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Abstract
This study offers a systematic review of academic research on work family interface
and provides the knowledge map according to the three perspectives of conflict, enrichment
and balance. The evolution of researches from the beginning until now (2020) was explored
with the method of “Bibliometric analysis" through the visualization tool named VOS
viewer software. The most influential authors, journals and countries in the field of work
and family were introduced. The findings show that 70% of work and family studies have
been conducted since 2010 and 75% of studies have been done by 10 countries, which the
United States, the United Kingdom and Canada have the largest share. Also the journals of
“Vocational behavior” and “Applied psychology” and “Greenhaus” are the most influential
Journals and author in this field. Co-occurrence analysis on keywords shows 12 cluster and
most frequencies for the keywords “Gender”, “Work family conflict” and “conflict”.
Finally, considering the trend of work and family studies in recent years, suggestions for
future research were provided.
Keywords: Work Family Interface; Systematic Review; Knowledge Map; Bibliometric
Analysis; VOSviewer.
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چکیده
هدف پژوهش حاضر ،مرور نظام مند و ارائه نقشه دانشی تبادل کار و خانواده باتوجهبه سه دیدگاه تعارض ،غنیساای و
تعادل است .بهاین منظور ،روند مطالعات کار و خانواده ای ابتدا تا کنون (سال  )6464با روش "تجزیاهوتحلیا کتاا سانجی"

ایطریق نرمافزار "و او اس" بررسی و مؤثرترین نویسندگان ،مجالت و کشورها در حویه کار و خانواده معرفی شدند .یافته-
ها پژوهش نشان میدهد 04 ،درصد مطالعات کار و خانواده ای سال  6414به بعد و  04درصاد مطالعاات توسا  14کشاور

جهان انجام شده است که امریکا ،انگلیس و کانادا بیشترین سهم را در این یمینه دارند .درضمن ،بیشترین مطالعات در حاویه-
ها علوم مدیریت ،روانشناسی کاربرد و جامعهشناسی انجاام شاده اسات .نشاریههاا "رفتاار حرفاها " و "روانشناسای

کاربرد " پرارجاعترین نشریهها و "گرینهاوس" پرارجاعترین نویسنده در این حویه میباشند .تجزیهوتحلی هامرخاداد

واژگان نیز  16خوشه و بیشترین فراوانی برا کلیدواژهها "جنسیت"" ،تعارض کاار و خاانواده" و "تعاارض" را در حاویه
کار و خانواده نشان میدهد .درپایان ،با درنظرگرفتن روند مطالعات کاار و خاانواده در ساالهاا اخیار پیشانهادهایی جهات
پژوهشها آینده ارائه شد.
کلیدواژه :تبادل کار و خانواده؛ مرور سیستماتیک؛ نقشه دانشی؛ تجزیهوتحلیل کتابسنجی؛
VOSviewer
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مقدمه
تحقیقات در یمینه تبادل کار و خانواده 1در طول پنج دهه گذشاته بسایار گساترده شاده ،باهعناوانمثاال
تعداد جستجو موفق در پایگاه "انجمن روان شناسی امریکا" 6با کلیدواژهها "کاار -ینادگی"" ،6کاار-
غیرکار"" ،5کار -خانواده" 26 ،4بار در طاول ساالهاا  1904تاا  464 ،1964باار در ساالهاا  1964تاا
 1495 ،1969بار در سالها  1994تا  6161 ،1999بار در سالها  6444تا  6449و بیشتر ای  4444باار ای
سال  6414تا  6419بوده است .یکی ای دالی افزایش توجه پژوهشگران به حویه "کار و خانواده" در طول
سالها اخیر تغییر ماهیت "نقشها جنسیتی "2و همچنین تغیر شک و ماهیت "خانوادههاا"" ،مشااغ " و
"حرفهها" میباشد (پاول 0و همکاران .)6419 ،تبادل "کار و خانواده" مورد توجه نهادها سیاساتگاذار
نیز قرارگرفته ،بهطور که بند نهم سیاستها کلی نظام ادار به ضارورت ایجااد تاواین کاار و خاانواده
پرداختهاست و توجه به استحکام خانواده و برقرار تعادل کاار و خاانواده افاراد در نظاام ادار را یکای ای
ضروریات قلمداد کرده است (پایگاه اطالعرسانی مجمع تشخیص مصلحت نظام ،بهنقا ای ناادر  ،حصااریاده و
نصیریاده.)665 :1690 ،

باتوجهبه اهمیت موضوع ،رویبه روی توجه و عالقه پژوهشگران به موضوع کار و خاانواده افازایش پیادا
میکند ،اما مسئله این است که در پژوهشها انجام شده در یمینه کار و خانواده ،اصطالحات بسیار متناوع
و گستردها ایقبی "تبادل"" ،تعارض"" ،تعادل"" ،تسهی "" ،غنیسای "" ،تناسب"" ،تاواین"" ،کاار و
خانواده"" ،کار و یندگی"" ،کار و غیرکار"" ،کار و خانه" بهکار رفته است .تعدد پژوهشهاا و همچناین
اصطالحات بهکاررفته در پژوهشها این حویه ،مطالعه پیشینه و ادبیات پژوهش را دشوار کرده ،بهطور
که دس تیابی به خألهاا پژوهشای و همچناین انتخاا عناوان درسات بارا پاژوهش کاار ساادها باهنظار
نمیرسد .همچنین تاکنون مطالعه نظام مند که روند مطالعات کار و خانواده را بهصاورت گرافیکای نشاان
دهد ،انجام نشده و نقشه دانشی مدونی در این حویه ارائه نشده است.
1. Work-Family Interface
2. PsycINFO: American Psychological Association Database
3. Work-life
4. Work-nonwork
5. Work-family
6. Gender roles
7. Powell
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در این مقاله ،سعی شده ضمن بررسی وضعیت مطالعاات انجاامشاده در حاویه کاار و خاانواده ای ابتادا
تاااکنون (سااال )6464و ارائااه نقشااه دانشاای ایطریااق تجزیااهوتحلیا کتااا ساانجی بااا اسااتزاده ای ناارمافاازار
"و او اس" ،1میزان ارجاعاات در ایان حاویه براسااس شااخصهاا مختلاب بررسای و دیاد روشانی ای
وضعیت پاژوهشهاا کاار و خاانواده باتوجاه باه ساه دیادگاه تعاارض ،غنایساای و تعاادل ارائاه شاود.
بهبیان دیگر ،این پژوهش به دنبال پاساخگویی باه ایان ساؤال اسات کاه وضاعیت مطالعاات کاار و خاانواده
براساس سال ،حویه علوم ،میزان مشارکت کشورها ،نویسندگان ،مجالت ،موضوع و دیدگاهها اصالی باه
چه صورت است و در چه یمینههایی خأل وجود دارد؟

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
بهطورکلی ،در تشاری تباادل کاار و خاانواده ،ساه دیادگاه اصالی وجاود دارد .1 :دیادگاه تعاارض،6
 .6دیدگاه غنیسای  .6 ،6دیدگاه تعادل .5دیدگاه تعارض بر یک رابطه منزای دوساویه تیکیاد داردع یعنای
"تعارض کار-خانواده" 4و "تعارض خانواده-کار" .2دیدگاه غنیسای نیز یاک رابطاه دوساویه اماا مثبات
استع یعنی "غنیسای کار -خانواده" 0و "غنیسای خانواده-کار" .6دوسویهبودن به این صورت تعریب
میشود که منبع تعارض و غنیساای مایتواناد کاار یاا خاانواده باشاد ،یعنای اییکساو کاار در خاانواده و
ایسو دیگر خانواده در کار ایجاد تعارض و یا غنیسای میکند .برخالف این دو دیدگاه ،دیدگاه تعاادل
یک رابطه دوسویه نیست و در هیچ پژوهشی به تعادل کار -خانواده و تعادل خانواده -کار بهعنوان دو مسیر
9

