گرفته و مقولهها را که به صااورت محوری انتخاب شااده را به شااکلی

فراترکیب مدلهای تعادل کار و زندگی
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روابط را اثبات میکند و

نهایی را که نیاز به بهبود و تصاااحیو دارند؛ کام میکند تا در نهای  ،بتوانند به

کمک نها قضایای اصلی را شک دهند (داناییفرد & امامی.)1385 ,
جدول  .2نمونه هایی از واحدهای معنایی و گزاره های استخراج شده
هماتآ

ن  ،تآ

ما

ی بس

1

ش پل راهل

2009

Work–life balance and subjective well-being: The
mediating role of need fulfilment

ن تما یزی د یااهیم یع ا دات
وزقیقات یخیلف دت دآد ی،ا ل ی ن ط نی دنتشا هخصا اد گزاظ رات
وعاتض رات خان ادآ وعاد رات -خان ادآ نشا یادهت ادغام وقاضاهاد رات نا
نقاهاد خان ادشا دتشی دهاد رات خان ادشا هم اآ امل.
نامادشاتد نین ی ،گیلهاد راتد خان ادشا نی د گیل یزت د ن د ی انعا
چ دیا ان ژد خص صاً ن اد اف اد ییأ هل وم رز ن ت انط اجیماعا
امیاادآ اد میاملهاد  WLBتا ض تد یادانت.
وعاد رات دنتشا پیانی ار تآد تفاآ دت ریایل دنتشا ن دآ عتم دمییانا
نی وعاد نا راها تضا ل هغلا دنتشا هخصا هم اآ امل ری ا ن خ د
ناعث ن د نیماتد ا یاد وعاتض دت دنتشا ف دد یاه د.
ما
ن  ،تآ
هماتآ
2

ن تد

ات ان

2018

3

هات ت چ

دتشی د (وعاتض) رات خان ادآ ن امطی ادغام
وقاضاهاد راتد خان ادشا
نامادشاتد نین ی ،گیلها نی دگیل یزت د ل
ی انس :دیا ان ژد
ناالتفین مطح تفاآ اد ط ق WLB
تضا ل هغلا دت نیییی WLB
نیا ج راها تفاآ :افزا ا امی س اخیو دت
مویل ت ا .
ی بس

Not All Work-Life Policies Are Created Equal: Career
Consequences of Using Enabling Versus Enclosing WorkLife Policies

ن تما یزی د یااهیم یع ادات
ن،یاتد اد راتی تا دت امیاادآ اد خط یشاهاد رات دنتشا نخاط و س اد
ع اقب رات ی دد یاه نت.
خط یشا هاد رات دنتشا هایل :انعطاف پذ د دت رات یانت ا و ک رات
ای انات یزل رات وع ف یاه د.
نه ش ییعنتانی اد ری و مط م پ میا ا یاد یاه د؛ ی ی نی ا یاد یااهیم
یثبیا دت امیاادآ اد میاملهاد رات -دنتشا یاه د ری ییأث اد ه یاتهاد ضس
هتآ یاناهت.
دیا م یا یشذاتد یار ت اد ط ق
وعتاد د ادد اد مادیا ها ت د پ
وت ن پیادآمادد ت ی هاد تمما غی تمما دنتشا راتد نی دنبا ما ل
اد راتر ا خ د دت جنل افزا ا نقاهاد جتاشانی یاناه ت.
و ک ر د ا یانت دت یزل رات نی مط ح فعاگیل ف د ن،یها داتد.
میاملهاد رات  -دنتشا دت مادیا ها نا نیا ج یثبل ط ا ا یاه د.
ن اد یثا  :عمل د هغلا ناالو نا ق ق ناالو ن اد اف اد هم اآ امل .همچ ین
ن اد مادیا ا یاد اعیبات جاذنی ر دآ ری ییقاضیا هغل معا دت جذب چ ین
مادیا ها ا داهیی اف اد هاغل ییل نی یانت داتنت دت عین ا مادیا نی
نهنتاتد اد امیعتادهاد ن و یاپ دادد.
ما
ن  ،تآ
هماتآ
2018

