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Abstract 

In the conditions of changing work culture, development of new technologies and socio-

cultural requirements, we are witnessing the blurring of the boundaries of work and life. 

For example, less research can be found in the field of family studies that is not explicitly 

or implicitly affected by work and its demands. This research- focusing on knowledge 

occupations and their specific requirements- was conducted on the faculty members of the 

Institute for Humanities and Cultural Studies. The research began by examining a model 

that included two-way relationships with both negative and positive aspects of people's 

work life interface. Continuous mental engagement, multiplicity and diversity of work 

roles, spillover of negative / positive work / family attitudes, demanding family 

responsibilities, family support and caring, and improving life skills were the components 

of this model. Then a questionnaire containing the indicators of this framework was 
developed and distributed among the statistical sample. The model tested by structural 

equation modeling and PLS software and after deleting the items with low factor loading, 

the model was confirmed. Statistical tests of one sample, two samples and analysis of 

variance determined the current state of work life interface of faculty members based on 

demographic characteristics. The results of this part of the research showed that the average 

of work life conflict and at the same time, work life enrichment in the faculty members of 

the research institute is above the average level. Work life enrichment was significantly 

higher in women than men. Finally, the average level of work life conflict in assistant 

professors was higher than associate professor and professor. Summarizing the results of 

the study showed the emergence and occurrence of both positive and negative aspects of 

work and life relationships in academics. 
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 چکیده
شدن مرزهای کار  رنگ فرهنگی، شاهد کم -های نوین و اقتضائات اجتماعی در شرایط تغییر فرهنگ کار، توسعه فناوری

صورت مشهود یا مکنون متأثرر   توان یافت که به تیم. برای نمونه، کمتر پژوهشی در حوزه مطالعات خانواده را میو زندگی هس
علمأی   و اقتضأائات خأاآ آن، درمأورد اعضأای هی أت      از کار و مطالبات آن نباشد. این پژوهش با تمرکز بر مشأال  دانشأی  

ش با آزمودن الگویی که دربردارنده روابط دوسویه و هر دو وجه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی انجام شد. پژوه
های کأاری،   ی، تعدد و تنوع نقشذهن مستمر تیمشغولهای کار و زندگی افراد بود، آلاز شد.  کنش عرصه منفی و مثبت برهم

ده و پروای مراقبت های خانوادگی، حمایتگری خانوا گری مس ولیت های منفی/ مثبت، کاری/ خانوادگی، مطالبه سرریز نگرش
دهنأده ایأن    هأای تشأکی    ای شأام  شأاخ    دهنده این الگو بودند. سپس پرسشأنامه  های زندگی ابعاد تشکی  و ارتقای مهارت

انجام شد و  PLSافزار  سازی معادالت ساختاری و نرم چارچوب تدوین و میان نمونه آماری توزیع شد. آزمونِ الگو توسط مدل
های آماری مقایسه میانگین یک گروه، دو  ای بار عاملی پایین، الگو مورد تثیید قرار گرفت. آزمونهای دار پس از حذف گویه

شناختی  های جمعیت تفکیک ویژگی علمی را به گروه و تحلی  واریانس، وضعیت موجودِ مناسبات کار و زندگی اعضای هی ت
شدن زندگی توسط کأار در   حال، لنی ا زندگی و درعینمشخ  کرد. نتایج این بخش از تحقیق نشان داد میانگین تضاد کار ب

داری بیش  صورت معنی شدن کار توسط زندگی در زنان به علمی پژوهشگاه در سطح باالتر از متوسط است. لنی اعضای هی ت
بنأدی   ود. جمأع های علمی دانشأیار و اسأتاد بأ    از مردان بود. درنهایت میانگین تضاد کار با زندگی در استادیاران بیشتر از مرتبه

 نتایج تحقیق نشانگر ظهور و بروز هر دو وجه مثبت و منفی مناسبات کار و زندگی در افراد آکادمیک بود.
 