متزاوت تعادل اشاره نشده و صرفاً بر تعادل کار و خانواده تیکیاد شاده اسات (لای ،مککاالی و شاافر 6410 ،ع
فرنچ  14و همکاران 6416 ،و لیائو 11و همکاران.)6416 ،

1. VOSviewer
2. Conflict
3. Enrichment
4. Balance
)5. work-to-family conflict (WFC
)6. Family-to-work conflict (FWC
)7. Work-to-family enrichment (WFE
)8. Family-to-work enrichment (FWE
9. Li, McCauley & Shaffer
10. French
11. Liao
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"تعارض کار و خانواده" یمانی اتزاق میافتد که تقاضاها کار و خاانوادگی باا یکادیگر ناساایگار
باشند .گرین هاوس و بوت  )1964( 1مدل منبع تعارض کار و خانواده را ارائه داده و سه نوع تعاارض کاار و
خانواده را مطرح کردند :تعارض ناشی ای یمان ،استرس و رفتار.6
دیدگاه مثبت درمورد کار و خانواده با اصطالحات مختلزی در پژوهشها مختلب بهکار رفتاه اسات.

بهعنوانمثال" ،نتایج مثبت"" ،تسهی "" ،تناسب" و"غنیساای " کاه همگای بارا نشااندادن جنباه مثبات
رابطه کار و خانواده بهکار رفتهاند ،اما تزاوتهایی با هم دارند (ژانگ 6و همکاران" .)6416 ،غنیسای کاار
و خانواده" یعنی میزانی که تجار یک نقش موجاب بهباود کیزیات و عملکارد در نقاش دیگار مایشاود
(گرینهاوس و پاول ،)6442 ،5بهعنوانمثال ،تجربهکار فرد باعث میشود عضو بهتار بارا خاانواده باشاد
(ژانگ و همکاران .)6416 ،غنیسای هم مانند تعارض مزهومی دوسویه است" :غنیسای کاار -خاانواده"

بهاینمعناکه منافع ناشی ای کار میتواند در خانواده بهکار رود و "غنیسای خانواده-کاار" باهمعناا ورود
منافع ناشی ای خانواده بهکار میباشد (مکنال ،نیکلاین و ماساودا" .)6414 ،4نتاایج مثبات کاار و خاانواده" 2باه
تیثیرات مثبت کار و خانواده بر یکدیگر و شباهتها بین این دو حویه اشاره دارد .بهعنوانمثال ،یمانبند
کار فرد باعث مدیریت بهتر یمان در منزل میشود .تزاوت غنیسای و نتایج مثبت ایان اسات کاه نتاایج
مثبت بر شباهت ها دو حویه کار و خانواده اشاره دارد کاه ممکان اسات باه بهباود عملکارد فارد منجار
نشود" .تسهی کار و خانواده" 0یعنی درگیار در یاک نقاش منجار باه افازایش کاارکرد در نقاش دیگار
میشود .بهعنوانمثال ،آنچه شما در محی کار انجام میدهیاد باعاث مایشاود شاخص جاذابتر در منازل
باشید .تزاوت بین "غنیسای کار و خانواده" و "تسهی کار و خانواده" این اسات کاه غنایساای کاار و
خانواده ،عملکرد فرد در نقش دیگر را بهبود میبخشد ،اما لزوماً باعث بهبود نظاام اجتمااعی بزرگتار مانناد
رواب بینفرد در محای کاار و خاانواده نمایشاود ،درحاالیکاه در تساهی کاار و خاانواده بهباود نظاام
اجتماعی بزرگتر اتزاق میافتد" .تناسب کار و خانواده" 6نیز به توانایی افراد برا یکپارچهکردن نقشهاا
کار و خانوادگی اشاره دارد (ژانگ و همکاران.)6416 ،
1. Greenhous & Beutell
2. Time-based, strain-based and behavior-based conflict
3. Zhang
4. Greenhaus & Powell
5. McNall, Nicklin & Masuda
6. Work-family spillover
7. Work-family facilitation
8. Work-family ﬁt
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مزهوم "تعادل کار و خانواده" در مطالعات بیش ای بقیه مزاهیم ،با اصاطالحات مختلاب (تعاادل کاار و
خانواده ،تعادل کار و یندگی ،تعادل کار و غیرکار ،تعاادل نقاش) و تعااریب متزااوت باهکاار رفتاه اسات.
کسپر 1و همکاران ( )6416با بررسی  694مقاله در پژوهشای فراتحلیا  666 ،تعریاب مزهاومی بارا تعاادل
یافتند .یکی ای اولین تعاریب ارائهشده ،تعریب مارکس و مکدرمید )1992( 6بود کاه "تعاادل نقاش" را باه
"درگیر کام " 6برا انجام هر نقش تعریب کردند .اماا یکای ای کااربرد تارین تعااریب بارا تعاادل،
تعریب ارائهشده توس گرین هاوس و الن در سال  6411میباشاد کاه ارییاابی کلای ای ساط رضاایت و
اثربخشی فرد در نقشها کار و خانوادگی در تناسب با اریشها او در آن مقطع یماانی تعریاب شاده
است (کسپر و همکاران.)6416 ،

جهت درک بهتر مزاهیم ،مرور روناد تکااملی مطالعاات و تجزیاهوتحلیا علامسانجی 5در ایان حاویه
میتواند مزید واقع شود .تاکنون مطالعات ثانویه متعدد در حویه کار و خانواده انجام شده است کاه اکثار
این مطالعات ،پژوهشها فراتحلی برا ترکیب نتایج سایر پژوهشها درمورد یک یا چند فرضایه خاا
و براساس یکی ای دیدگاهها اصلی در این حویه میباشند .ایجمله این مطالعاات ،مایتاوان باه فراتحلیا
شاکلی 4و همکاران ( )6410با دیادگاه تعاارض کاار و خاانوادهع فراتحلیا ژاناگ و همکااران ( )6416باا
دیدگاه غنیسای کار و خانواده و فراتحلی کساپر و همکااران ( )6416باا دیادگاه تعاادل کاار و ینادگی
اشاره کرد که دیدگاه تعارض بیشتر ای دیدگاهها دیگر در مطالعات ثانویه مورد بررسی قرار گرفته اسات
(لی ،مککالی و شافر . ) 6410،در این مقاله روند تکاملی مطالعات کار و خانواده بهطورکلی و با درنظرگارفتن
هر سه دیدگاه تعارض ،غنی سای و تعادل بررسی و نقشه دانشی کار و خانواده با استزاده ای ابزار گرافیکای
نرم افزار و او اس ارائه خواهد شد .بهعبارتدیگر ،این پژوهش به دنبال پاسخگویی به سؤاالت ییر است:
 .1روند مطالعات کار و خانواده براساس سال به چه صورت است؟
 . 6بیشترین مطالعات کار و خانواده درکدام حویه علوم منتشر شده است؟
 . 6در مطالعات کار و خانواده کدام کشورها بیشترین سهم را دارند؟
1. Casper
2. Marks & MacDermid
3. Fully engaged
4. Science metrics
5. Shockley
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 .5کدام نویسندگان بیشترین سهم را در تولیدات علمی و پژوهشی کار و خانواده دارند؟
 .4کدام مجالت بیشترین سهم را در تولیدات علمی و پژوهشی کار و خانواده دارند؟
 .2روند تکاملی مطالعات کار و خانواده براساس موضوع به چه صورت است؟
 .0محققان آتی رو چه موضوعاتی میتوانند کار کنند؟