یضایین ی،یخ ج

یضایین ی،یخ ج
و س اد ع اقب رات
قصت یانت ا و ک رات ای انات یزل رات
میامل هاد نهنتاتد نی ی ظ ت ه لشی د
نه ش یثبل
ننب د نه ش اد ط ق ت یهاد یثبل
دیا
م یا ی شذاتد مادیا ن پ
ما ل راتر ا اد ط ق ت یهاد تمما
غی تمما افزا ا نقاهاد جتاشانی
و ک رات یانت دت رات
ما ل اد راتر ا مادیا
ج د میاملهاد مادیانا دت دآد هغل
یبی ا ن ه لشی د نیا ج یثبل
ا یاد اعیبات مادیانا جذانیل مادیانا
وش ق مادیا ها نی نهنتاتد اد امیعتادهاد
نو.
ی بس

A daily diary study of work-life balance in managers:
utilizing a daily process model

ن تما یزی د یااهیم یع ا دات
اد یش وت ییعتد ری یت ا نا اننا ی اجی ه،ی ت؛ افزا ا دتخ املهاد راتد

یضایین ی،یخ ج
ییعتد ن د دتخ املهاد یت ا
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ناها اد نقا هاد یخیلف وتا م نا ا ط النا هت ماعات رات نی وبس ا
راها ماعل خ اب یاه د.
وزقیقات ص تت ش فیی نشا یادهت ری یتاخلید رات -خان ادآ ن قصت یانت ا
و ک رات وعنت رم و جنا نی دنتشا خان ادشا یت ا نز آد ن خ تد اننا نا
خان ادآ مویل ت دانید ا ها یؤث امل .
ع ایل رلیتد اصل اد ت انط رات خان ادآ نی  3دمیی وق،یم ن تد یاه د :
یت ل دنتشا ت دی آ یت ل دنتشا راتد مویل یت ا .
تفاآ ن نا ذ خان ادآ نی رات (دتشی د غ ا مادد) وأثی ات ا ،اس دت رات
(ف م دشا یشاترل) نقا داتد .ضعف هییانا ی وبط نا رات ن وعاد رات
دنتشا یت ا وأثی شذات امل.
نا ثبل ت تادها نی ص تت ت دانی ا ن ای ا ف اهم یاه د ری راتهاد ت دانی
انعاد خان ادشا تا پ دادش ر دآ نی ما ل جتد اد اث وعاتض غ امادد اد
ط ق ی انس هغلا پ داخیی ه د.
عمل د هغلا وعاتض غ ا مادد ف م دشا وعاد دت ننا ل نی وعاد رات -
دنتشا ی ی یاه د.

_ ماعات ط النا رات
راها ماعل خ اب
قصت یانت ا و ک رات
رمو جنا نی دنتشا
یت ل دنتشا ت دی آ
یت ل دنتشا راتد
مویل یت ا
ف م دشا هغلا
یشاترل هغلا
دتشی د هغلا
غ امادد هغلا
عمل د هغلا.

 .5یافتههای پژوهش
هادف اصلی روش فراترکیب ،بوجود آوردن تفسیر هماهنگ ،یکپارچه و نو از نتایج است.
پس از آنکه ،مفاهیم و مضامین معنیدار شناسایی گردید ،به قالببندی آنها به شکل
مناسب پرداخته میشود .تالش میشود به نحوی نامگذاری گردد که به بهترین توصیف
برای آن طبقه از مفاهیم اشاره کند .در ادامه به سؤالهای تحقیق پاسخ داده میشود:

 .1متاهیم تعادل کار-زندگی کدامند؟
در این پژوهش ،با تو جه به تحل ی محتوای متو و مرا ح
شده؛  845متهوم (شاخم) بد

مده ا

کد گذاری ذکر

.