 علمی؛ سرریز مثبت؛ سرریز منفی. : مناسبات کار و زندگی؛ اعضای هیئتکلیدواژه
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 مقدمه
ای  مالحظأه  ی، سأهم قابأ   هأای دانشأ   االخ  سأازمان ها و بأ  های انسانی در توفیق سازمان سرمایه امروزه

هأا   ها، دانشأگاه  رلم اهمیت این سرمایه هایی هستند. به جمله چنین سازمانها از ها و پژوهشگاه ند. دانشگاهدار

 مندی کارکنان مشهور نیستند سسات پژوهشی چندان به ایجاد شرایط مناسب و فرهنگ توجه به دلدلهؤو م

در آن « 6زنأدگی مناسبات کار و »های حیطه  یی که در پژوهشواقع، یکی از بافتارهادر (.6226، 1)جانسرود

هأا و اعضأای    هأا و پژوهشأگاه   مغفول واقع شده و یا در بهترین شرایط کمتر مورد توجه قرار گرفته دانشأگاه 

  (.6212ها هستند )بیگی و همکاران، علمی آن هی ت

دگی، بر تضأاد میأان ایأن دو    قسمت عمده توجه پژوهشگران به موضوع مناسبات میان کار و زنتاکنون 

سازی مفهأوم تضأاد کأار و     بر عملیاتی (. این مطالعات عالوه6224، 6عرصه متمرکز بوده است )مک درامید

، تأر   (6211، 4)هیولأت  نامطلوب آن نظیأر اسأتر    پیامدهای(، بر 6222و همکاران،  5زندگی )کارلسون

. هرچنأد  اسأت   ( تمرکأز داشأته  6211، 7یرو فرسودگی )سکستون و اد (6211و همکاران،  2)گیا  خدمت

 هأای  کردن مطالعات به تشریح این ابعاد منفی، جنبأه اما با محدود ،مطالعه این تعارضات اهمیت بسزایی دارد

رو در مطالعات اخیر، بیشتر به لزوم توجه بأه جنبأه مثبأت تعامأ       شود. ازاین موضوع نادیده انگاشته میمثبت 

و  2اشأاره شأده اسأت )کأوترا     «سرریز مثبت»و « سازی لنی»ب عباراتی چون قالدر های کار و زندگی حوزه

مفهأومی   زنأدگی دهد که مفهوم مناسأبات کأار و    وجود این رویکردهای مغایر نشان می(. 6262همکاران، 

 ٬و همکأاران  1پویا و پیچیده بوده و ابعاد متعدد شناختی، احساسأی، اجتمأاعی و رفتأاری دارد )مأک مأیالن     

6211 .) 

یافتأه بأه ایأن موضأوع، بأه تضأاد/        است که بخش عمده تحقیقات اختصاآ اهمیت دیگر آنبه حائزجن

هأا را   اند. در قیأا  بأا انبأوه ایأن تحقیقأات، شأمار نأاچیزی از پأژوهش         پرداخته 12سازی کار و خانواده لنی
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کأار و  »یأا  « 1گیکأار و زنأد  »نظر گرفتأه و بأه ارتبأای میأان     که موضوع را فراتر از خانواده درتوان یافت  می

های مختلفی نظیر زندگی  روشن است که زندگی لیرکاری افراد عرصه پرداخته باشند.« 6زندگی لیرکاری

تواننأد از   گیرد که می بر میزندگی اقتصادی و نظایر آن را در خانوادگی، اوقات فرالت، زندگی اجتماعی،

راسأتا، در تحقیأق    (. دراین6221، 6همکاران زندگی کاری فرد متثرر شده یا بر آن تثریر بگذارند )سیرگی و

 معنای گسترده آن مد نظر قرار گرفته است. کاری و زندگی لیر کاری افراد به حاضر رابطه میان زندگی

ل پاسأخگویی بأدان اسأت، رابطأه دوسأویه میأان کأار و        دنبأا  ن خأل تحقیقاتی که تحقیق حاضر بأه سومی

مثبت کأار بأر زنأدگی خأانوادگی/     اکثر تحقیقات به تثریر منفی/ رلم اینکه  دیگر، به عبارت زندگی است. به

