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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
ت یانساااان یهادغدغه نیترمهمو  نیزتریکار همواره از بحث برانگ  یازهاین نیمأجهت 

سعه ،یفرد سازمان تو شمار م یاجتماع یها و تعالو ارتقاء  شر به  پژوهش از رود. هدف یب

ضر سایی  ،حا ساس پژوهش کار و زندگی های تعادلمدل در هامؤلفهابعاد و شنا های بر ا

گیری از روش فراترکیب، پیش رو با بهره یمقاله .اساااتبوده انجام شاااده در این زمینه 

مند بررسی کرده و نتایج های انجام شده در موضوع تحقیق را به صورت چارچوبپژوهش

ین منظور با مراجعه به اساناد موقق، در آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اسات. برای ا

سالسایت صله زمانی  سترس در فا از بین   2020الی 1963های  های الکترونیکی در د

 یفیارتباط ک نیشتریمنبع که ب 38از  یریگبهره اند، ضمنمقاالت اولیه که شناسایی شده

شته ضوع پژوهش را دا ستفاده از جمعبا مو شباع نظر اتینظر یبنداند و با ا  یمختلف و ا

ها در کد ،شیپا پس از ، در ادامهاساات افتهیکد دساات  845به اسااتخرا  ها آن رامونیپ

به منظور تحلیل مقاالت نهایی، مفاهیم و مضاااامین  .اندداده شاااده یه، جاقولم 29قالب 

 نیحاصاال از ا جینتاقیرگذار اسااتخرا  گردیده اساات. أها و ابعاد تلفهؤدهنده، متشااکیل

حمایت  ،)پتانساایل فردی ندیشااایپ هایلفهؤمی و ساالبی و جابیا ابعادش در قالب پژوه

                                                                                                                                 

زل یی دا .1 گی دمجججی مجججا اداد و قا   http://creativecommons.orgND (-NC-CC BY/ ن  ک ی
/4.0nd/-nc-licenses/by )امل. 

http://creativecommons.org/%20licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/%20licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/%20licenses/by-nc-nd/4.0/
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 ه است.دیگرد هئو ارا یبندطبقه اجتماعی و ...(عوامل 

 بی، بعد سلبیفردی، بعد ایجاهای زندگی، مشارکت نقش -ر تعادل کا :های کلیدیواژه

 01/08/1400: رشیپذ خیتار     22/07/1400: یبازنگر خیتار     25/03/1400: افتیدر خیتار

 622-595، صص 1400 پاییز، 40، شماره 10سال ، فرهنگی -اهبرد اجتماعیفصلنامه ر



 

 

 ه و بیان مسئلهمقدم

ها حاصاا  زندگی انسااا  و در گذر تاریخ ینگرش و تکنولوژزیادی در تغییرات 
 افراد و کار یهای زندگی شخصروش نوع موجب بروز تحول در ،شده که همواره
 کاینکه موفقی ، یک نگرش و حاصاا  ی به مردم بدو  توجه ،. غالباًشااده ا اا 

ضای  صرفاً مجموع ؛ا   های زندگیدر تمام زمینه بخش و متعادلزندگی ر هنه 
. کنندهای مالی، برای د ااتیابی به     ااخ  کار میای از د ااتاوردها یا منتع 

نیازمند تغییر در نوع تتکر، اندیشه در کار و زندگی  بخشضای ر به تعادلر ید  
ی رگذاری برای برقراها در هدف ازما  و این تغییر شام  افراد. و عم  فرد ا  
شدمی کار و زندگیهای تواز  در فعالی  شته این دو،  چراکه ،با بر یکدیگر اثر گذا

شکالت بزرگییکی از  .(1390ا دی,  &)نجتی دهند و همدیگر را پوشش می  م
سا  یهمهکه تقریباً  شتن، کنندگالیه می در طول زندگی خود از   ها ان تواز   ندا

زندگی  ا ااا .و محیط کاری  خانوادگیی ی حوزههافعالی  جه  انجام زمانی
خانواده،  اول، بعد اصلی تقسیم کرد؛ بعد دو توا  به صورت کلی بهها را میانسا 

فرزندا ، دو ااتا ، تتریو و اوقات فراغ ، وق  گذاشااتن برای رشااد شااخصاای، 
 ؛دهدکار و مسااای  مربوط به   . تحقیقات نشااا  می، بعد دومو  ارتباط با اطرافیا 

عدم کنترل بر با به نوعی  ،تعادل منا ااب ایجاد کند ،عداگر فرد نتواند بین این دو بُ
کاهش انرژی  باواهد شاااد و با گذشااا  زما  های فردی مواجه خنقش یحوزه

های فردی و تعهد به انجام  نها دچار شکس  شده در تحقق هدف ؛گرددروبرو می
کم عدم تعادل را با مشااکالتی از قبی  خسااتگی، ضااعی  بود  عملکرد و فرد کم

 کند.فردی و کاهش کیتی  زندگی درک می
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مختلتی در زندگی کاری و باعث ایجاد مسااا    ،عدم تعادل بین کار و زندگی
صورت خانوادگی افراد می شی  ضر در کادر درما  مراکز توانبخ شود. پژوهش حا

شترین هماهنگی بین نقش شاغلی که بی های زندگی و کاری گرفته ا  . یکی از م
 کادرباشاااد. ها میمربوط به کارکنا  بخش درما  در بیمار اااتا  ؛کندرا طلب می

  الم   طو بهبود و نگهداش  مین،تأ منظور به نگر،هجامع و جامع دید با درما 
 و درمانی بهداشااتی خدمات یارا ه  ااطو  یکلیه در مددجویا ، اجتماعی رفاه و

 مراکز ،دوم  طو، ... و کارخانه مدر ه، خانواده، فرد،    اول  طو که توانبخشی
 از اعم تخصصی و عمومی هایکلینیک و بیمار تا  ، وم  طو درمانی، بهداشتی
 مراکز پنجم  ااطو و تخصااصاای فوق مراکز ،چهارم  ااطو خصااوصاای، و دولتی

شی شغول به  ا  ، نگهداری و توانبخ شند. می وظیته انجامم  وجود به توجه بابا
 یهاچالش با    پر ن  ،یروانپزشک خصوصاً یتوانبخش مراکز در زاا ترس عوام 
 عملکرد  یتیک کاهش موجب ی ازمان یها یحما عدم که دباشنمی روبرو یجد
. شااودیمکارکنا  این مراکز   ااالم  با مرتبط مشااکالت بروز و یکار یزهیانگ و

شکا  شک دانش بر عالوه( ارا یبه) پر تارا  کمک و پر تارا  ،پز  تجربه، و یپز
ضاوت ،یکاف تمرکز از دیبا صوص به اوقات اکثر در فوری واکنش و صحیو ق  خ

س های یموقع  ،نیبنابرا .نشوند یپزشک خطاهای دچار تا باشند برخوردار یاورژان
 به  یاهم از قشر نیا در    به مربوط مشکالت ییشنا ا و روا   الم  به توجه
شاهده ،خصوص نیا در. ا   برخوردار یی زا  یدرمان کادر بر عالوه ؛شودیم م
 طیشرا زین یبانیپشت و ی تاد کارکنا  ،هستند ارتباط در مارا یب نیا با ماًیمستق که