 .2مقولههای تعادل کار-زندگی کدامند؟
در پا ااخ به اؤال دوم ،متاهیم حاصا شاادهی پژوهش در قالب  29مقوله
د تهبندی شدهاند.
 .3مؤلتههای تعادل کار-زندگی کدامند؟
در پا خ به وال وم ،مقوالت حاص شده در ذی  3مؤلتهی پیشایند ،پیامد
و ا تراتژی جای گرفتهاند.
 .4ابعاد تعادل کار-زندگی کدامند؟
در پا خ به ؤال چهارم مقوالت در  2بعد ا صلی ایجابی و لبی م شخم
شدهاند.
 .5مدل تعادل کار-زندگی کدام ا

؟

فراترکیب مدلهای تعادل کار و زندگی
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در پا خ به ؤال پنجم و ا صلی پژوهش به تبیین (مدل تعادل کار وزندگی)
پرداخته شده ا

 .مدل تبیین شده ن شا میدهد که تعادل کار زندگی در دو بعد

اصاالی ایجابی و االبی قرار میگیرد .در این تقسایمبندی ،بعد ایجابی به االسااله
متاهیمی میپردازد که پیش زمینه و نتایج حاص از اجرای تعادل کار و زندگی می
باشااد؛ مانند پتانساای فردی ،تعامالت روانشاانا اای و اجتماعی ،حمای

خانواده،

روابط انسااانی کارفرما ،روابط انسااانی و جنبههای اجتماعی زندگی و  ...طبقهبندی
شده ا

 .از طرفی ،بعد لبی همواره به صورت پیش زمینهایی وجود داشته و به

نوعی از بین برنده یا به عنوا

اااد راه تعادل کار -زندگی قلمداد میشاااود ،و

مو ضوعاتی مانند :تقا ضاهای خانوادگی ،تقا ضاهای کاری ،کمبود منابع ،م سئولی
های فردی ،عدم رضااای

فردی ،کاهش شااغلی را شااام میشااود .همچنین در

برر ی و طبقهبندی تمها پس از تق سیم بندی نتیجهگیری شد که برخی عوام به
عنوا پی شایند ه ستند؛ یعنی عل

بوجود ورنده تعادل ه ستند و برخی عوام به

عنوا پیامد و یا نتیجهی تعادل میباشااند و در نهای
ه ستند که در ت صمیمگیری ها باید لحا
مشخم میکنند.

ا ااتراتژیها ،موضااوعاتی

شوند و به نوعی طو ت صمیمگیری را

614

راهبرد اجتماعی – فرهنگی ♦ سال  ♦ 10شماره  ♦ 40پاییز 1400

شکل  .3مدل تبین شده تعادل کار  -زندگی

جمعبندی و نتیجهگیری
انسا ها در را تای یافتن راههایی برای مدیری

بهتر تنشهای کار و دیگر نیازهای

زندگی و ح چالشهایی که با نها مواجه میباشااند ،همواره در تالش برای ایجاد
تعادل هساااتند .کار و زندگی به عنوا دو جزء جدا نشااادنی زندگی بشاااری،
مو ضوعاتی در هم تنیده ه ستند که همواره ان سا ها در تالش برای ارتقاء و بهبود
ها بودهاند .زمانی که افراد در زندگیشاااا  ،تعادل را احسااااس کنند؛ در انجام
وظای

کاری و م سئولی های زندگی بهتر عم کرده و اح ساس ر ضای مندی از

فراترکیب مدلهای تعادل کار و زندگی

م سیر زندگی دارند .بنابراین ،رو شن ا

615

که تعادل کار و زندگی به عنوا یکی از

مو ضوعات اجتماعی مورد توجه بوده و اخت صاص زما و هزینه از وی مدیرا ،
برنامهریزا و یا

مدارا موجب شده؛ این مو ضوع در طو کال قرار گیرد.