روششناسی پژوهش
روش این پژوهش "تجزیهوتحلی کتا سانجی" 1باا اساتزاده ای نارمافازار "و او اس" 6و ارائاه نقشاه
دانشی در حویه کار و خانواده میباشاد" .تجزیاهوتحلیا کتاا سانجی" ،یاک روش کمای جهات مارور
نظاممند مطالعات گذشته میباشد که برا پژوهشگران امکان ارائه "نقشه دانشی" 6و ارییابی پاژوهشهاا
علمی در یک حویه خا

را فراهم مای کناد .کااربرد نقشاه دانشای نیاز شناساایی سااختار و سایر تکااملی

مطالعات در یک یمینه خا

میباشد (دینگ و ژاناگ .)6464 ،5تجزیاهوتحلیا کتاا سانجی باه دو روش

توصیزی (شمارش میازان مشاارکت کشاورها ،نویساندگان ،مجاالت و ساالهاا انتشاار) و روش ارییاباناه
(بهکارگیر تحلی استناد و میزان ارجاع توسا پژوهشاگران دیگار) انجاام مایشاود (علیجاانی و کرمای

 .)1669در این پاژوهش ای هار دو روش توصایزی و ارییاباناه (اساتناد ) بارا تجزیاهوتحلیا سایرتکاملی
مطالعات کار و خانواده استزاده شده است.
برا مرور مطالعات حویه کار و خانواده ،کلیه پژوهشها با موضوع کار و خانواده ،بادون محادودیت
یمانی و یبانی با کلیدواژهها "کاار و خاانواده"" ،4کاار خاانواده"" ،کاار -خاانواده"" ،کاار /خاانواده"،
"کار ،خانواده"" ،خانواده و کار"" ،خانواده-کار"" ،خانواده /کار"" ،خانواده ،کار"" ،کار و ینادگی،"2
"کار /یندگی"" ،کار -یندگی"" ،کار ،یندگی"" ،یندگی و کار"" ،ینادگی-کاار"" ،ینادگی /کاار"،
"یندگی ،کار"" ،کار غیرکار ،"0کار و غیرکار" ،کار -غیرکار"" ،کار /غیرکار"" ،کار ،غیرکار"" ،کاار
1. Bibliometric analysis
2. VOSviewer
3. Science mapping
4. Ding & Zhong
5. work and family
6. work and life
7. work and nonwork
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و خانه" ،"1کار و یندگی شخصی" ،"6کار ،خانواده و یندگی" ،"6حرفه ،خاانواده و ینادگی "5در پایگااه
پژوهشها "آ اسآ و آفساینس"  4جستجو و در نتیجه " 62694رکورد" باییابی شد .ساپس نتاایج
باییابیشده ،به حویهها مدیریت ،2روانشناسی کاربرد  ،0کسبوکار ،6جامعهشناسای ،9علاوم اجتمااعی
بینرشتها  ،14مدیریت عمومی 11و رواب کار 16و نوع سند ،به مقاله محادود و درنهایات " 4925رکاورد"
انتخا شد.

یافتههای پژوهش
هادف تحلیا اساتناد

ایطریاق نارمافازار "و او اس"  ،شناساایی ماؤثرترین پژوهشاگران ،مجاالت،

کشورها و مؤ سسات در یک حویه خا

با استزاده ای میزان ارجاعات در طول سالها مختلب مایباشاد

(اک و والتمن .)6414 ،16درادامه تجزیهوتحلی یافتهها براساس سؤاالت پژوهش ارائه خواهد شد.
 . 5روند مطالعات کار و خانواده براساس سال به چه صورت است؟
بیشترین تولیدات علمی کار و خانواده (حدود  04درصد) مربوط باه ساال  6414و بعاد ای آن مایباشاد
و کمتر ای 1درصد مطالعات (فق  56پژوهش در طول 04ساال) قبا ای ساال  1964انجاام شاده اسات .در
جدول ( ،)1تعداد و درصد مطالعات کار و خانواده در طول  114سال گذشته ارائه شده است.

1. work and home
2. work and personal and lives OR work and personal and life
3. work and family and lives OR work and family and life
4. Professional and family and lives OR Professional and family and life
)5. Web of Science (WoS
6. Management
7. Psychology Applied
8. Business
9. Sociology
10. Social Sciences, Interdisciplinary
11. Public Administration
12. Industrial Relations & Labor
13. Eck & Waltman

77

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ،سال دهم  ،شماره ( 5شماره پیاپی  ،)27بهار 5044

جدول  .5تعداد و درصد مطالعات کار و خانواده براساس سال
سال انتشار

تعداد مطالعات

درصد مطالعات

سال انتشار

تعداد مطالعات

درصد مطالعات

- 6414تاکنون

5126

29.64

1994- 1964

144

1.26

6414- 6444

1642

61.42

1964- 1914

56

4.01

6444- 1994

546

2.02

جمع ک

4925

144

همانطورکه در شک ( )1مشخص است ،بیشترین مطالعات مربوط به سال  6419میباشد ،البته باید این
نکته را درنظر گرفت که مطالعات سال  6464ادامه دارد و پیشبینی میشود پژوهشها سال  6464ای همه
سالها تاکنون بیشتر باشد و این نشاندهنده روند رویافزون مطالعات کار و خانواده در طول سالهاا اخیار
میباشد.

شکل  .5روند مطالعات کار و خانواده براساس سال

 .2بیشترین مطالعات کار و خانواده درکدام حوزه علوم منتشر شده است؟
حدود  66درصد ک مطالعات کاار و خاانواده در حاویه علام مادیریت انجاام شاده اسات ،بعاد ای آن
روان شناسی کاربرد و جامعهشناسی بیشترین مطالعات را به خود اختصا
نسبت مطالعات در  14حویه پرکاربرد را نشان میدهد.
14

دادهاند .جدول ( ،)6فراوانای و
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جدول  .2تعداد و درصد مطالعات در حوزههای مختلف علوم
رتبه

حوزه مطالعات

تعداد اسناد

درصد

رتبه

1

مدیریت

6626

66

2

1294

66

0

مطالعات خانواده

6

جامعهشناسی

1545

65

6

مطالعات ینان

610

5

کسبوکار

616

15

9

بهداشت حرفها

106

6

4

رواب کار

066

16

14

مدیریت عمومی

126

6

6

روانشناسی کاربرد

حوزه مطالعات
علوم اجتماعی بینرشتها

تعداد اسناد

درصد

252

11

646

5
5

 .2در مطالعات کار و خانواده کدام کشورها بیشترین سهم را دارند؟
کشور امریکا با تولید حدود  64درصد ک مطالعات کار و خاانواده ،رتباه اول را در جهاان دارد .نکتاه
قاب توجه اینکه حدود  04درصد ک مطالعات ( 5542مطالعه) توس  14کشور (امریکاا ،انگلایس ،کاناادا،
چین ،استرالیا ،آلمان ،هلند ،اسپانیا ،فرانسه و نیویلند) انجاام شاده اسات .شاک ( )6نماودار تجزیاهوتحلیا
براساس تیلیزات مشترک کشورها 1را نشان میدهد .بزرگی و کوچکی دایارههاا براسااس تعاداد اساناد هار
کشور تنظیم شده است.