سب  یمتتاوت شابه افراد به ن شار. کنندیم تجربه م ضاهای و باال کاری ف  در زیاد تقا
 در ابهام و  ختی کاری، ضعی   ازماندهی شبانه، های کارینوب  در کار مح 
 هایوضعی  با بیمارا  یا و حیات کنندهتهدید حادهای فوری  باشد   مواجه کار،

شتن مورد در نگرانی  کار، مح  در تهدیدشد  با  ناپایدار، مواجهه  خالی تخ  ندا
 و ااای  کمبود ند،هساات روانی اختالالت دچار که بیمارانی با مواجهه ،ارا بیم برای

یاز عداد کافی نبود  و مورد ن نا  ت  اگرکه  دندهیم نشاااا  غیره، همگی و کارک
 ،یحتاظت ،یدرمان ،یمراقبت یهانقش از یکی یتایا در دننتوان یلیدل هر به کارکنا 
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ش  فقط نه    بی   ؛ندنک عم  قیدق و صحیو ،ی خودتیحما و یهماهنگ ،ی موز
 . کندیم دیتهد زین را ماریب  الم  بلکه ،شودفرد می خودمتوجه 

با توجه به شااارایط زمانی کنونی حاکم بر دنیا و در  اااطو کشاااور به لحا  
چگونه دنیا در حال د ا  و پنجه ، بر همگا   شاکار ا ا  که 19بیماری کووید 

بهداشاا  و درما  در  ینرم کرد  برای رفع این بیماری ا اا ، از  نجا که خانواده
مین امنی   الم  مردم به عهده دارند، به نظر أخط مقدم بوده و نقش بسزایی در ت

مشکالت بوجود  مده در حوزه ، الم  خصوصاً یاهمی  جایگاه حوزه ؛ر دمی
ستی فر ی ضر در بهزی دی دو چندا  گردیده ا  ؛ لذا امید ا  ، نتایج تحقیق حا

تقار  پیدا کرده ا اا ،  19بهزیسااتی و توانبخشاای که با بیماری کووید  یحوزه
های فردی،  ازمانی و ریزی و  ازماندهی در حوزهبتواند اثرات کاربردی در برنامه

 .اجتماعی داشته باشد

 سؤاالت پژوهش اهداف و . 1

سا با توجه  شا  از نتوذ و گسترش به اینکه در دنیای امروز، بخشی از تتکر ان ها ن
ضوع تعادل در میا  گتتما  و انگاره شرایط به  ،های جامعه دارداهمی  مو در این 
مدلی  یه این پژوهش به دنبال ارا ،منظور داشتن برداش  و درک مشترک و منطقی

اصاالی  هدف باشااد. از این رومی مند از تعادل بین کار و زندگیمنسااجم و نظام
باشااد و در را ااتای ر ااید  به هدف ی میزندگ-کار تعادل مدل یه ارا ،پژوهش

 شود.اصلی پژوهش، اهداف فرعی ذی  دنبال می

 :اصلی پژوهش هدف

 .یزندگ-کار تعادل مدل یه ارا -

 :فرعی اهداف

 ،زندگی-شنا ایی متاهیم تعادل کار -1
 ،زندگی-تعادل کارهای شنا ایی مقوله -2
 و زندگی-های تعادل کارلتهؤشنا ایی م -3
 زندگی-شنا ایی ابعاد تعادل کار -4
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 این پژوهش به شر  ذی  ا  . همچنین  ؤال اصلی و  ؤاالت فرعی

 سوال اصلی پژوهش:

 زندگی کدام ا  ؟-مدل تعادل کار

 :فرعی تسؤاال

 زندگی کدامند؟-متاهیم تعادل کار -1
 زندگی کدامند؟-دل کارهای تعامقوله -2
 زندگی کدامند؟-های تعادل کارلتهؤم -3
 زندگی کدامند؟-ابعاد تعادل کار -4

 پژوهشپیشینه . 2

ترین ارتباط موضاااوعی با که نزدیک هایینتایج مطالعات و پژوهش ،در این بخش
  ورده شده ا  .اند، متهوم تعادل کار و زندگی را دارا بوده

به 1399محمدی) با رویکرد پژوهش طراحی »(  کار و زندگی  عادل  الگوی ت
شرک  گاز ا تا  مازندارا  بنیاد پرداخته ا  . با ا تتاده از روش داده «کیتی در 

شده به تدوین های گرد وریدی ا تقرایی و با ا تتاده از دادهرایکروا اق بامحق
ا ا ااتتاده از زندگی پرداخته ا اا . لذا، ب -تعادل کار یاتکا در زمینهای قاب نظریه

کدگذاریِ محوری،  یها ا تخراج شدند و در مرحلهکدگذاری باز، متاهیم و مقوله
ای و شاارایط های محوری، شاارایط عِل،ی، شاارایط زمینهها در قالب پدیدهاین مقوله
  پس الگوی پارادایمی تحقیق ارا ه شده ا  .، گر نشا  داده شدهمداخله

نا ایی راهبردهای رفتاری باز فرینی تعادل ش»( به 1398هاشمیا  و همکارا  )
ضای ه زندگی در -ر کا شهر تا  یأمیا  اع شهد و  شگاه فردو ی م ت علمی دان

که ه ها نشاااا  دادنتایج تحلی  داده اند.پرداخته «روش پدیدارشااانا ااای بابیرجند 
ی رفتاری بوده و دو مؤلته 16زندگی مشاااتم  بر-های باز فرینی تعادل کارفعالی 
پا ااخگویی دو ااوگرای »و « فروکا اا  مطالبات نقش»رد فردی با عناوین راهب
 را در برداشته ا  .« نقش

نقش تعارض در کار و زندگی برر ااای »به  (1397زاده)محمدیا  و وهاب
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شیت  کاری در گردش مورد مطالعه بیمار تا  صی افراد با  های خاتم االنبیاء شخ
ضرت فاطمه حاکی از  های پژوهشیافته اند.تهپرداخ «میاندو ب )س(شاهرود و ح

میزا  باالی تعارض میا  کار و زندگی شخصی در افراد با شیت  کاری در گردش 
بیشاترین میزا   ،بطوری که عام  تعارض زمانی کار و زندگی شاخصای .باشادمی

در رتبه دوم و در نهای  عام  ار تنش یا فشااا یتعارض و متغیر تعارض بر پایه
رفتار رتبه  اااوم را در بروز تعارضاااات کار و زندگی به خود  یتعارض بر پایه
  ازیغنی و تعارض اثر مطالعه» به( 1396)  کاظمی و همکارا  اند.اختصاص داده

شااناختی کارکنا  با در نظر روا  بهزیسااتی و شااغ  ترک قصااد بر خانواده - کار
که الگوی ه شا  دادها نیافته .اندپرداخته «زندگی -کار تعادل ایوا طه نقش گرفتن

 کلیه اا . هم چنین، بوده اها برخوردار خوبی با داده پیشاانهادی از برازش نساابتاً
 .یید قرار گرفتندأفرضیه )مستقیم و غیرمستقیم( مورد تدوازده 
به تعادل کار و  یابی ااتد»ای با عنوا  ( مقاله2019) و زاچر یشااوکل ،یرشاایه

، حاکی از    ا اا  که اند. نتایجتنظیم کرده «عم  یشااده برا میخانواده: مدل تنظ
سیار رقابتی،  شمند در یک بازار کار ب نیاز  ازما  برای جذب و حتظ کارکنا  ارز
یک عام  انگیزشاای قوی برای افزایش  گاهی  ااازما  و اقدامات مرتبط با اجرا و 