که کأار افأراد    ای توان یک رابطه دوسویه درنظر گرفت؛ به گونه ه را میاند، این رابط کاری افراد پرداختهلیر

(. بنأابراین، در ایأن   6222و همکأاران،   5نیز از زندگی لیرکاری آنان تثریر مثبأت یأا منفأی بپأذیرد )کینأونن     

  های کار و زندگی افراد مورد واکاوی و تحلی  قرار گرفت. ق تعام  دوسویه مثبت/ منفی میان حوزهتحقی

هأا   موضوع ارتبای کار و زندگی همواره یکی از دلدلأه هأای سأازمان   از جنبه عملیاتی و کاربردی نیز 

ای  مالحظأه  کاری قاب های اخیر فشار  در دهه بوده است. این نگرانی از سه دیدگاه قاب  تبیین است: نخست؛

نیأاز بأأه   هأای فنأأاوری ااالعأات، افأزایش حجأم و بأأار ااالعأاتی،      بأر کارکنأان وارد شأده اسأأت. پیشأرفت    

 ،4بودن دائمی، تطبیق با شرایط متغیر کاری و کار توأم با تقاضای دائمأی  پاسخگویی سریع، لزوم دردستر 

رونأد. دوم؛ کیفیأت زنأدگی فأردی و      ار مأی شأم  عادل کار و زندگی در دهأه اخیأر بأه   منابع مهم اخالل در ت

هأا و روابأط    شأدن خأانواده   ش درصأد اأالو و والأدین مجأرد، کوچأک     اجتماعی تغییر کرده اسأت. افأزای  

هایی که در آن هم زن و هم مرد شاللند، کیفیأت زنأدگی    خانوادگی، رشد جمعیت کارکنان زن و خانواده

ه تعأادل کأار و زنأدگی بأرای نسأ  لالأب نیأروی کأار         خانوادگی را تحت تثریر قرار داده است. سوم؛ مس ل

دقیأق   (. این شأواهد لأزوم واکأاوی   6217و همکاران،  2اهمیت بسزایی یافته است )نوئه Xکنونی یعنی نس  

کننده تضاد کار و زندگی و ارائه راهکارهای ارتقأای تعأادل کأار و زنأدگی را     ای ایجاد عل  و عوام  ریشه

هرچنأد در نگأاه اول بأه نظأر     مصأداو دارد.   علمأی  هی أت مورد اعضای در صاًخصو مس لهاین دهد.  نشان می
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بتوانند زمان خأود را بأرای برقأراری     علمی هی تشود اعضای  پذیر باعث می رسد ترتیبات کاری انعطاف می

یعنأی مشأغولیت    -تأری  مراتب پیچیده دچار مشک  بهدهد آنها اما شواهد نشان می ،این تعادل مدیریت کنند

 روز هسأتند. حتأی در سأاعات لیرمعمأول شأبانه     -مداوم برای رسیدگی به ایأ  متنأوعی از وظأای     ذهنی

توانأد مطمأح نظأر قأرار گیأرد. اعضأای       آموزشی و پژوهشی هم مأی  علمی هی تمیان، تفاوت اعضای  دراین

شأی  انأد، وظأای  پژوه  نظر قأرار گرفتأه  عنوان جامعه آمأاری مأد   بهپژوهشی که در این پژوهش  علمی هی ت

هأای پژوهشأی، انجأام    ه ارح پژوهشی موظ  ساالنه، نگارش مقالأه، کتأاب و دیگأر خروجأی    ئقالب ارادر

محأور، وظأای  آموزشأی شأام  تأدریس در مقأااع تحصأیالت تکمیلأی         نفأع  های کأاربردی وذی پژوهش

گأر،  دی عبأارت  داخ  یا خأار  پژوهشأگاه دارنأد. بأه    های اجرایی در مس ولیتپژوهشگاه و در برخی موارد 

عهده های موظ  برقالب پژوهشری درآموزشی، وظای  دیگ علمی هی تبر وظای  جاری اعضای  عالوه

 دارند. 