شکل  .2نمودار تجزیهوتحلیل براساس تألیفات مشترک و تولیدات علمی کشورها
1. Co-Authorship analysis of Countries
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تجزیهوتحلی نرمافزار و او اس براساس تیلیزات مشترک کشورها نشاان مایدهاد کشاورها ایاران،
ویتنام ،کرواسی ،سریالنکا ،قبرس ،لیتوانی ،ایرلناد شامالی ،هناگکناگ ،ایسالند و انادونز باهترتیاب 14
کشااور آخاار در تولیااد مطالعااات کااار و خااانواده ماایباشااند .در جاادول ( ،)6فهرساات  14کشااور برتاار بااا
درنظر گرفتن دو معیار تعداد تولیدات علمی و تعداد ارجاعات قاب مشاهده است.
جدول  .2فراوانی تولیدات علمی  54کشور برتر در زمینه کار و خانواده
رتبه

نام کشور

تعداد اسناد

تعداد ارجاعات

رتبه

نام کشور

تعداد اسناد

تعداد ارجاعات

1

امریکا

3402

77199

9

آلمان

309

0113

3

انگلیس

139

13329

9

هلند

339

9903

2

کانادا

011

13919

8

اسپانیا

182

3099

0

چین

309

1132

7

فرانسه

121

3373

1

استرالیا

212

9911

14

نیوزلند

88

3381

 .0کدام نویسندگان بیشترین سهم را در تولیدات علمی و پژوهشی کار و خانواده دارند؟
براساس تعداد متون و تولیدات علمی و پژوهشی نویساندگان ،کاساک ،ا  1باا (56رکاورد) ،الان،ت.

6

( 54رکااورد) ،باااکر،ا62( 6.رکااورد) ،هااامر،ل 62( 5.رکااورد) ،کارلسااون،د 64( 4.رکااورد) ،معااین. ،

2

(66رکورد) ،دمروتی،ا 60( 0رکورد) و گرینهاوس،ج 62( 6.رکورد) پرکارترین پژوهشاگران در حاویه
کار و خانواده میباشند .اما مهمتر ای تعداد متون نویسندگان ،میزان ارجاعات در متون دیگار باه آثاار یاک
نویسنده میباشد .شک ( )6تجزیاهوتحلیا هامارجااعی 9نارمافازار و او اس براسااس ناام نویساندگان را
نمایش میدهد.

1. Kossek E.E.
2. Allen T. D.
3. Bakker A. B.
4. Hammer L. B.
5. Carlson D. S.
6. Moen P.
7. Demerouti E.
8. Greenhaus J. H.
9. Co-citation Analysis of Authors
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شکل  .2تجزیهوتحلیل همارجاعی نرمافزار وی او اس براساس نام نویسندگان

همانطورکه در شک ( ) 6با رنگ یرد پررنگ نماایش داده شاده ،ای میاان پژوهشاگران حاویه کاار و
خانواده ،بیشترین ارجاعات باه گارینهااوس مای باشاد .ساایر نویساندگان باا بیشاترین میازان ارجاعاات باه
دستاوردهایشان در جدول ( )5معرفی شدهاند.
جدول  .0رتبه نویسندگان براساس میزان ارجاع به نویسنده
رتبه

نام نویسنده

تعداد ارجاعات

رتبه

نام نویسنده

تعداد ارجاعات

1

گرین هاوس ،ج.

6944

2

باکر ،ل.

1129

6

فرون ،م.

1

1696

0

هابزول ،س.

6

کاسک ،ا.

1646

6

گریزواک ،ج.

6

906

5

الن ،ت.

1666

9

وایدانوف. ،

5

025

4

کارلسون ،د.

1654

14

هامر ،ل.

6

1160

055

1. Frone, M.
2. Hobfoll, S.
3. Grzywacz, J.
4. Voydanoff, P.
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 .1کدام مجالت بیشترین سهم را در تولیدات علمی و پژوهشی کار و خانواده دارند؟
براساس تعداد تولیدات علمی ،نشریه رفتار حرفها  1با ( 669رکورد) ،نشریه بینالمللای مادیریت مناابع
انسانی 6با ( 141رکورد) ،نشریه ایدواج و خانواده 6با ( 164رکورد) ،نشریه انجمن کار و خاانواده 5باا (116
رکورد) و نشریه سالمت روانشناختی حرفها  4با ( 149رکورد) ،پنج نشریه برتر با بیشترین تولیدات علمی
در حویه کار و خانواده میباشند .همانطورکاه در ماورد نویساندگان گزتاه شاد ،میازان تایثیر مجاالت نیاز
عالوهبر تعداد اسناد ،براساس میزان ارجاعات به متون نشریه نیز سنجیده میشود .شک ( ،)5تجزیاهوتحلیا
استناد نرمافزار و او اس براساس عنوان مجالت 2را نشان میدهد.

شکل  .0تجزیهوتحلیل استنادی نرمافزار وی او اس براساس عنوان مجالت
1. Journal of vocational behavior
2. International journal of human resource management
3. Journal of marriage and family
4. Community work family
5. Journal of occupational health psychology
6. Citation Analysis of sources
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تجزیهوتحلی استناد نرمافزار و او اس نشان میدهد ،نشریه رفتار حرفها  ،روانشناسی کااربرد ،1
سااالمت روانشااناختی حرفااها  ،نشااریه بااین المللاای ماادیریت منااابع انسااانی و نشااریه رواب ا انسااانی 6بااا
درنظر گرفتن هر دو معیاار تعاداد متاون و میازان ارجاعاات باه متاون ،بیشاترین ساهم را در تولیادات علمای
پژوهشی کار و خانواده دارند .جدول ( ،)4تعداد اسناد و ارجاعات مربوط به  14نشریه برتر در حویه کاار و
خانواده را نشان میدهد.
جدول  .1رتبه نشریات براساس تعداد اسناد و میزان ارجاعات
رتبه

نام نشریه

رکورد

ارجاعات

نام نشریه

رکورد

ارجاعات

رتبه

56

6422

1

رفتار حرفها

669

64615

2

مدیریت

5

16

5266

6

روانشناسی کاربرد

66

16062

0

مرور مدیریت

26

5496

6

سالمت روانشناختی حرفها

149

4660

6

رفتار سایمانی

4

164

2969

5

بینالمللی مدیریت منابع انسانی

141

6661

9

ایدواج و خانواده

46

6666

4

رواب انسانی

144

4220

14

6

روانشناسی سایمانی و حرفها

2

 . 7روند مطالعات کار و خانواده براساس موضوع به چه صورت است؟
جهت بررسی موضوعات پرکاربرد در حویه کار و خانواده و همچنین موضوعات بالقوه پاژوهشهاا
آینده ،تجزیهوتحلی همرخداد واژگان 0برا کلیدواژهها با فراوانای  4باه بااال در نارمافازار و او اس
انجام شد .نتایج تجزیهوتحلی  ،شام  11264کلیدواژه بهطورکلی و 1562کلیاد واژه باا فراوانای بااالتر ای4
1. Journal of applied psychology
2. Human relations
3. Journal of management
4. Academy if management review
5. Journal of organizational behavior
6. Journal of occupational behavior and organizational psychology
7. Co-Accourance of all keywords
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میباشد که در  16خوشه 1اصلی دستهبند شدهاند و  65954ارتباط 6بین این کلیدواژهها برقارار اسات .در
شک ( )4خوشهها مختلب با رنگها متزاوت نمایش داده شده است.