های مدیری  مدیری  ا ااتراتژیک در تعادل کار و زندگی ا اا . تغییر در نگرش
های نو ورانه، رفتارهای فراگیر های تعادل از طریق فعالی لی نسب  به ا تراتژیفع

 ثیرگذار ا  .أت ،و فرهنگ  ازمانی برای ر ید  به نیازهای نیروی کار
به ارا ه( در مقاله2019) وکسیو پرم نزی دک از  کیبرنتیمدل  اااا کی یای 

اقدامات و نتایج  کهاند. نتایج نشااا  داده پرداخته در طول زما  یتعادل کار و زندگ
ت ب  میأفردی تح   تایج مث به ن عادل قرار دارند و بین افراد و محیط منجر  ثیر ت

ایجاد نگرش ،جذابی  کار در  ازما  در افراد گردد. در پی نا ازگاری برای افراد
کند. های مثب  کاری و عملکرد باالتر و مدت زما  بیشاااتر برای کار را ایجاد می

گیرد. عدم شااخم مورد برر اای قرار میو  خانواده، کار یحوزه  ااهتعادل در 
سجم یا دخال  زیاد در نقش ضایتمندی درگیری من شی و ر های مختل  بر اثربخ

های فردی ها و ارزشاولوی  ،ثیر گذاشته و بر همین ا اسأفرد در هر  ه حوزه ت
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 شود.تعری  می
و  یشاانا اا: گونهیانواده فراملبرر اای خ»ای به ( در مقاله2019)و الن  چو

تعادل که به  یاند. نتایج نشاااا  داده که درجهپرداخته «تعادل خانواده کار میمتاه
های خانوادگی و  طو با توجه به ویژگی ،شودکارمندا  فراملی درک می یو یله

دشااواری تبادل منابع نیز  ،ها متتاوت ا اا . همچنینها در کار و خانوادهخوا ااته
عاطتی کارکنا  فراملی به نسااب  کارمندا  بومی در کشااور  ثیر منتی دارد و بارأت

 عوام  مهمی چو  فرهنگ و زبا  بیشتر ا  . یخود، به وا طه
س یابرابرخود به برر ی ن ی( در مقاله2019) وا ی ال در تعادل کار و  یتیجن
زما  زیادی را در کار بدو   ،زنا که  دهپرداخته ا ااا . نتایج نشاااا  دا خانواده

به  .کنندپرداخ  در اشااکال مختل  )نگهداری و مراقب  از فرزندا ( صاارف می
های کاری  نها در خانه کاهش پیدا کرده ا اا . مردا  میزا   اااع  ،همین ترتیب

کنند و زنا  در قبال پول بیشاااتری دریاف  می ،دهنددر قبال کاری که انجام می
های خانه و خانه ) غذا پخ ، تمیز کرد  خانه، مراقب  از فرزندا ، خریدکارهای 

 ... ( دریافتی ندارند و این نابرابری در مدی پیامدهای مهمی برای افراد دارد.
ها و موضااوعات در رابطه با جایگاه پژوهش حاضاار در بسااتر  ااایر پژوهش

گرفته ا اا ؛  مرتبط در این زمینه، تو ااط پژوهشااگرا  جسااتجوی و اایعی انجام
و  پیشین قاتیمسج  از تحق میمتاه یگستردگ با توجه به که بیانگر    ا   ،نتایج
مطالب در خصوص موضوع تعادل  یاغنا ،ا تخراج شده یهاگزاره عیو  یدامنه

پژوهشگرا  در این تحقیق از روش فراترکیب  ،لذا .ی بد    مده ا  کار و زندگ
ترین مدلا اس روش فراترکیب مطالعه و برر ی عمیق از ابتدایی .اندا تتاده کرده

جامعی از متاهیم  های مطر  شاده و ر اید  به طی  کامالًها و نظریهپژوهش ها،
شود. لذا وجه افتراق و نو وری روش این  شباع د   یافته  ا  ؛ تا جایی که به ا

مدلی فراگیر از نتایج  یه ارا ،های متداول در تحقیقات علمیپژوهش با  ایر روش
 باشد.پیشین می مطالعات گسترده

 نظری مفهومی و مالحظات. 3

 وجود دارد یمتهوم تعادل کار و زندگمورد در  ینظر به نوعی توافقتوا  گت  یم
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هم نظر  یقلمرو کار و زندگ یزمان عیو توز یمند یرضااااهمگی  نها در مورد  و
ابتدا به بیا  روابط کار مطر  شده،  یهادگاهیبا د ییدر ادامه به منظور  شناهستند. 

 .پردازیممی نهیزم نیمطر  در ا یهادگاهید شر و خانواده و  پس به 

 کار و خانواده . روابط1-3

صلی وجود دارد که رابطه ،در ادبیات کار و خانواده ین کار ب ی ه دیدگاه مهم و ا
دیدگاه  ،یمنت دگاهید شاااام  ،هادگاهید نکند. ایمی یمتهوم یابیارزو خانواده را 

 ی هستند.بیترکدیدگاه مثب  و 
یه: یمنت دگاهید -ال  ب  فرد ا ااا ، ج یپا ه  این دیدگاه بر محور رقا

این  یهای کار و زندگی. نتیجهبد    ورد  منابع اندک زما  و انرژی برای حوزه
 عدم تعادل بین کار و زندگی بوده ا  . ،دیدگاه
هر دو  ضمن بیا  فواید دو ویه ،کندتالش می ،ن دیدگاهایمثب :  دگاهید -ب
 ،ن دلی کار و زندگی،  نها را هم جه  و موازی یکدیگر ارا ه کند. به همی یحوزه

های این این دیدگاه کم کم توجه پژوهشاااگرا  را جلب نموده ا ااا . از ویژگی
و  گیری مشخصی بد    مده ا     بدو  جه  یتو عه این ا   که ،دیدگاه

ریز مثب ، تو ط خانواده و  ر- ازی کارمتاهیمی مختلتی از جمله؛ تسهی  وغنی
 این دیدگاه متشک  شده ا  .

دارد. در  مرکزخانواده ت-کارمباحث  تلتیق رب دگاهید نی: ایبیترک دگاهید -ج
شاره  -کاربین تنا ب مانند  یمیبه متاه دگاهید نیا  نیااما . شده ا  خانواده ا
بد اا  الزم را  پیشاارف  یرگیاندازه هایمالکو  یاز نظر متهومتاکنو   ،دگاهید

به شک  متهوم را  نیا اند تا بتوانندی در تالش بودههای کم،پژوهشا   و  نیاورده
 .(Carlson, D.S; Grzywacz, J.G, 2008)  نجش کنند میمستق

 . دیدگاه کار و خانواده2-3

عارض در کار و خانواده:  بار از 1964)  و همکارانش 1کاهنوجود ت ( برای اولین 
پویایی نقش به شااک  واضااو ا ااتتاده  یدر بیا  نظریه «تعارض نقش»اصااطال  

                                                                                                                                 

1 . Kahan 
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ضعیتی که در    انتظارات متمایز ی   نها از تعارض نقش عبارتند از، کردند. تعر و
منجر به نا ااازگاری در نقش گردیده و منجر به تعارض روانی برای فرد می ،نقش
شارهای نقش .شود همواره در حال  ،عل     هم این ا   که نیروهای نقش و ف