عنأوان یأک اأرح     بأه  ، ایأن پأژوهش  اشأاره مورد های پژوهشأی و عملیأاتی   به شکاف توجه درمجموع، با

شأگاه علأوم   پژوهشی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تعریأ  شأد. شأایان ذکأر اسأت پژوه     

ترین پژوهشگاه کشور در حوزه علوم انسانی و اجتماعی است که بیش از انسانی و مطالعات فرهنگی بزرگ

شناسی، تاریخ، علوم  علوم انسانی و اجتماعی مانند ادبیات، زبان مختل  هایدر رشته علمی هی تعضو  142

های علأوم پایأه در پژوهشأکده    دی رشتهشناسی و معدو قرآنی، مطالعات اجتماعی، اقتصاد و مدیریت، روان

دانشأجو در   422پژوهشکده، گأروه پژوهشأی و مرکأز و بأیش از      14نگاری دارد. پژوهشگاه شام  دانشنامه

 مقطع تحصیالت تکمیلی است. 

ضاد( و هم مأنهج  هم رویکرد منفی )تاستفاده شد تا « مناسبات کار و زندگی»در این پژوهش از عبارت 

نظأر گرفتأه شأود.    علمأی پژوهشأگاه در   هی تسازی( ارتبای کار و زندگی اعضای  / لنیمثبت )سرریز مثبت

پژوهشأگاه   علمأی  هی أت پس از آزمون الگأوی مفهأومی مناسأبات کأار و زنأدگی کأه بأا شأرایط اعضأای          

هایی برای تعیین وضعیت موجود تضاد کار با زندگی، تضاد زندگی با کأار،   سازی شده بود، آزمون متناسب

اسأا  چهأار متغیأر    های مختلأ  بر  شدن زندگی توسط کار میان گروه زندگی و لنیکار توسط  شدن یلن

 جنسیت، سن، پژوهشکده و مرتبه علمی انجام شد.
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 ادبیات نظری و پیشینه تجربی
دیأدگاه مثبأت،    :شوند زندگی لیرکاری، سه دیدگاه اصلی را شام  می -مفاهیم موجود در ادبیات کار

-دیگر، پژوهشأگران سأه دیأدگاه تعأارن، لنأی      بیان به. 1ه یکپارچگی کار و زندگیدیدگاه منفی و دیدگا

(. مفأاهیم موجأود در ایأن سأه     1522ای و همکأاران،  شناسند )کاوهرسمیت می خصوآ به و تعادل را دراین

یکأدیگر دارنأد. دیأدگاه منفأی یأا      ای بأا   مالحظأه  ش ابعاد این سأه حأوزه تفأاوت قابأ     دیدگاه و حتی سنج

، بیشترین سهم تحقیقات این حوزه را بأه خأود اختصأاآ داده اسأت.     6«تضاد کار و زندگی»دیگر  عبارت هب

« 4تسأهی  کأار و زنأدگی   »و « 5سازی کار و زندگی لنی»، «6سرریز مثبت»برعکس، مفاهیم جدیدتری مانند 

نهایأت،  نأد. در ا کمتأر مأورد توجأه واقأع شأده      ،که نمایانگر دیدگاه مثبت بأه حأوزه کأار و زنأدگی هسأتند     

کأه  « 2سأازگاری کأار و زنأدگی   »و « 7تناسب کار و زنأدگی »، «2تعادل کار و زندگی»رویکردهای نوظهور 

انأد.   سوی محققان دریافت کردهتوجه را ازکنند، کمترین  دیدگاه یکپارچگی کار و زندگی را منعکس می

نندگان را در این زمینه بأا تردیأد   شده در زمینه سنجش تعادل کار و زندگی، خوا شاید تعدد تحقیقات انجام

، سأنجش  «تعادل کار و زندگی»شده تحت عنوان  ینجاست که در اکثر تحقیقات انجاممواجه کند؛ اما نکته ا