تحقیق حا ضر در را تای اهمی
اااازما ها با شاااناخ

تعادل کار  -زندگی انجام گرفته ا

 ،تا افراد و

ظرفی ها ،توانمندیها و پیشبینیهایی از ینده در جه

اجرای هرچه بهتر نقشهای خود در را تای بهرهوری و رضای مندی گام بردارند.
در پا ااخ به اؤال پژوهش مبنی بر اینکه ،متاهیم اار مد و بنیادی دربارهی
متهوم تعادل کار  -زندگی کدام هسااتند ،به شااک زیر عم شااده ا اا  .دراین
پژوهش با ا تتاده از روش فراترکیب و با برر ی پژوهشهای پی شین در زمینهی
تعادل کار-زندگی نتیجهگیری شده ا

که تعادل کار -زندگی از دو بعد ایجابی

و لبی تشکی شده و از ها تأثیرپذیر میباشد .البته ،نظریات و الگوهای مختلتی
در زمینهی ابعاد تشاااکی دهندهی تعادل کار-زندگی وجود دارند که هر کدام از
زاویهای به

نگری ستهاند ،اما اجماع کاملی در این زمینه بوجود نیامده ا

 .ولی

میتوا گت ؛ اجماع نظری در متهوم تعادل کار و زندگی وجود دارد که به نوعی
بر رضای مندی و توزیع زمانی قلمرو کار و زندگی توافق دارند .الگوی ارا ه شده
در این پژوهش میتواند به عنوا نق شهی راه منا بی برای شنا ایی ،ا تقرار و
پیاده ازی مؤثر مؤلتههای تعادل کار و زندگی مورد ا تتاده گیرد .در این مقاله با
ا اااتتاده از روش فراترکیب و بهرهگیری از  38منبع که بیشاااترین ارتباط کیتی با
مو ضوع پژوهش را دا شتهاند و با ا تتاده از جمعبندی نظریات مختل
نظری پیرامو
در نهای

ها به ا تخراج  845کد د

یافته شده ا

کدها در قالب  29مؤلته( شک  )3جای داده شده ا

و ا شباع

که با پایش ها،
 .مقایسهی نتایج

پژوهش با تحقیقات پی شین ن شا میدهد که نتایج پژوهش حا ضر با تحقیقات زیر
همخوانی دارد:
در بعد ایجابی ،نتایج حاصااا شاااده در مؤلتههای پژوهش حاضااار با نتایج
پژوهش های؛ (والکور :2007،پ تانسااا ی فردی) ( ،کارلساااو و هم کارا :2008 ،
ت عامالت روانشااا نا ااای و اجت ماعی)( ،کوبا و باچکو :2013،ح مای

خانواده)،
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 :2005رواباااط

( انگاری :2016،روابط انسانی کارفرما)( ،دکس و و بوند،

انسااانی و جنبه های اجتماعی زندگی)( ،دیری و جاگو :2009 ،روابط خانوادگی)،
( التزین و همکارا  :2001،شرایط و محیط کاری)( ،کین وکوداتنو :2004،عوام
انگیزشااای)( ،کالرک و همکارا  :2004 ،بهبود ا اااتانداردهای زندگی کارکنا )،
(گرینهاوس ،کالینز وشااااو  :2003تعام نقش های کار و زندگی)( ،گرینهاوس،
کالینز وشاو  :2003رضای

شغلی)( ،وایدانوف :2004 ،رضای

فردی)( ،هیرشی،

شوکلی و زاچر :2019،بهبود شغلی)( ،گریزواش و ا کارل سو  :2007،تقا ضاهای
فردی)( ،کیتو و همکارا  :2007 ،جمعی
حمای
یا

شناختی)( ،بوردینو و همکارا :2018،

ازمانی)( ،گرینهاوس و باول:2003،

الم

فردی) ( ،انگاری:2016،

گذاری)( ،چو و لن :2019،عوام اجتماعی)( ،کالن :2007،عوام شغلی)،

(بروت :2008،فرهنگ اااازمانی)( ،بوردینو و همکارا  :2018،نوع نگرش و تیپ
رفتاری)( ،کالیوری :2008 ،همپوشاااانی مرزهای تقاضاااا) ،همخوانی دارد .در بعد
لبی نیز ،نتایج حا ص