هرگاه افراد زیادی با موقعی  نقش درگیر باشند و  ،باشند. به معنای دیگررقاب  می
باشند، تعارض در انتظاراتشا  دارای انتظارات متعدد از نقشی خاص  ،در عین حال
ایی مجموعه بنابراین نقش، . (Duxbury, Lyons, & Higgins, 2008) د یبوجود می 

ها انجام دهد. نقش ،که دیگرا  از فرد انتظار دارند یی ا اا هاها یا فعالی از رفتار
ستم یدر نظریه ستم قراشناختی در  طو های بوم ی  ،دارند. از طرفی رمیکرو ی

های چندگانهنقش ،خانواده یکار و هم در دامنه ینقش هم در دامنه یطبق نظریه
کنند که با هایی را به فرد تحمی  می یند که هر کدام خوا اااتهایی به وجود می

ی  حدود ب  میم قا نابع روانی در ر ما ، انرژی فیزیکی و م نابعی چو  ز های م
 .(Dolcos, 2007)  باشند

صطال  غنی: خانوادهو  کار ازی غنی  2006در  ال  1خانوادهو  کار ازی ا
 ؛در تعریتی که ارایه شده ا   .تو ط گرینهوس و پاول مورد ا تتاده قرار گرف 

 ااازی کار و خانواده را میزانی که تجربیات بد اا   مده تو ااط فرد در یک غنی
 Powell) دتعری  کرده ان ،شودباعث بهبود کیتی  زندگی در نقش دیگر می نقش،

& Greenhaus, 2006) .تجربیاتی که فرد با ایتای نقش بد اا  می ،به عبارت دیگر
قاء می یا کیتی  زندگی در نقش دیگر را ارت  رود تا چه میزا  عملکرد، عواط  

باعث ارتقاء  «ال »های منابع در نقش زمانی که خروجی ،محققا دهد. از نظر این 
تاق میگردد؛ غنی «ب»و بهبود عملکرد فردی در نقش  تد اااازی ات همین به  .اف

لته به عنوا  یکی از ابعاد کلیدی در مبحث تعادل کار و زندگی قرار ؤاین م ،عل 
 ،خانواده -کار اااازی غنی. (Blom, Kruyen, & Van der Heijden, 2020)  دارد

کار و خانواده تا چه  ؛کندمشااخم می که اا  ادیدگاهی مثب  بر ا اااس بنیانی 
صلی  ، ازییکدیگر منتع  بر انند. در دیدگاه غنی بهتوانند میزا  می متروض ا
شک  جداگانه هر یک  منابعی را تح  اختیار افراد  کهاین ا    خانواده و کار به 

                                                                                                                                 

1 . Work-family enrichment (WFE) 
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نتس و  بهگذارند. این منابع مواردی شااام  حقوق، اتکا به خود و ارتقاء اعتماد می
های دیگر زندگی بهتر عم  در دامنه افراد ؛ ایر امکاناتی ا   که موجب می شود

شد د. این متهوم فرایندی را به توصی  مینکن تو ط    تجربیات یک نقش،  کهک
بخشاااد. نتایج مثبتی که غنیهای دیگر تعالی میعملکرد و زندگی فرد را در نقش

شغلی  ؛ ازی کار و زندگی برای کارکنا  دارد شتر، عملکرد  سمی بی  الم  ج
 اازی با رضاای  از زندگی، رضاای  باشاد. همچنین غنیباالتر و غیب  کمتر می

داشته و تمای  به ترک خدم  را کاهش  یرابطه مثب شغلی و رضای  خانوادگی 
 .(Hunter, Perry, Carlson, & Smith, 2010) ددهمی

عادل  به    ه: خانوادر و کات عادل  خانواده -کارعادل ت کهبا توجه  -کار)ت
تعداد  ولی ؛رفته ا اا کار  به خانوادهو  کارزندگی( به شااک  گسااترده در ادبیات 

اند. از طرفی را تعری  کرده خانواده-رکاعادل ت شاااکارا  ،کمی از پژوهشاااگرا 
تعاری  بیا  شااده نیز هماهنگی زیادی با هم ندارند. برخی این اصااطال  را مانند 

 تعادل کهاند یک مقیاس دانسته
 دهند)به عبارتی عدال ( کام  را در زندگی کاری و خانوادگی انعکاس می

(Carlson, D.S; Grzywacz, J.G, 2008).  و  تعارضعنوا  نبود   بهبرخی نیز    را
 ,Casper, Vaziri, Wayne, DeHauw, & Greenhaus) دانوجود رضااای  معنی کرده

ضوع می . (2018 این متهوم  ازی را برای نوع متهوم  ه ،توا با مرور ادبیات مو
زمانی تمام  ،بر ا اااس این دیدگاه: ا داشااتن متهوم عدال بعادل ت -: ال بیا  کرد
کار و خانواده بدر تی تسهیم گردد،  یه صورت یکسا  در هر دو دامنهبمنابع فرد 

تعادل با  -ب . رضای  فردی همراه ا   یدر فرد با نشانه شود وایجاد می تواز 
شتن متهوم تنا ب ضای  فرد از نقش: این ددا عالوه بر  ،هایشیدگاه بر اهمی  ر

پردازا  ه. برخی از نظریهایش تأکید داردور یکساااا  بر نقشگذاری به ط ااارمایه
سا  و شام  نیروگذاری یک های با ارزشنیروگذاری هماهنگ  اعتقاد دارند؛ تعادل 

شتن متهوم  -ج. (Greenhaus, Collins, & Shaw, 2003)  ا  زیر بنایی  تعادل با دا
شناختی همراه بود. به عقیدهعملکرد نقش ی گرزیواش : متاهیم قبلی با ماهی  روان

کانو  توجه بنیاد اجتماعی این موضوع ا  .  ،خانواده -ر و کارلسو  در تعادل کا
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به خرج  ،دهدخانواده برای فرد رخ می -ر دیگر، شاید درکی که از تعادل کا به بیا 
شته و متهوم قاب  مشاهدهچنین دیدگاه .)نتع( دیگری بر د هایی حال  انتزاعی دا

کند که این خود باعث خلط مبحث در فرد برای ایی در بیرو  از ذهن ایجاد نمی
ضای  از نقش میهای او های یک نقش و ارزیابیفعالی  سب میزا  ر  د.شوبر ح

، تعریتی ارایه شده ا   ی کمتر بوجود  یدبحث برانگیزچنین مسای   برای اینکه،
ایتای    د ته از انتظارات نقش که ». که شناخ  بیشتری از لحا  متهوم در بردارد

ایی به گونها اا  و مورد توافق فرد و افراد دیگر در قلمروهای کاری و خانوادگی 
 ,Wayne, Musisca) «واقع شده ا  اند که برای هر حوزه مورد توافق تقسیم شده

& Fleeson, 2004). 
ما بر روی مدل با تئوری خاصااای از کارهای گذشاااته  ،در پژوهش حاضااار

های  نها را مورد  ال اخیر و کلیه شاخم 35ایم و حاص  تحقیقات متمرکز نشده
های  نها به مدل ها و شااخمایم و پس از برر ای کلیه پژوهشبرر ای قرار داده
 ایم.تحقیق د   یافته

 شناسی پژوهشروش. 4

کاربردی محسااوب می ایاز نظر نوع هدف، پژوهشاای تو ااعهتحقیق انجام شااده 
ی  داده ماه مده کیتی بوده و روش جمعشاااود.  بد ااا    ها و  وری دادههای 
تحلی  با ا تتاده از روش پژوهشی کیتی فراترکیب  . اینباشداطالعات، ا نادی می