شکل  .1تجزیهوتحلیل همرخدادی واژگان با فراوانی باالتر از 1

همانطورکه در شک باال مشخص است ،جنسیت با ( 1162لینک) ،تعاارض کاار و خاانواده باا (1111
لینک) و تیثیر با ( 945لینک) هسته (گره) مرکز  6سه خوشه اصلی هساتند کاه بایش ای هماه خوشاههاا باا
یکدیگر ارتباط دارند .عالوهبراین در جادول ( ،)2چها کلیادواژه باا بیشاترین فراوانای کاه پرتکرارتارین
واژگان در حویه کار و خانواده هستند ،نشان داده شده است.

1. Cluster
2. Link
3. Central Nodes
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جدول  . 7فراوانی چهل کلید واژه برتر حوزه مطالعات کار و خانواده
کلیدواژه

کلیدواژه

فراوانی

کلیدواژه

فراوانی

جنسیت

1415

استرس

456

اثر

1

فراوانی

کلیدواژه

فراوانی

524

پیشایندها

696

تعارض کار و خانواده

966

مدل

590

خانواده

515

تعارض خانواده

696

تعارض

204

عملکرد

564

رضایت شغلی

540

حمایت اجتماعی

666

رضایت

466

ینان

566

منابع

690

یمان

624

کار

442

تعادل کار و یندگی

560

پیامدها

695

سالمت

641

درادامه ،باتوجهبه فراوانی کلیدواژهها و همچنین هم رخداد واژگان در مطالعات کار و خانواده ،روناد
تکاملی مطالعات براساس سه دیدگاه اصلی تعارض ،غنیسای و تعادل بحث خواهد شد .بررسی مطالعات
در حویه کار و خانواده نشان میدهد پژوهشها اولیه باا بررسای "رابطاه کاار و خاانواده" آغاای باه کاار
کردند .در ابتدا "تیثیر کار بر خانواده" و سپس در پژوهشها بعد "تیثیر خانواده بر کاار" بررسای شاد
6

(گرینهاوس ،بدیان و ماس هولدر 1960 ،ع گارینهااوس و همکااران1990 ،ع گارینهااوس و همکااران.)1969 ،

دیدگاه اول نسبت به ارتباط کار و خانواده ،دیدگاه منزی یاا تعاارض مایباشاد .شاک ( ،)2تجزیاهوتحلیا
همرخداد واژگان براساس خوشه "تعارض کار و خانواده" را نشان میدهد.
همانطورکه در شک ( )2نمایش داده شده ،خوشه "تعارض کاار و خاانواده" شاام  614کلیادواژه و
 1111ارتباط با کلیدواژهها دیگر میباشد .همچنین این خوشه با شدت ارتباط ک  ،6991 6متاراکمتارین
خوشه در حویه مطالعات کار و خانواده باا بیشاترین میازان ارتبااط باا کلیادواژههاا دیگار اساتع چراکاه
دیدگاه تعارض قدیمیترین دیدگاه در حویه کار و خانواده میباشد و اکثار پاژوهشهاا اولیاه ایجملاه
گرین هااوس و بوتا ( ،)1964کاساک و اویکای )1996( 5و کاپلمن ،گارینهااوس و کلاونی )1966( 4بار
تیثیرات منزی کار و خانواده بر هم و "تعارض کار و خانواده" تیکید داشتند.

1. Impact
2. Greenhous, Bedeian &Mossholder
3. Total Link strength
4. Kossek & Ozeki
5. Kopelman, Greenhous & Connolly
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شکل  .7تجزیهوتحلیل همرخدادی واژگان براساس خوشه "تعارض کار و خانواده"

برخی مانند گرین هاوس و همکاران ( )1990پیامدها تعاارض کاار و خاانواده و برخای دیگار مانناد
گرین هاوس و بوت ( )1964پیشایندها تعارض کار و خانواده را بررسای کردناد .ای پیشاایندها تعاارض
کار و خانواده می توان باه فشاارها ناشای ای کمباود وقات ،فشاارها کاار و خاانوادگی ،ساط بااال
درگیر روانشناختی در کار یا خانواده ،ساعات کار  ،تقاضا شغلی و خانوادگی ،باار سانگین نقاش و
ابهام نقش اشاره کرد (گرین هاوس و بیوت 1964 ،ع پاراسورامن و گرین هاوس6446 ،1ع فورد ،هینن و النگکامر،6
6440ع مایکا

6

5

و همکااران6449 ،ع ادکیناز و پارمیکس  6416 ،و لیاائو و همکااران6416 ،ع ناادر  ،حصااریاده و

نصیریاده .)1690 ،ای پیامدها تعارض کار و خانواده نیاز مایتاوان کااهش رضاایت شاغلی ،کااهش تعهاد
سایمانی ،قصد جابه جایی یا تغییر شغ  ،ترک سایمان ،نارضایتی شاغلی ،نارضاایتی خاانوادگی ،اضاطرا ،
تیثیر مخر بر کیزیت یندگی و رفتار اجتماعی ،عوارض جسمی مانند بیاشتهایی ،خستگی و تنش عصبی،

1. Parasuraman & Greenhous
2. Ford, Heinen & Langkamer
3. Michel
4. Adkins & Premeaux
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1

افسردگی ،سوءمصرف مواد ،فرسودگی شغلی و استرس را نام برد (کاسک و اویکی1996 ،ع الن و همکاران،
6444ع فورد ،هینن و النگکامر6440 ،ع مایک و همکاران ،6449 ،قلیپور ،سالمی و عینیان1666 ،ع الحانی و اوجیان،
.)1691
6

بیش ای 64مطالعه فراتحلی نیز ایجمله هوبلر ،هو و ویلسون ( )6414و لیائو و همکاران ( )6416به بررسی
و دستهبند پیشایندها و پیامدها تعارض کاار و خاانواده پرداختاهاناد .باهعناواننموناه ،فراتحیا باایرون

6

( )6444پیشایندها تعارض کار و خانواده را به سه دسته متغیرها کار  ،غیرکار و فارد یاا جمعیات-
شناختی و فراتحلی مایک و همکاران ( )6411به سه دسته پیشایندها مرتب باا کاار ،مارتب باا خاانواده و
مرتب با شخصیت تقسیم کردند .فراتحلی ها الن و همکاران ( )6444و کاساک و اویکای ( )1996نیاز باه
بررسی و دستهبند پیامدها تعارض کار و خاانواده ای جملاه پیامادها مارتب باا کاار ،مارتب باا حاویه
غیرکار و مرتب با استرس پرداختهاند .برخی ای فراتحلیا هاا ایجملاه فاورد ،هیانن و النگکاامر (،)6440