شده در مؤلتههای پژوهش حا ضر با نتایج پژوهشهای؛

( پاولمن و هم کارا  :2003 ،ت قاضاااا های خانوادگی)( ،هیرشااای ،شاااوکلی و
زاچر :2019،تقاااضاااااهااای کاااری)( ،وایاادانوف :1985،کمبود منااابع)( ،کین
وکوداتنو :2004،مسااائولی های فردی)( ،گروپ و کاه  :2009،عدم رضاااای
فردی)( ،گروپ و کاه  :2009،کاهش شغلی) ،همخوانی دارد.
در مجموع ،یکی از مهمترین عوا م

تأثیر گذار در تحقق ت عادل بین کار-

زندگی ،پتانسی فردی ،نگ ارشه اا و تواناییهای افراد ا
نگرش مث ب

در خود و تالش برای تثب ی

 .کارکنا باید با ایجاد

در ت مامی موقع ی ها و شااارایط،

کو شش نموده و عی کنند؛ با فا صله گرفتن از شرایط تنشزا و پرا ترس ،میزا
اضاااطراب خود را به حداق کاهش دهند .یکی دیگر از فعالی هایی که میتواند
تأ ثیر بسزایی در این تعادل داشته باشد ،بر زمین نهاد مشکالت کاری در مح کار
و عدم صحب

در مورد م سا

و مو ضوعات کاری در محیط خانواده ا

 .اگر

کارکنا از بین م شاغ پی شنهاد شده در مح کار بتوانند شغلی را انتخاب کنند که
با ویژگیهای نها از جهات مختل

تنا ب بیشتری داشته باشد ،تنشهای کمتری

فراترکیب مدلهای تعادل کار و زندگی

داشته و امنی
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شغلی بیشتری را تجربه میکنند .همچنین ،تتاهم بین افراد شاغ و

اعضای خانواده در خصوص اهداف کاری فرد شاغ و داشتن یک تعری
بین فرد و خانواده از موفقی

در شغ  ،در ر ید به تعادل تأثیرگذار ا

یکسا
.

از دیگر عوا م مهم تأثیر گذار در تحقق ت عادل بین کار-ز ندگی ،ح ما ی
 .در این را تا اگر شاغال بتوانند؛ زما های کاری خود را با زما های

خانواده ا

کاری اع ضای خانواده خود تطبیق دهند ،در این صورت میتوانند فر ص
برای گذراند وق

منا بی

درکنار همساار و فرزندا خود ایجاد کنند .شاااغلین میتوانند؛

برای بهبود شادابی و ن شاط فرزندا خود تدابیر منا ب بیاندی شند ،به عنوا مثال
اختصااااص زما متید برای تتریو فرزندا و برنامهریزی جه
فراغ

پرکرد اوقات

فرزندا از طریق برنامههای ورزشی ،گوشهای از این تدابیر به شمار می ید.

اختصاااص داد زما هایی در هتته برای کنار هم بود در فضااایی بیرو از منزل،
مانند بو تا ها و اماکن تتریحی برای صرف شام به همراه اعضای خانواده ،تشویق
و حمای

خانواده از فرد شاغ در ک سب موفقی های گوناگونی که از نظر شغلی

کسااب کرده ا اا  .همچنین ،اگر اعضاااء خانواده بتوانند بین هزینههای زندگی و
در مد افراد شااااغ در خانواده تواز برقرار کنند ،در جه

تعادل گامی مثب

برداشتهاند.
در ن ها ی

عا م مهم دیگر از عوا م

تأثیر گذار در موفق ی

ر ید به تعادل کار-زندگی ازما ها هستند ،که با یا
این تعادل تأثیرگذار بوده و در مو ضوعات مختل