ابتدا محقق به برر اای کلی  ،باشااد. در روش فراترکیبی نیز میتحقیقی توصاایت
صورت گرفته می صورت گرفته پردازموضوع در مطالعات  د؛ یعنی میزا  مطالعات 

شخم  نها را و اهمی  انجام  ضوعی در ا ناد نموده، م ستجوی مو  پس به ج
را جمعهایی نمونه ،موجود پرداخته و بر ا اس میزا  ارتباط و نزدیکی به موضوع

های دار و گزارهمتاهیم معنی ،برداریاین مرحله با ا تتاده از فیشکند. در  وری می
روش فراترکیب با ا ااتتاده از  ؛توا  گت گردد. در اصاا  میمربوط ا ااتخراج می

موضوع خاص به دید کلی و ابعاد موضوعی  ینظرات پژوهشگرا  مختل  درباره
تواند به نوعی خالء دانشاای یا تکبعدی نگری در کند که میجامعی د اا  پیدا می

 به ترکیبافرکیتی از روش  ،تحقیق یندر ا   موضااوع را پوشااش دهد. همچنین 
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 یااهلدام برر ی ابعاد و هابچورچا ، تبیینترکیب، سهامقای، سیراتت روامنظ
   .ا هشد ده تتاا زندگی -تعادل کار  یهامیندر ز هداش ها ارا  امختل

اند مرحله را نام برده 7( برای روش فراترکیب 2007) 1و بارو و ندلو کی 
شتر مورد ا تتاده محققا  قرار گرفته ا   که در این پژوهش نیز مبنای کار  که بی

 (.1شک  باشد ) همین مراح  می
 

 

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

 
صلی پژوهش که ارا ین در امدل تعادل کار و زندگی ا  ،  یه با توجه به هدف ا

اای پژوهش ها   تا برا اس مطالع تالش شده تحقیق، اته،انجام شده در ه  گذش
اخته پردگیری    در قالب مدل شک  مراح   اختار یافته یبندی و ارا هبه د ته
های گیری از اینترن  به جساااتجو در پایگاهبهرهبا  گام از پژوهشدر این شاااود. 

ه پژوهش در فاصااال یدر حوزه تاالدر میا  مقاطالعاتی معتبر داخلی و خارجی 
مورد ا ااتتاده جه  های ژهکلید وا ه ا اا .پرداخته شااد 2020-1963های  ااال

 ارا ه شده ا  . 1 در جدولبرر ی ادبیات، 
 

 ستجوهای اصلی جهت جبرخی کلید واژه .1جدول 

  اژشا  رلیتد ج،یی  هتآ یعاد  فاتما یااهیم رلیتد
 Work - life Balance دنتشا -ت وعاد  را

 Work- family Balance  ادآخان -وعاد  رات 
 Work - life Confilict دنتشا -ت وضاد را

 Spillover of Work - life دآخان ا -م ت ز رات
 Spillover of life- Work رات -آ م ت ز خان اد

                                                                                                                                 

1. Sandelowski & Barroso 
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برای اطمینا  از اینکه مقاالت با موضااوع پژوهش ارتباط منا اابی  ،در این فر یند
داشته باشند، مقاالت دریافتی، موشکافانه و بارها مورد برر ی و ممیزی قرار گرفته

. بودند، از فرایناااد کنار گذاشته شدند ارتباط کمتری برخوردار از که اند و مقاالتی
ترین ارتباط موضوعی با متهوم مقاله انتخاب گردید که نزدیک 38تعداد  ،در نهای 

 تعادل کار و زندگی را دارا بودند.
مقاالت  و مداوم اترکیب، پژوهشااگر به طور پیو ااتهتمام مراح  روش فردر 

دهد و با مورد برر ی قرار می درو  محتوایی، نتایجنهایی را، به منظور د تیابی به 
ها دار و  ااپس ا ااتخراج گزارهه به ا ااتخراج متاهیم معنیدقیق هر مقال یمطالعه

کدگذاری و  محوری کدگذاری باز، پرداخته شاااده ا ااا . در این پژوهش از 
 انتخابی ا تتاده گردیده ا  . کدگذاری

 

 

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

 
 ابعاد و و شده ییشنا ا ها(متاهیم )مضامین یا شاخم کدگذاری باز، یدر مرحله

 گردیدند.  کش  هاداده در ها   یهایژگیو

شاخم ،کدگذاری محوری یدر مرحله ها وگزارهمتاهیم هم وز  در  طو 
شاااود. این مرحله از  نجا که حول یک مقوله بندی میها طبقهها در قالب مقوله

ها )گزارهمتاهیم، شاخمشود. در این مرحله محوری نامیده می ،کندتحقق پیدا می
هریک  ر جای خود  ؛گذاری باز بد    مده ا  ها و ابعاد که از کدلتهؤها(، م

 ها تولید گردد. ایی از روابط   گیرند تا بدین ترتیب دانش فزایندهقرار می

شگر یافته یدر مرحله های بد    مده از کدگذاری کدگذاری انتخابی، پژوه
ها را که به صااورت محوری انتخاب شااده را به شااکلی مقولهمحوری را گرفته و 
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کند و  اااپس    روابط را اثبات می ،دهند ااااختارمند با یکدیگر به هم ربط می
بتوانند به  ،کند تا در نهای کام  می ؛بهبود و تصاااحیو دارند به  نهایی را که نیاز

 .(1385امامی,  &فرد )داناییشک  دهند کمک  نها قضایای اصلی را 
 

 نمونه هایی از واحدهای معنایی و گزاره های استخراج شده. 2جدول 

 ی بس ما  ن  ، تآ هماتآ

 Work–life balance and subjective well-being: The 2009 راهل   ش  پل  1
mediating role of need fulfilment 

 یضایین ی،یخ ج ن تما یزی د   یااهیم یع ا دات 
ی،ا ل ی ن ط نی دنتشا هخصا اد گزاظ رات   دوزقیقات یخیلف دت   دآ

ادغام وقاضاهاد رات نا   دهتخان ادآ نشا  یا -وعاتض رات   خان ادآ   وعاد  رات
 هاد رات   خان ادشا هم اآ امل.هاد خان ادشا   دتشی دنقا

گیل یزت د ن د  ی انعا هاد راتد   خان ادشا نی دنامادشاتد نین ی،  گیل
هل   وم رز ن  ت انط اجیماعا أن اد اف اد یی  چ   دیا    ان ژد خص صاً

 دانت.تا ض  تد یا  WLBهاد امیاادآ اد میامل
تفاآ دت ریایل دنتشا ن دآ   عتم دمییانا  در  تآنی اوعاد  رات   دنتشا پیا

نی وعاد  نا راها تضا ل هغلا   دنتشا هخصا هم اآ امل ری ا ن خ د 
 ه د. ناعث ن  د نیماتد   ا یاد وعاتض دت دنتشا ف دد یا

( رات   خان ادآ ن امطی ادغام دتشی د )وعاتض
 وقاضاهاد راتد   خان ادشا 

ل یزت د ل ها نی دگینامادشاتد نین ی،  گیل
 ی انس: دیا    ان ژد  
   WLBناالتفین مطح تفاآ اد ط  ق 