  (.1611پور و ابراهیمی،  پردازی انجام شده است )قلی گیری، پیش از مفهوم و اندازه

ار و زنأدگی لیرکأاری   ایأن ایأده کأه کأ     عبأارتی  مفهوم مناسبات کار و زنأدگی یأا بأه   دیدگاه مثبت به 

 -از روابأط کأار   یدر تالش است تا تصویری کاملصورت متقاب  برای یکدیگر سودمند باشند،  توانند به می

شأده یأا    های ایجاد است که انرژی یا مهارت(. در این دیدگاه فرن بر این 6226، 1)فرون ارائه دهد زندگی

دیگأر   عبأارت  ی لیرکاری را نیز بهبود دهنأد. بأه  ها ملکرد فرد در حوزهتوانند ع یافته در حوزه کار می توسعه

های  تواند منابع و فرصت کمیابی، در اینجا فرن اصلی بر این است که داشتن چند نقش می نظریهبرخالف 

هأای   ها برای کمک به رشد و بهبأود عملکأرد در سأایر حأوزه    توان از آن فرد ایجاد کند که می بیشتری برای

 (.1611پور و ابراهیمی،  ستفاده کرد )قلیزندگی ا
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( کأار و  1)یا در مواردی تأداخ  « تضاد»از رویکرد منفی به مفهوم مناسبات کار و زندگی، تحت عنوان 

کلی از تعأارن بأین نقشأی    عنوان ش ( به1124) 6بار توسط گرینهاو  و بات  ستینکه نخ شود زندگی یاد می

نیأز   5)که تحت عنوان مدل استر  سازمانی میشأیگان  6استر  نقش هنظریگیری از  آنان با بهرهتعری  شد. 

شأکلی از  »شأرح ارائأه دادنأد:     مفهوم تضأاد کأار و زنأدگی را بأدین     ترین تعری  از شود(، رایج شناخته می
های کأاری و لیرکأاری باعأث ناسأازگاری ایأن دو حأوزه        تعارن بین نقشی که در آن فشار ناشی از نقش

مورد پاسخگویی به چند در ( مبتنی بوده و1177، 2)مارکس 4کمیابی نظریهمستقیماً بر  این دیدگاه«. شود می

 نقش و محدودیت انرژی انسان مطرح شده است.

شده در حوزه مناسبات کار و زندگی، دیأدگاه یکپارچأه بأه کأار و زنأدگی و       کمترین موضوع بررسی

در ایأن رویکأرد    هخانوادزندگی/  و کار« ریسازگا«و  «تناسب»و  «تعادل»مفاهیم متضمن آن است. مفاهیم 
امأا معأدودی از   اسأت،    ند. تحقیقات متعددی با هدف ارتقای تعادل کار و زندگی انجام شأده شو می مطرح

دلی  ضع  در مفهوم پردازی تعأادل   اند و این به ورد سنجش قرار دادهاین تحقیقات این مفهوم را مستقیماً م

کننأد.   پأردازی مأی   ت عنوان برابری میان زندگی کاری و لیرکاری مفهوماست. برخی محققان تعادل را تح

( کأه تحأت   6211، 7دانند )کارلسون و گریزواکأز  سازی می برخی دیگر نیز آن را فقدان تضاد یا وجود لنی

رویکردهأای  »شود. رویکردهای جدیدتر کأه تحأت عنأوان     نیز شناخته می« 2رویکرد سرریز ترکیبی»عنوان 
توجأه  « ارربخشأی تعأادل  »و « رضأایت از تعأادل  »جای برابأری بأه مفأاهیم     شوند، به شناخته می «1جامع تعادل

 (. 6217و همکاران،  12کنند )وین می

هأای مختلأ  بأه واکأاوی مبحأث مناسأبات کأار و زنأدگی در ایأ            هأای متعأددی در رشأته    پژوهش

هأای مختلفأی قأرار     بنأدی  دسأته  شناسأی در  لحأا  گونأه   ایأن تحقیقأات بأه   اند.  ای از مشال  پرداخته گسترده