مایک و همکاران ( )6449و لیائو و همکاران ( )6416پیشینهها و پیامدها تعارض کار و خانواده (هاردو) را
بررسی کردهاند .متغیرها تعدی گر مانند سااعات کاار و سااعات باودن باا خاانواده هام در پاژوهشهاا
فراتحلی ایجمله فراتحلی شاکلی و همکاران ( )6410مورد بررسی قرار گرفته است.
مبحاث مااوردتوجااه دیگاار در یمینااه تعااارض کااار و خااانواده ،نحااوه اناادایهگیاار تعااارض ماایباشااد.
پژوهشگران مختلب مانناد گارینهااوس ،بادیان و مااس هولادر ( )1960و حااتم ،کشاتکاران و محمادپور
( )1696مقیاسها متزاوتی را برا اندایهگیر تعارض کار و خانواده باهکاار گرفتاهاناد .مسامرمگنوس و
ویوسواران )6442( 5در پژوهشی فراتحلی "نحوه اندایهگیر تعارض کار و خانواده" و مقیااسهاا (تاک
آیتمی یا چند آیتمی) مختلزی کاه در پاژوهشهاا متزااوت بارا انادایهگیار تعاارض کاار و خاانواده
بهکاررفته را بررسی کردهاند.
تجزیهوتحلی همرخداد واژگان بارا کلیادواژه هاا باا بیشاترین ارتبااط در خوشاه تعاارض کاار و
خانواده ،نشان میدهد ،کلیدواژه "تعاارض کاار و خاانواده" باه عناوان گاره اصالی ،بیشاترین ارتبااط را باا
کلیدواژهها جنسیت با شدت ارتباط ( ،)126اساترس ( ،)126رضاایت ( ،)105حمایات اجتمااعی (،)125
1. Allen
2. Hoobler, Hu & Wilson
3. Byron
4. Mesmer-Magnus & Viswesvaran
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مدل ( ،)140پیشایندها ( ،)156منابع ( ،)169تیثیر ( ،)112اریشگاذار ( ،)166عملکارد ( )164و پیامادها
( )110دارد.
دیدگاه دوم در مطالعات کار و خانواده ،دیدگاه "تعادل کار و خانواده" اسات .ای ساال  6444باه بعاد،
بحث تعادل کار و خانواده ،پیشایندها و راهکارها آن و همچنین رابطه برنامهها و سیاستها تعاادل کاار
و خانواده با عملکرد کارکنان و سایمان بیشتر ای بقیه مباحث مورد توجه قرار گرفت (آدام ،کاپلیر و مکوئ ،1
6

6414ع شاپارد  6412 ،ع امیراساماعیلی ،خدابناده شااهرکی ،صادوقی و صاادقی ،1696 ،ناوروی 1696 ،ع قراملکاای،

1695ع اسد  ،فیاضی و حسنقلیپور یاسور .)1696 ،
تجزیهوتحلی همرخداد واژگان نشان میدهد ،خوشه "تعادل کار و خانواده" شام  646کلیادواژه و
 666ارتباط با کلیدواژهها دیگر میباشد .همچنین تجزیهوتحلی همرخداد واژگان با بیشترین ارتباطات
نشان میدهد کلیدواژه "تعادل کار و خانواده" بهعنوان یک گره اصلی ،بیشترین ارتباط را با کلیدواژههاا
جنسیت (با شدت ارتباط  ،)166تعارض خانواده ( ،)64خانواده ( ،)29تعارض ( ،)24ینان ( ،)44تیثیر (،)46
عملکرد ( ،)46استرس ( ،)44یمان ( )44و رضایت ( )50دارد .ضمن اینکه خوشه تعادل کار و خاانواده (باا
شدت ارتباط ک  ) 6916نسبت به خوشاه تعاارض کاار و خاانواده (باا شادت ارتبااط کا  ،)6691تاراکم
کمتر ایلحاظ ارتباط با سایر کلیدواژهها داردع چراکه دیدگاه تعادل نسبت به تعارض جدیدتر میباشد.

شکل  .7تجزیهوتحلیل همرخدادی واژگان براساس خوشه "تعادل کار و خانواده"
1. Adame, Caplliure & Miquel
2. Sheppard
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نکته قاب توجه در مبحث تعادل کار و خانواده ،تعاریب مختلب بهکار رفته برا آن است .باهطاورکلی
تعادل کار و خانواده در برخی پژوهشها مانند مارکس و مکدرمید ()1992ع داکسابر وهاایگینز)6441( 1ع
گرییواکز و کارلسون ،)6440( 6والکور )6440( 6بهعنوان "سایها تکبعد " ای نبود تعارض و در برخای
دیگر بهعنوان "سایها چندبعد " ای ترکیب نتایج مثبت و منزی (تعارض و غنیسای ) مورد بررسی قارار
گرفته است .ای جمله اساماعیلی ،سایدنقو  ،معمااریاده طهاران و حمیاد ( )1696کاه برحساب ترکیبای ای
منحصربهفرد و اریش راهبرد افراد سایمان ،چهار نوع تعاادل شناساایی کردناد :تعاادل آرماانی ،تعاادل
مستمر ،تعادل مقطعی و تعادل نمایشی .برخی پژوهشگران مانند والکور ( )6440تعادل را بهعناوان "ساایها
روانشناختی" و برخی دیگر مانند گرییواکز و کارلساون ( )6440و یاا کارلساون ،گریزواکاز ،ییونوشاکا

5

( ،)6449تعادل را بهعنوان "سایها رابطها " درنظر گرفتند .در برخی تعاریب مثالً گرینهاوس ،کاولینگز
و شاو ،)6446( 4تعادل به عنوان برابر (به طور عینی) درنظر گرفتاه شاد و در برخای تعااریب دیگار مانناد
وایدانوف )6444( 2نظریه برابر رد شد .مثالً بروق 0و همکاران ( )6415تعادل را بهعنوان ارییاابی ههنای و
اولویت نقشها در ههن فرد و والکور ( )6440به عنوان ادراک فرد و رضایت و (بهطاور ههنای) تعریاب
کردند .برخی پژوهشگران مانند وایدانوف ( )6444تناسب را باه جاا برابار مطارح کردناد .برخای مانناد
گرییواکز و کارلسون ( )6440تعادل را با معیار اثربخشابودن ،برخای مانناد ماارکس و مکدرمیاد ( )1992باا
معیار درگیر و متعهدبودن و برخی دیگر مانند والکور ( )6440با معیار رضایت سنجیدند .تعاریب همچنین یا
صرفاً بر دو نقش کار و خانواده تمرکز دارند مانند گرین هاوس و همکاران ( )6446و یا بر نقشهاا بیشاتر
در یندگی متمرکزند (کسپر و همکاران.)6416 ،

"اندایهگیر تعادل کار و خانواده" نیز همواره مورد توجاه پژوهشاگران باوده و مقیااسهاا متعادد
برا آن ارائاه شاده اسات .ایجملاه بارا اولاینباار در پاژوهش ماارکس و مکدرمیاد ( ،)1992ای مقیاسای
تکآیتمی و در پژوهش کارلسون و همکاران ( ،)6449والکور ( ،)6440فیشار ،باولگر و اسامیت،)6449( 6
1. Duxbury & Higgins
2. Grzywacz & Carlson
3. Valcour
4. Carlson, Grzywacz & Zivnuska
5. Greenhous, Collins & Shaw
6. Voydanoff
7. Brough
8. Fisher, Bulger & Smith
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هار )6416( 1و بروق و همکاران ( )6415ای مقیاس ها چناد آیتمای بارا سانجش تعاادل کاار و خاانواده
استزاده کردند .ایجمله پژوهشها فراتحلی که به موضوع تعاادل کاار و خاانواده پرداختاهاناد ،مایتاوان
کسپر و همکاران ( )6416را نام برد.
همانطورکه قبالً گزته شد ،صرفنظر ای دیدگاه منزی ،دیدگاه مثبتی هم به رابطه کار و خانواده وجاود
دارد که "غنیسای کار و خانواده" نامیده میشود .این دیدگاه با چارچو نظر و مدل غنیسای کار و
خانواده توس گرینهاوس و پاول ( )6442ارائه شد .شک ( )6تجزیهوتحلی همرخداد واژگان براسااس
خوشه "غنیسای کار و خانواده" را نشان میدهد.