   WLBتضا ل هغلا دت نیییی 
اخیو  دت    نیا ج راها تفاآ: افزا ا امی س

 .مویل ت ا 

 ی بس ما  ن  ، تآ هماتآ

 2018 ن تد      ات ان  2
Not All Work-Life Policies Are Created Equal: Career 

Consequences of Using Enabling Versus Enclosing Work-
Life Policies 

 یضایین ی،یخ ج دات ن تما یزی د   یااهیم یع ا
هاد رات   دنتشا نخاط  و س اد ن،یاتد اد راتی تا  دت امیاادآ اد خط یشا

 ه نت.ع اقب رات ی دد یا

ا و ک رات  هاد رات   دنتشا هایل: انعطاف پذ  د دت رات  یانت   خط یشا
 ه د.ای انات یزل رات وع  ف یا

ه د؛ ی ی  نی ا یاد یااهیم اد ری و مط م پ میا  ا یاد یانه ش ییعنتانی
ه د ری ییأث  اد ه یاتهاد  ضس دنتشا یا -هاد راتیثبیا دت امیاادآ اد میامل

 ناهت.هتآ یا

  اد ط  ق  ر  تشذاتد یاها ت د پ     دیا  م یا یوعتاد د ادد اد مادیا 
هاد تمما   غی  تمما دنتشا راتد نی دنبا   ما ل مادد ت  یوت  ن   پیادآ

 ناه ت.هاد جتاشانی یااد راتر ا  خ د دت جنل افزا ا نقا

 و ک ر د   ا یانت  دت یزل رات نی مط ح  فعاگیل ف د ن،یها داتد.

 ه د.ها نا نیا ج یثبل ط ا ا یادنتشا دت مادیا  -ت هاد رامیامل

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 

ها ا داهیی   اف اد هاغل ییل نی یانت  داتنت   دت عین  ا   مادیا  نی مادیا 
 دادد.پ نهنتاتد اد امیعتادهاد ن و  یا

 و س اد ع اقب رات  
 قصت یانت   ا و ک رات  ای انات یزل رات 

شی د هاد نهنتاتد نی ی ظ ت ه ل میامل
 نه ش یثبل 

 هاد یثبل ننب د نه ش اد ط  ق ت  ی
 شذاتد مادیا  ن  پ     دیا  م یا ی

هاد تمما    ما ل راتر ا  اد ط  ق ت  ی
 هاد جتاشانی  غی تمما  افزا ا نقا

 رات  یانت  دت رات   و ک
  ما ل اد راتر ا  مادیا  

د هغل هاد مادیانا دت   دآ ج د میامل
 شی د نیا ج یثبل یبی ا ن  ه ل

 ا یاد اعیبات مادیانا جذانیل مادیانا  
ها نی نهنتاتد اد امیعتادهاد وش  ق مادیا 

 ن و . 

 ی بس ما  ن  ، تآ هماتآ

 :A daily diary study of work-life balance in managers 2018 هات   ت چ 3
utilizing a daily process model 

 یضایین ی،یخ ج ن تما یزی د   یااهیم یع ا دات 
  هاد یت  ا تد ن د  دتخ املییعهاد راتد افزا ا دتخ امل ؛اد یش وت ییعتد ری یت  ا  نا اننا ی اجی ه،ی ت

https://journals.aom.org/doi/full/10.5465/amr.2016.0429
https://journals.aom.org/doi/full/10.5465/amr.2016.0429
https://journals.aom.org/doi/full/10.5465/amr.2016.0429
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ا  هاد یخیلف   وتا م نا ا  ط النا هت  ماعات رات   نی وبس ناها اد نقا
 ه د.راها ماعل خ اب یا

خان ادآ ن  قصت یانت   ا  -رات ددهت ری یتاخلینشا  یا  وزقیقات ص تت ش فیی
ن خ تد اننا نا  دو جنا نی دنتشا خان ادشا یت  ا   نز آو ک رات  وعنت  رم

   امل .ؤثها یا  دخان ادآ   مویل ت دانی

ه د : دمیی وق،یم ن تد یا 3ع ایل رلیتد  اصل اد ت انط رات خان ادآ نی 
 یت   ل دنتشا ت دی آ  یت   ل دنتشا راتد  مویل یت  ا .

ثی ات ا ،اس دت رات أتفاآ ن  نا ذ خان ادآ نی رات )دتشی د   غ ا مادد(   و
)ف م دشا   یشاترل( نقا داتد. ضعف هییانا ی وبط نا رات ن  وعاد  رات   

 ثی شذات امل.أدنتشا یت  ا  و

ه د ری راتهاد ت دانی   ا ن ای ا  ف اهم یا  تادها نی ص تت ت دانینا ثبل ت  
مادد اد انعاد خان ادشا تا پ دادش ر دآ   نی  ما ل جتد اد اث  وعاتض   غ ا

 ط  ق ی انس هغلا پ داخیی ه د.

 -مادد  ف م دشا  وعاد  دت ننا ل نی وعاد  رات عمل  د هغلا  وعاتض  غ ا
 ه د.دنتشا ی ی  یا

 ماعات ط النا رات  _
  براها ماعل خ ا

   قصت یانت   ا و ک رات
  و جنا نی دنتشارم

  یت   ل دنتشا ت دی آ
  یت   ل دنتشا راتد

  مویل یت  ا 
   ف م دشا هغلا
   یشاترل هغلا
 دتشی د هغلا

   مادد هغلاغ ا
  . عمل  د هغلا

 های پژوهشیافته. 5
بوجود آوردن تفسیر هماهنگ، یکپارچه و نو از نتایج است.  ،اصلی روش فراترکیبهادف 

بندی آنها به شکل به قالب ،دار شناسایی گردیدمفاهیم و مضامین معنی ،پس از آنکه

گذاری گردد که به بهترین توصیف شود به نحوی نامشود. تالش میمناسب پرداخته می

 شود:های تحقیق پاسخ داده میالؤس ادامه به در اشاره کند.برای آن طبقه از مفاهیم 

 زندگی کدامند؟-متاهیم تعادل کار. 1
گذاری ذکر  کد ح   ی  محتوای متو  و مرا به تحل جه  با تو در این پژوهش، 

 متهوم )شاخم( بد    مده ا  . 845شده؛ 
 زندگی کدامند؟-های تعادل کارمقوله. 2

مقوله   29پژوهش در قالب  یاصاا  شاادهمتاهیم ح ،ال دومؤدر پا ااخ به  اا
 اند.بندی شدهد ته

 زندگی کدامند؟-های تعادل کارلتهؤم .3
پیامد  ،پیشایند یلتهؤم 3مقوالت حاص  شده در ذی   ،در پا خ به  وال  وم

 اند.و ا تراتژی جای گرفته
 زندگی کدامند؟-ابعاد تعادل کار .4

شخم بعد  2ال چهارم مقوالت در ؤدر پا خ به   صلی ایجابی و  لبی م ا
 اند.شده

 کدام ا  ؟ یزندگ-مدل تعادل کار .5
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صلی پژوهش به تبیین )مدل تعادل کار وزندگی( ؤدر پا خ به   ال پنجم و ا
شده ا  . شا  م نییمدل تب پرداخته  در دو بعد  یدهد که تعادل کار زندگیشده ن

به  االسااله  یجابیبعد ا ،یبندمیتقساا نی. در اردیگیقرار م یو  االب یجابیا یاصاال
یم یتعادل کار و زندگ یحاص  از اجرا جیو نتا نهیزم شیپردازد که پیم یمیمتاه