توان در سه گروه  شده در حوزه مناسبات میان کار و خانواده را می مطالعات انجامدیگر،  عبارت به گیرند. می
 بندی کرد: دسته
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مختلأ  ایأن مفهأوم    ، بأه تشأریح ابعأاد    مناسبات میأان کأار و خأانواده   گروه نخستِ مطالعات در حوزه 

عنأوان ابعأاد    بر زمان، نقش و فشأار ازسأوی بسأیاری از پژوهشأگران بأه      تضاد مبتنیمثال،  عنوان اند. به پرداخته

. (1112و همکأاران،   6؛ نتمیأر 1111و همکأاران،   1اصلی تضاد کار و زندگی برشمرده شده است )باکأارا  

صلی ابعاد ا عنوان را به 4و تعادل رضایت 5شدن تعادل عجین ،6ابعاد تعادل زمان دیگر، برخی محققان، ازسوی

(. در تحقیأأق دیگأأری 6226و همکأأاران،  2هأأاو  انأد )گأأرین  مفهأوم تعأأادل کأأار و خأأانواده معرفأأی کأأرده 

 عنأوان  بهها، سرمایه فیزیکی، سرمایه اجتماعی و امکانات موجود در حوزه کار )زندگی(  ها، دیدگاه مهارت

در  .( 6222اول، هأاو  و پأ   کأار( بأر شأمرده شأده اسأت )گأرین       -زندگی )زندگی -سازی کار منابع لنی

ن مسألمان مهأاجر در فرهنأگ لربأی     توجه، به در  مفهوم تعادل کار و زندگی توسأط زنأا   تحقیقی جالب

)سأازمانی( و   2)فردی(، میانی 7پرداخته شده و ادرا  آنان از مفهوم تعادل کار و زندگی در سه سطح خرد

(. وجه اشترا  کلیأه  6217)ملی، اجتماعی و فرهنگی( مورد بررسی قرار گرفت )علی و همکاران،  1کالن

تأوان تحأت عنأوان یأک سأنجه       کار و خانواده را نمأی مطالعات گروه نخست این است که مفهوم مناسبات 

مفهأوم چندبععأدی    ای از ابعأاد بأوده و یأک    واقأع مشأتم  بأر آرایأه    ، بلکه این مفهأوم در نظر گرفتواحد در

 رود. شمار می به

نیازی بأرای پیامأدهای    پیش عنوان بهدر حوزه مناسبات کار و خانواده، این مفهوم را  گروه دوم مطالعات

را مورد آزمون قأرار  نظر گرفته و روابط مذکور کارکنان و یا پیامدی متثرر از آنها در 11فتارییا ر 12نگرشی

دیگر، گروهی از این مطالعات تثریر سطوح پایین تضأاد کأار و خأانواده یأا سأطوح بأاالی        عبارت اند. به داده

یأا متغیرهأای رفتأاری     سازی کار و خانواده را بر متغیرهای نگرشی نظیر رضایت شغلی و تعهد سازمانی لنی

عنأوان متغیأر وابسأته     بأه اند. گروه دیگأر نیأز ایأن سأازه را      نظیر تر  خدمت و عملکرد شغلی بررسی کرده

واقأع، اکثأر   انأد. در  هنظر گرفته و تثریر متغیرهای مختل  نگرشی و رفتاری را بر آن مورد آزمون قرار داددر
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بأه بررسأی پیشأایندها و پسأایندهای ایأن مفهأوم        ادهکأار و خأانو   سأازی  تحقیقات پیرامون حوزه تضاد/ لنی

( ارتبای تعأادل کأار   1617عباسی و همکاران ) ،مثال عنوان به(. 1611پور و ابراهیمی،  اند )قلی اختصاآ یافته

محأور )گأرایش بأه مسأیر شأغلی      های شأغ (، فرد  ر )ویژگیمحوای از پیشایندهای کار را با شبکهو خانواده 

محور )افتخار سازمانی(، کارمحور )رضأایت شأغلی( و    زمان( و پسایندهای سا1حوریمتغیر و خودارزیابی م

هأا دسأت یافتنأد.     محور )رضایت خانوادگی( مورد ارزیابی قرار داده و به رابطه مثبتی میان این سازه خانواده