کارک نا برای

های خود میتوانند در

باعث دلگرمی کارکنا شده و

شرایط منا ب برای د تر ی به تعادل کار-زندگی کارکنا را ایجاد کنند .به عنوا
نمونه اااازما ها میتوانند؛ با تنظیم و ارا هی برنامههای انعطاف پذیرکاری ،چه از
نظر انعطافپذیری در اااعات کاری و چه از نظر برنامهریزی برای کار پاره وق ،
از کارکنا خود حمای
هایی در جه

کنند .همچنین ،اااازما ها میتوانند؛ با طر ریزی برنامه

بهبود اااالم

غذایی کارکنا خود در وعده هایی غذایی که در

مح کار حضااور دارند ،خدماتی ارا ه دهند .اختصاااص یارانه و یا کمک هزینه از
وی ازما در جه

فعالی های مختل

ورزشی ،فرهنگی و غیره از دیگر جنبه
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های حمایتی ازما ها ا

 .برخی ازما ها ،برنامهریزیهای منسجمی ارا ه می

کنند و به شک های مختل

در نگهداری از کودکا و المندا خانوادهی کارکنا

خود ،خدماتی ارا ه میدهند ،به عنوا نمونه مهد کودکهای ازمانی و یا پرداخ
کمک هزینه به کارکنا درجه

پرد و مراقب

از کودکا و یا المندا خود به

مراکز منا اااب .یکی دیگر از زوایای فرهنگ حمایتی در اااازما ها همکاری در
جه

اجازهی مرخصااای در موارد مورد نیاز و در جه

رفع نیازهای مورد نیاز

خانواده به کارکنا میباشاااد؛ به عنوا نمونه ،زمانی که کارکنا دچار مشاااکالت
مختل

خانوادگی مانند بیمااری ،فاوت و غیره میشوند .همچنین ،کمک به ایجاد

تعادل کاری در بین کارکنا و ممانع

از انباشتگی شغلی بر روی یک نتر و تقسیم

فعالی ها به شاااک عادالنه در بین کارکنا  ،از دیگر روشهای ر اااید به تعادل
ا ا  .اایا ا گذاریهای اجتماعی و فرهنگی نیز از عوام تأثیرگذار در تحقق
تعادل بین کار-زندگی ا اا  .برای توفیق یافتن اایا اا

اجتماعی درخانواده و

جامعه ،با توجه به اینکه تصااامیمات در بخشهای گوناگونی مانند بخش موزش،
بخش خدمات اجتماعی ،بخش ا شتغال ،اقت صاد ،بهدا ش
الزم ا اا
الم

و  ...اتخاذ می شود ،لذا

ا ااتراتژیهایی تأثیرگذار و منطقی برای تأثیرگذاری در جه

ارتقای

اجتماعی و تعادل کار -خانواده تدوین شوند .از یکسو ،در اجرای یا

ها و برنامههای کار و زندگی ،اااازما ها ملزم هساااتند تا به فشاااارهای خارجی
(مقررات ،قوانین ،هنجارها ،انتظارات اجتماعی و  )...پا ااخ دهند .از ااویی دیگر،
برای تحقق یا

های تعادل کار  -زندگی پشتیبانی فرهنگ ازمانی الزم ا

تا در میدا عم بتوانند؛ یا

ها را اجرایی کنند .در این را تا در جه

فعالی ها مواردی پیشنهاد میگردد؛
زندگی ،مدو

ازی ا تراتژیهایی جه

بهبود

ایب شنا ایها در تحقق تعادل بین کار و
یاری ر اند به تحقق تعادل بین کار و

زندگی ،فرهنگ ازی به منظور ایجاد تعادل بین نقشهای فردی در محیط کاری با
توقعات و خوا تههای جامعه از فرد ،فرهنگ ازی در زمینه قبول م سئولی های
اجتماعی مختل

تو اااط افراد و مشاااارک

انجمنهای گوناگو و غیره.

کرد افراد در فعالی های عمومی،
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