پتانساای  فردی، تعامالت روانشاانا اای و اجتماعی، حمای  خانواده، مانند  ؛باشااد
 یبندو ... طبقههای اجتماعی زندگی روابط انسااانی کارفرما، روابط انسااانی و جنبه

وجود داشته و به  ییانهیزم شیهمواره به صورت پ یبعد  لب ،یشده ا  . از طرف
شاااود، و یقلمداد م یگزند -به عنوا   اااد راه تعادل کار ایبرنده  نیاز ب ینوع

ضوعات سئولی مانند:  یمو ضاهای کاری، کمبود منابع، م ضاهای خانوادگی، تقا تقا
در  نیشااود. همچنیمرا شااام   های فردی، عدم رضااای  فردی، کاهش شااغلی

ستم یبندو طبقه یبرر  عوام  به  یبرخ شد که یریگجهینت یبند میها پس از تق
ستند ندیشایعنوا  پ ستند و برخ یعنی ؛ه عوام  به  یعل  بوجود  ورنده تعادل ه
 یموضااوعات ،هایا ااتراتژ  یباشااند و در نهایتعادل م یجهینت ایو  امدیعنوا  پ

صم ستند که در ت شوند و به نوع دیبا اه یریگمیه صم یلحا   را  یریگمی طو ت
 کنند.یمشخم م
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 زندگی -ر . مدل تبین شده تعادل کا3شکل 

 گیریبندی و نتیجهجمع

های کار و دیگر نیازهای هایی برای مدیری  بهتر تنشها در را تای یافتن راهانسا 
باشااند، همواره در تالش برای ایجاد هایی که با  نها مواجه میزندگی و ح  چالش

 ،نشااادنی زندگی بشاااری . کار و زندگی به عنوا  دو جزء جداهساااتندتعادل 
س ضوعاتی در هم تنیده ه سا تمو ها در تالش برای ارتقاء و بهبود ند که همواره ان

در انجام  ؛تعادل را احسااااس کنند ،شاااا . زمانی که افراد در زندگیاندبودهها   
سئولی وظای  کاری  ضای و م ساس ر مندی از های زندگی بهتر عم  کرده و اح
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روشن ا   که تعادل کار و زندگی به عنوا  یکی از  ،مسیر زندگی دارند. بنابراین
صاص زما  و هزینه از  وی مدیرا ،  ضوعات اجتماعی مورد توجه بوده و اخت مو

شدهریزا  و  یا  برنامه   قرار گیرد. این موضوع در  طو کال ؛مدارا  موجب 
ضر در را تای اهمی  تعادل کا زندگی انجام گرفته ا  ، تا افراد و  -ر تحقیق حا

هایی از  ینده در جه  بینیها و پیشها، توانمندیها با شاااناخ  ظرفی  اااازما 
 مندی گام بردارند.وری و رضای های خود در را تای بهرهاجرای هرچه بهتر نقش
 ینی بر اینکه، متاهیم  اار مد و بنیادی دربارهال پژوهش مبؤدر پا ااخ به  اا

زندگی کدام هسااتند، به شااک  زیر عم  شااده ا اا . دراین  -ر متهوم تعادل کا
شین در زمینهپژوهش با ا تتاده از روش فراترکیب و با برر ی پژوهش  یهای پی

شده ا   که تعادل کارزندگی  نتیجه-تعادل کار زندگی از دو بعد ایجابی  -گیری 
نظریات و الگوهای مختلتی  ،باشد. البتهثیرپذیر میأها ت لبی تشکی  شده و از   و 

زندگی وجود دارند که هر کدام از -تعادل کار یدهندهابعاد تشاااکی  یدر زمینه
ستهزاویه اما اجماع کاملی در این زمینه بوجود نیامده ا  . ولی  ،اندای به    نگری
هوم تعادل کار و زندگی وجود دارد که به نوعی اجماع نظری در مت ؛توا  گت می

ه شده  مندی و توزیع زمانی قلمرو کار و زندگی توافق دارند. الگوی ارابر رضای 
شهدر این پژوهش می شنا ایی، ا تقرار و  یتواند به عنوا  نق راه منا بی برای 

این مقاله با  های تعادل کار و زندگی مورد ا تتاده گیرد. درلتهؤثر مؤ ازی مپیاده
منبع که بیشاااترین ارتباط کیتی با  38گیری از ا اااتتاده از روش فراترکیب و بهره

شته ضوع پژوهش را دا شباع اند و با ا تتاده از جمعمو بندی نظریات مختل  و ا
شده ا   که با پایش    845ها به ا تخراج نظری پیرامو      ،هاکد د   یافته 

ی نتایج مقایسه( جای داده شده ا  . 3لته) شک  ؤم 29در نهای  کدها در قالب 
شا  می شین ن ضر با تحقیقات زیر پژوهش با تحقیقات پی دهد که نتایج پژوهش حا

 همخوانی دارد:
های پژوهش حاضااار با نتایج لتهؤی، نتایج حاصااا  شاااده در مجابیبعد ادر 
ی  فردی2007والکور،؛ )هایپژوهش تانسااا : 2008کارلساااو  و همکارا ، )، (: پ

ماعی نا ااای و اجت عامالت روانشااا باچکو،)، (ت ، (: حمای  خانواده2013کوبا و 
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: رواباااط 2005 بوند،  و و دکس) ،(: روابط انسانی کارفرما2016 انگاری،)
 ،(: روابط خانوادگی2009، جاگو و دیری)، (انسااانی و جنبه های اجتماعی زندگی

شرایط و محیط کاری2001 التزین و همکارا ،) عوام   :2004وکوداتنو، ینک)، (: 
، (: بهبود ا اااتانداردهای زندگی کارکنا 2004، کالرک و همکارا )، (انگیزشااای

عام  نقش2003گرینهاوس، کالینز وشااااو ) گرینهاوس، )، (های کار و زندگی: ت
 هیرشی،) ،(: رضای  فردی2004، وایدانوف)، (: رضای  شغلی2003کالینز وشاو 

سو ، و گریزواش)، (شغلی: بهبود 2019زاچر، و شوکلی ضاهای 2007ا کارل : تقا
شناختی2007همکارا ،  و کیتو )، (فردی : 2018همکارا ، و بوردینو)، (: جمعی  

: 2016 انگاری،)، (:  الم  فردی2003گرینهاوس و باول،)، (حمای   ازمانی
، (: عوام  شغلی2007کالن،)، (: عوام  اجتماعی2019چو و  لن،) ،(گذاری یا  

: نوع نگرش و تیپ 2018همکارا ، و بوردینو)، (: فرهنگ  اااازمانی2008ت،برو)
، همخوانی دارد. در بعد (پوشاااانی مرزهای تقاضاااا: هم2008کالیوری، )، (رفتاری

شده در م ص   ضر با نتایج پژوهشلتهؤ لبی نیز، نتایج حا های؛ های پژوهش حا
کارا ، ) خانوادگی :2003پاولمن و هم های  قاضاااا  و شاااوکلی هیرشااای،) ،(ت

 : کمبود منااابع(، )کین1985، )وایاادانوف،(: تقاااضاااااهااای کاااری2019زاچر،
: عدم رضاااای  2009های فردی(، )گروپ  و کاه ،: مسااائولی 2004وکوداتنو،