 کارکنأان ادل بأین زنأدگی کأاری و لیرکأاری     ( در تحقیق خأود نشأان دادنأد تعأ    1615یونسی و همکاران )

 (1616مطالعه میرمحمأدی )  نتایجگذار است. ها تثریربر کیفیت زندگی کاری آن شهر سنند های بیمارستان

 و )رضأایت شأغلی، دلبسأتگی شأغلی     های کأاری  ی بر نگرشدار معنیزندگی ارر  و تعادل کار هنشان داد ک

سأازی کأار و    لنأی  . در تحقیق دیگری نشان داده شد تضأاد کأار و خأانواده و   تمای  به تر  خدمت( دارد

(. 1612و همکأاران،   کاظمی شاهاندشتیشناختی و قصد تر  شغ  تثریرگذارند ) خانواده بر بهزیستی روان

هأای جدیأدی نظیأر افتخأار سأازمانی       های اخیر محققان به رابطه میان تعادل کار و خأانواده بأا سأازه    در سال

 4آگأاهی  ( و ذهأن 6214و همکأاران،   5زو)دیرنأ  6( ، مسأیر شأغلی متغیأر   6212و همکأاران،   6ماچوکا-)مس

 اند.  ( پرداخته6215و همکاران،  2)میش 

 شأناختی هسأتند.   گروه سوم تحقیقات در حوزه مناسبات کأار و خأانواده، متمرکأز بأر عوامأ  جمعیأت      

های سأازمانی تأثریر متفأاوتی بأر      در یکی از تحقیقات نشان داده شد که انواع مشخ  حمایت ،مثال عنوان به

مثال، برخورداری از سرپرست حمایتگر برای زنان و تسهیالت دورکاری بأرای   عنوان بهو مردان دارند. زنان 

نتیجأه تحقیأق دیگأری کأه میأان       ،حأال  درعأین (. 6217و همکأاران،   7مردان اهمیت بیشتری دارد )کالر 

کأار و خأانواده و   نشان داد جنسیت و نأژاد بأر رابطأه میأان تعأادل       ،سسات مالی مالزی انجام شدؤکارکنان م

های  رسد این موضوع میان جوامع با ویژگی نظر می . البته به(6221، 2رضایت شغلی تثریری ندارند )نور و ماد
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و همکأاران،   1بأر نداشأته باشأد )پاتنیأک    های مختل  نتایج یکسأانی در  ازمانفرهنگی متفاوت، مشال  و س

به ماهیأت شأغ ،    های سازمانی باتوجه نه حمایتد در زمیدیگر، ممکن است ترجیحات افرا عبارت . به(6262

بأه   د این است که ترجیحأات کارکنأان باتوجأه   فرهنگ و سایر عوام  متفاوت باشد. اما آنچه که اهمیت دار

هأا بأرای برقأراری تعأادل کأار و خأانواده        شناختی در ارائه راهکارهای حمایتی سأازمان  های جمعیت تفاوت

شأناختی در جامعأه    ای جمعیته شود تفاوت راستا با این موضوع تالش می لحا  شود. در این تحقیق نیز هم

 نظر قرار گیرد.هدف مد

قالأب مأوارد زیأر مشأخ      افزایأی ایأن تحقیأق در    یأا سأهم دانأش   با مرور مطالعات پیشین، وجوه تمایز 

 شود: می

مطالعأات   زمأره شأده در داخأ  کشأور در    مده نشان داد عمده تحقیقات انجأام آ عم  های به ج بررسینتای

ه اول تحقیقأات لیربأومی هسأتند.    گیرند و عمده تحقیقات گرو گروه دوم و در مواردی گروه سوم قرار می

شأده بأرای بررسأی تثریرگأذاری مفأاهیم       معرفأی  هأای ازپأیش   لعات داخلی صرفاً از سازهدیگر، مطا عبارت به

یر متغیرهأا اسأتفاده   یرپذیری آن از سابر پیامدهای نگرشی و رفتاری و یا تثر کار و خانواده سازی تضاد/ لنی