شکل  .1تجزیهوتحلیل همرخدادی واژگان براساس خوشه "غنیسازی کار و خانواده"

همانطورکه در شک ( )6نمایش داده شد ،کلیدواژه "غنیسای کار و خانواده "باهعناوان یاک گاره
اصلی ،بیشترین ارتباط را با کلیدواژهها تعارض (با شدت ارتباط  ،)42تعارض کار و خانواده ( ،)69مناابع
( ،)65اریشگذار ( ،)66رضایت ( ،)66تبادل ( )62و پیامدها ( (64دارد .در ضمن کلیدواژه "غنیساای
کار و خانواده" (با فراوانی  )94نسبت به کلیدواژهها "تعارض کار و خانواده" و "تعادل کاار و خاانواده"
جدیدتر بوده و کمتر به آن پرداخته شده است .همچنین کلیدواژههاا تساهی کاار و خاانواده (باا فراوانای
 )66نیز ایجمله کلیدواژهها با کمترین فراوانی در واژگان کار و خانواده میباشد .البته در سالهاا اخیار
1. Haar
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روند مطالعات در یمینه اثرات مثبت کار و خاانواده باهخصاو

"غنایساای کاار و خاانواده" روباهرشاد

میباشد .مطالعات نظاممند و فراتحلی نیز در یمینه غنیسای کاار و خاانواده کامتار ای بقیاه ماوارد اسات.
ژانگ و همکااران ( )6416و همچناین مکناال ،نیکلاین و ماساودا ( )6414در پژوهشای فراتحلیا پیامادها
غنیسای کار-خانواده و خانواده -کار را مورد بررسی و به پیامدها مرتب با کار ،پیامدها غیرکار و
پیامدها مرتب با سالمتی تقسیمبند کردند.
با پیشرفت مطالعات در یمینه کار و خانواده ،توجه به شاخصها جمعیتشناختی بهخصو

جنسایت

بیشتر و پژوهشهایی برا یافتن این سؤال که ای بین ینان و مردان کدامیک تعارض کار و خانواده بیشاتر
را تجربه میکنند ،انجام شد (الن 1و همکاران .)6414 ،تجزیهوتحلی هامرخاداد واژگاان نشاان مایدهاد،
کلیدواژه "جنسیت" با فراوانی  1415یکی ای پرتکرارترین کلیدواژهها در مطالعات کار و خانواده میباشاد
که با کلیدواژهها دیگر ای جمله تعارض و تعادل کار و خانواده بیشاترین ارتبااط را دارد .خوشاه جنسایت
شام  566کلیدواژه ایجمله برابر  ،تبعیض و نقشها جنسایتی مایباشاد .پاژوهشهاا نشاان داده یناان و
مردان بهطور اساسی تجربیات کار و خانوادگی متزاوتی دارند (چن و پاول .)6416 ،6بهعناوانمثاال ،نتاایج
پژوهش فراتحلی کاسک و اویکی ( )1996نشان میدهد نارضایتی شغلی و خانوادگی ناشی ای تعارض کار
و خانواده میان ینان بیشتر ای مردان میباشد .همچنین تحقیقاتی برا بررسی کلیشهها جنسیتی در رابطه باا
مشاغ مدیریتی انجام شد (پاول ،باترفالید و پرنت .)6446 ،6در مطالعات کار و خانواده ،شناسایی متغیرهاا
تعدی گر نیز ای همان ابتدا مورد توجه پژوهشگران بوده است .این متغیرها تعدیلگر را میتوان به دو دسته
تقسیم کرد .دسته اول شام ویژگیها جمعیتشناختی و فرهنگ و دسته دوم ابعاد و ساایههاا تعاارض،
غنیسای و تعادل کار و خانواده میباشند (الن و همکاران6416 ،ع ارشد و کاظمی شاهندشتی.)1690 ،

در سالها اخیر توجه به عوام فرهنگی ایجمله تساو ین و مارد ،5ابعااد جماعگرایای /فردگرایای،4
فاصله قدرت در پژوهشها ایجمله پژوهش هار و همکاران ( )6415و جاسمین )6410( 2افزایش یافته اسات

که به نظر شاکلی و همکاران ( )6410مطالعات در بعد جمعگرایی بیشتر ای بقیه ابعاد است.
1. Allen
2. Chen &Powell
3. Powell, Butterfield & Parent
)4. Gender Egalitarianism (G/E
)5. Individualism collectivism (I/C
6. Jasmin
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نکته دیگر اینکه مطالعات اولیه کار و خانواده بیشتر به متغیرها بیرونی 1توجه داشت ،اما در دهاه اخیار
به متغیرهاا درونای 6مانناد عاطزاه مثبات و منزای ،تنادخویی و اخاتالالت عصابی ،شخصایت ناوع الاب،
سایشگر  ،خودکارآمد  ،عزتنزس ،کانون کنترل درونی ،برونگرایی ،تمای به رویاارویی باا تجاار
جدید ،ثبات هیجانی ،منطق و نیرو عقالنی و خوشبینی هم توجه شده اسات و حتای نتاایج پاژوهشهاا ای
جمله فراتحلی الن و همکاران ( )6416حاکی ای این است که برخی متغیرها درونای نسابت باه متغیرهاا
بیرونی با تعادل کار و خانواده رابطه قو تر دارند .ایجمله متغیرهایی که در پژوهشها ساالهاا اخیار
در رابطه با تعادل کار و خانواده مورد توجه قرار گرفته است ،میتوان به "کانون کنترل درونی و بیرونی" و
"سط ادراک استرس در کار" در پژوهش کارکولیان ،سرور و سینان" ،)6412( 6رفتارها رهبر " شاام
رهبر وظیزهمدار ،رهبر رابطهمدار ،رهبر تغییرمدار و رهبر اخالقمادار در پاژوهش لیاو و همکااران
(" ،)6410حمایت اجتماعی" در پژوهش مکموالن ،لپیر و لی )6416( 5و استزنز" ،)6410( 4درگیر نقاش"
و "ابهام نقش" در پژوهش مایک و همکاران ( )6414اشاره کرد.