 : کاهش شغلی(، همخوانی دارد.2009فردی(، )گروپ  و کاه ،

م ترین یکی از مهم ،در مجموع گذارأت عوا عادل بین ثیر -کار در تحقق ت
ارشپتانسی  فردی، ، یزندگ اا ونگ ایجاد باید با کارکنا  های افراد ا  . توانایی ه

ب  ی  در خود و  نگرش مث ی    در تالش برای تثب مامی موقع  شااارایط،ها و ت
شرایط تنش ؛کوشش نموده و  عی کنند صله گرفتن از   زا و پرا ترس، میزا با فا

تواند هایی که میفعالی  خود را به حداق  کاهش دهند. یکی دیگر ازاضاااطراب 
ثیر بسزایی در این تعادل داشته باشد، بر زمین نهاد  مشکالت کاری در مح  کار أت

ضوعات کاری در محیط خانواده ا  . سا   و مو صحب  در مورد م اگر  و عدم 
شغلی را انتخاب کنند که   شده در مح  کار بتوانند  شنهاد  شاغ  پی کارکنا  از بین م

های کمتری ها از جهات مختل  تنا ب بیشتری داشته باشد، تنشهای  نبا ویژگی
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تتاهم بین افراد شاغ  و  ،همچنین کنند.داشته و امنی  شغلی بیشتری را تجربه می
اعضای خانواده در خصوص اهداف کاری فرد شاغ  و داشتن یک تعری  یکسا  

 ذار ا  .ثیرگأبین فرد و خانواده از موفقی  در شغ ، در ر ید  به تعادل ت
م  مهم  گذار أتاز دیگر عوا عادل بینثیر ندگی-کار در تحقق ت ی  ، ز ما ح

های های کاری خود را با زما زما  ؛خانواده ا  . در این را تا اگر شاغال  بتوانند
ضای خانواده خود تطبیق دهند صورت می، کاری اع توانند فرص  منا بی در این 
 ؛توانندشاااغلین می فرزندا  خود ایجاد کنند.برای گذراند  وق  درکنار همساار و 

شاط فرزندا  خود  شادابی و ن شندبیر منا ب باتدبرای بهبود  به عنوا  مثال ، یاندی
ید  اوقات ریزی جه  پرکرد  فرزندا  و برنامه برای تتریواختصااااص زما  مت

 ید. ای از این تدابیر به شمار میی، گوشهورزش هایفرزندا  از طریق برنامه فراغ 
هایی در هتته برای کنار هم بود  در فضااایی بیرو  از منزل، داد  زما اختصاااص 
تشویق  برای صرف شام به همراه اعضای خانواده، ها و اماکن تتریحیمانند بو تا 

شاغ  در کسب موفقی  شغلی و حمای  خانواده از فرد  های گوناگونی که از نظر 
های زندگی و بین هزینهنواده بتوانند اگر اعضاااء خا ،همچنین کسااب کرده ا اا .

ب  در مد  عادل گامی مث ند، در جه  ت افراد شااااغ  در خانواده تواز  برقرار کن
 اند.برداشته

م  مهم دیگر  عا ی   ها تدر ن م   گذارأاز عوا نا  برای  ثیر کارک ی   در موفق
در توانند خود می های یا  ها هستند، که با زندگی  ازما -کارر ید  به تعادل 

ضوعات در ثیرگذار بوده و أاین تعادل ت شده مختل  باعث دلگرمی مو و  کارکنا  
ایجاد کنند. به عنوا  کارکنا  را  زندگی-کار برای د تر ی به تعادلمنا ب شرایط 

های انعطاف پذیرکاری، چه از برنامه یبا تنظیم و ارا ه ؛توانندها مینمونه  اااازما 
ریزی برای کار پاره وق ، کاری و چه از نظر برنامهپذیری در  اااعات نظر انعطاف

ریزی برنامهبا طر  ؛توانندها می اااازما  ،از کارکنا  خود حمای  کنند. همچنین
هایی غذایی که در هایی در جه  بهبود  اااالم  غذایی کارکنا  خود در وعده

ه از مح  کار حضااور دارند، خدماتی ارا ه دهند. اختصاااص یارانه و یا کمک هزین
های مختل  ورزشی، فرهنگی و غیره از دیگر جنبه وی  ازما  در جه  فعالی 
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های منسجمی ارا ه میریزیبرنامه ،هابرخی  ازما  ها ا  .های حمایتی  ازما 
کارکنا   یهای مختل  در نگهداری از کودکا  و  المندا  خانوادهکنند و به شک 

های  ازمانی و یا پرداخ    نمونه مهد کودکدهند، به عنواخدماتی ارا ه می ،خود
کمک هزینه به کارکنا  درجه   پرد  و مراقب  از کودکا  و یا  المندا  خود به 

ها همکاری در مراکز منا اااب. یکی دیگر از زوایای فرهنگ حمایتی در  اااازما 
مرخصااای در موارد مورد نیاز و در جه  رفع نیازهای مورد نیاز  یجه  اجازه

مشاااکالت زمانی که کارکنا  دچار ، به عنوا  نمونه ؛باشاااده به کارکنا  میخانواد
همچنین، کمک به ایجاد  شوند.می غیره بیمااری، فاوت ومانند خانوادگی مختل  

و تقسیم بر روی یک نتر از انباشتگی شغلی  ممانع  بین کارکنا  و در تعادل کاری
های ر اااید  به تعادل دیگر روش ، ازکارکنا ها به شاااک  عادالنه در بین فعالی 

در تحقق های اجتماعی و فرهنگی نیز از عوام  تأثیرگذار گذاریا اا .  اایا اا 
و  درخانواده  اایا اا  اجتماعی رای توفیق یافتنب زندگی ا اا .-کار تعادل بین
 موزش،  مانند بخش گوناگونی هایتصااامیمات در بخشبا توجه به اینکه  جامعه،
صادش بخخدمات اجتماعی، بخش  شتغال، اقت ش ، ا شود، لذا اتخاذ می ... و بهدا

در جه  ارتقای تأثیرگذاری برای  هایی تأثیرگذار و منطقیا ااتراتژی الزم ا اا 
شوند. از یکسو، در اجرای  یا  خانواده تدوین  -و تعادل کار الم  اجتماعی 

ارجی ها ملزم هساااتند تا به فشاااارهای خهای کار و زندگی،  اااازما ها و برنامه
)مقررات، قوانین، هنجارها، انتظارات اجتماعی و ...( پا ااخ دهند. از ااویی دیگر، 

شتیبانی  زندگی -ر تعادل کا یهاا  یتحقق   یبرا الزم ا    یفرهنگ  ازمانپ
. در این را تا در جه  بهبود دننک ییرا اجرا هامیدا  عم  بتوانند؛  یا  تا در 
ایگردد؛ ها مواردی پیشنهاد میفعالی  ایب شنا  تعادل بین کار و ها در تحقق   
 تعادل بین کار وجه  یاری ر اند  به تحقق  هایی ازی ا تراتژیمدو زندگی، 

با  های فردی در محیط کاریایجاد تعادل بین نقش به منظور ازی زندگی، فرهنگ
سئولی  ازی در زمینه قبول ، فرهنگفرد جامعه از هایتوقعات و خوا ته های م

، های عمومیفعالی کرد  افراد در  مشاااارک و مختل  تو اااط افراد  اجتماعی
 .و غیره های گوناگو انجمن
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