نتیجهگیری و پیشنهادها
یافتهها این پژوهش نشان میدهد  04درصد ک مطالعات صرفاً توسا 14کشاور جهاان انجاام شاده
است که امریکا ،انگلیس و کانادا بیشترین سهم را در این یمینه دارند .این یافتهها باا نتاایج مطالعاات دیگار
ایجمله مطالعه نظاممند شاکلی و همکاران ( )6410همخوانی دارد کاه نشاان مایدهاد تحقیقاات انادکی در
آسیا جنوبی ،خاورمیانه و جنو صحرا افریقا انجام شده است .این کشورها با کشاورهایی کاه باهطاور
معمول در پژوهشها مختلب بررسی شدهاند (کشورها اروپایی و امریکایی) در یمیناههاا فرهنگای و
اجتماعی ایقبی تساو ین و مرد ،درآماد و  ...بسایار متقااوت هساتند و مطالعاات کاافی در حاویه کاار و
خانواده با درنظرگرفتن این پیشیمینهها در این کشورها انجام نشده است.
روند تکاملی پژوهشها کار و خانواده نشان میدهد مطالعات اولیه بدون درنظرگرفتن یمینه فرهنگای
1. Situational variables
2. Variables dispositional
3. Karkoulian, Srour & Sinan
4. McMullan, Lapierre & Li
5. Stephens
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و اجتماعی در کشورها غربی و امریکا انجام شاده اسات و توجاه باه برخای عواما فرهنگای و همچناین
جنبهها مثبت رابطه کار و خانواده رویبهروی درحال افزایش است .نگاهی به مطالعات اخیر مانند ماساودا

1

و همکاران ( ،)6419کسپر و همکاران ( ،)6416فرنچ و همکاران ( ،)6416شاکلی و همکاران ( ،)6410الن
و همکاران ( )6414ضرورت توجه به یمینه فرهنگی در مطالعات کار و خاانواده را نشاان مایدهاد .شااکلی
( )6410معتقد است هدایت پژوهشها کار و خانواده با درنظرگرفتن یمینهها اجتمااعی ،فرهنگای مانناد
هنجارها نقش ،جنسیت ،سیاستها ملی ،اریشها فرهنگی و ثبات اقتصاد ضرور است.

پژوهشگران حویه کار و خانواده تالش بسیار کردهاند تا رفتار و احساسات کارمندان را در ارتباط باا
وظایب کار و غیرکار توصیب و مدلسای کنند (بایرن وکاناتو ،)6410 ،6اما درمقایسه با پاژوهشهاا
6

انجامشده در کشورها پیشرفته ،پژوهشها کمتر در کشورها درحالتوسعه انجام شده است (بنساو ،

 .)6412یافته ها پژوهش نشان داد کشورها ایران ،ویتناام ،کرواسای ،ساریالنکا ،قبارس ،لیتاوانی ،ایرلناد
شمالی ،هنگکنگ ،ایسلند و اندونز کمترین سهم را در تولید مطالعات کار و خانواده دارناد .باا بررسای
پژوهشها انجامشده در داخ کشور به این نتیجه میرسیم کاه اکثار پاژوهشهاا انجاامشاده در داخا
کشور ایجمله :ارشد و کاظمی شاهندشتی ( ،)1690ناادر و حصااریاده و نصایریاده ( ،)1690قراملکای
( ،)1695اسد  ،فیاضی و حسنقلیپور ( ،)1696نوروی ( ،)1696امیراساماعیلی و همکااران ( ،)1696حااتم،
کشتکاران و محمدپور ( ،)1696الحانی و اوجیان ( ،)1691قلیپور ،ساالمی و عینیاان ( )1666پاژوهشهاا
کمی و براساس نتایج مطالعات کیزای و اکتشاافی کشاورها دیگار انجاام شاده اسات .تعاداد کامتار ای
پژوهشها مانند پژوهش اسماعیلی ،سیدنقو  ،معماریاده طهران و حمید ( )1696پاژوهش کیزای اسات.
ایران در دوره تغییر ای جامعه سنتی به مدرن میباشد و ایآنجاکه تحقیقات کمای در رابطاه باا تباادل کاار و
خانواده در یمینه فرهنگی ایران انجام شده است ،بررسی پیشینهها فرهنگی در این یمیناه ضارور باهنظار
میرسد (بیگی ،شیرمحمد و کیم.)6412 ،5
عالوهبراین ،تجزیهوتحلی هم رخداد واژگان و روند تکاملی مطالعاات کاار و خاانواده براسااس ساه
دیدگاه اصلی تعارض ،غنیسای و تعادل نشاان مایدهاد ،مبحاث غنایساای کاار و خاانواده جدیادتر ای
1. Masuda
2. Byrne & Canato
3. Bonsu
4. Beigi, Shirmohammadi & Kim
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مباحث دیگر بوده و توجه به رابطه مثبت کار و خانواده درحال افزایش است .همچنین توجه به موضاوعات
جدید مانند پدیده جهانیشدن و تنوع شک خانوادهها و تغییار سااختار خاانواده ،تغییار سااختار ساایمانهاا
(سایمانها چند ملیتی) ،نقش جنس و جنسیت در حویه تبادل کار و خاانواده و در ارتبااط باا نظریاههاا
تصمیمگیر ضرور است (پاول و همکاران .)6416 ،بنابراین ،باتوجاهباه روناد تکااملی مطالعاات کاار و
خانواده در سالها اخیر توجه به موضوعات ییر جهت انجام پژوهش آینده پیشنهاد میشود:
 بررسی نقش ابعاد فرهنگی و تیثیر تزاوتها فرهنگی بر تبادل کار و خانواده در فرهناگهاا و اقاواممختلب ایرانیع
 چالشها کار و خانوادگی کارمندان در سایمانها ایرانی در رابطه با پدیده جهانیشدنع چالشها سیاستگذران در حویه کار و خانواده در مواجهه با تنوع شک خانوادهها و تغییر ساختارخانوادهع
 چالشها کارمندان سایمانها چندملیتی در رابطه با تبادل کار و خانوادهع بررسی اثرات مثبت کار و خانواده بر یکدیگر باتوجهبه متغیرها تعدی گر مختلبع بررسی تیثیر تجربیات کار افراد بر نقش آنها در خانواده ( اینکه چطور پدر و مادر ،خواهر ،برادر ویا فریند باشند) و بالعکس تیثیر تجربیات خاانوادگی بار نقاش افاراد در محا کاار (اینکاه چطاور
کارمند و یا مدیر باشند)ع
 بررسی چگونگی تیثیر سنت خانوادگی ،سبک یندگی و کار والدین (شاغ بودن والدین ،فرهنگخانواده پدر  ،نحوه تربیت خانواده پدر  ،ساط اقتصااد  ،اجتمااعی ،ماذهبی و فرهنگای خاانواده
پدر  ،نگرش والدین و خانواده به شاغ بودن مادر و  ) ...بار نحاوه تصامیمگیار در حاویه کاار و
خانواده و یا تعادل /تعارض کار و خانواده فریندان در آیندهع
 چگونگی تیثیر رفتارها رهبر  ،منتورینگ و کوچینگ مدیران بر غنیسای  ،تعادل و تعارض کاارو خانواده کارمندانع
-بررسی تجار

ییسته افراد درمورد جدایی کار و ینادگی :داساتانهاا نشانیده افاراد در مواجهاه باا

دورکار و اینکه آیا ای بین رفتن مری بین کار و خانواده با استزاده ای فنااور هاا جدیاد (موبایا و
ایمی و شبکهها مجای ) به تعادل کار و خانواده کمک میکند و یا برعکس باعث تداخ کار در
مری خانواده میشودع
77
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 بررسی هریک ای دیدگاهها تعارض ،تعادل و غنایساای کاار و خاانواده در رابطاه باا نظریاههااتصمیمگیر در سطوح مختلب فرد (نحوه تصمیمگیر افاراد) ،خاانوادگی (نحاوه تصامیمگیار
یوجها و اعضا خانواده) و سایمانی (نحوه تصمیمگیر مدیران و رئسا سایمانها)ع
 -بررسی وضعیت تبادل کار و خانواده در دوران کرونا و پس ای آن.
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