از  نظأر دارد هأای ایأن مفهأوم، ایأن تحقیأق در      نبهراستای رفع خأل مذکور و پرداختن به سایر جاند. در کرده

در افأراد آکادمیأک اسأتفاده     مناسبات میان کار و خانوادهچارچوبی یکپارچه و بومی، برای سنجش مفهوم 

است که شام  تعأامالت مثبأت و    6و خانواده یک مفهوم چندوجهی مفهوم مناسبات میان کارکند؛ چراکه، 

هأای مهأم در زمینأه مطالعأه رابطأه و       های زندگی است. یکی از چالش منفی میان فضای کاری و سایر جنبه

هأا   چون هنجارها و ارزش 6ای تعام  دوسویه کار و خانواده این است که این مفهوم تحت تثریر عوام  زمینه

 (. 6224، 5ازمانی و ملی است )پولمنزو نیز فرهنگ س

سأازی/ کأار و    شده، برخی از مطالعات نیز به بررسأی وضأعیت تضأاد/ لنأی     های انجام میان پژوهش البته

نمونه برخی تحقیقات به بررسی پیشایندها/ پیامدهای  آکادمیک اختصاآ یافته است. برای خانواده در افراد

 ( و6211و همکاران،  2(، فشار زمانی )فنگ6222، 4)هندل و هورنتعادل کار و خانواده نظیر استر  شغلی 
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 سنجشررسی و اند. برخی دیگر، به ب پرداخته علمی هی تدر اعضای  (1611)صمدی،  بار نقش کاری اضافه

( بأا پیمأایش اعضأای    1616اند. نجفأی و همکأاران )   پرداخته علمی ت زندگی اعضای هیتعادل کار و میزان 

آمأاری نتوانسأته    نمونأه بأیش از نیمأی از اعضأای     های دانشگاه تهران دریافتنأد  دانشکده یکی از علمی هی ت

بأودن سأطح درآمأدها و عأدم      سأاعات کأار نسأبتاًزیاد، پأایین    . بین کار و خانواده، تعادل برقرار کننأد  بودند

دن تعأادل کأار و   خأور  ها بیشأترین تأثریر را در بأرهم    ریزی مناسب برای استفاده بهینه از زمان و فرصت برنامه

ها  علمی پردیس ت عضای هینفر از ا 125اریق پیمایش( از1616پژوهش زارع و همکاران ) .داشتخانواده 

یکأی از ابعأاد کیفیأت زنأدگی      عنأوان  بأه  عأادل کأار و زنأدگی   نیز نشان داد ت های دانشگاه تهران و دانشکده

منظأور   مطالعه کیفی به 54متاسنتز کیفی  ( با6212قرار دارد. بیگی و همکاران ) در وضعیت متوسطی کاری،

به ایأن نتیجأه رسأیدند     علمی هی تبر تضاد کار و خانواده اعضای  پذیر بررسی تثریر تمهیدات کاری انعطاف

شغلی/ خانوادگی که فرد در آن قرار دارد، ماهیت شغ     که مدیریت مرزهای کاری، مدیریت زمان، مرحله

پذیر و تضاد کار و خأانواده را تعأدی     ه میان تمهیدات کاری انعطافآکادمیک و فرهنگ محیط کار، رابط

در ژاپأن بأه بررسأی وجأود      علمأی  هی تعضو  662-اریق پیمایش( از6217و همکاران ) 1کنند. چاتانی می

و تثریر آن بر تعادل کار و زندگی پرداختند.  علمی هی تل اعضای ئاشکاف در اولویت زندگی واقعی و اید

« واقعأی »اولویأت اول زنأدگی    عنأوان  بأه کنندگان، کار را  ( شرکت٪25نتیجه رسیدند اکثریت )آنان به این 

البتأه   دانسأتند.  خأود مأی  « لئاایأد »اولویت اول زندگی  عنوان بهآنان کار را  ٪62اما تنها  ،خود پذیرفته بودند

یرآکادمیأک  مجمأوع، سأهم ایأن مطالعأات در قیأا  بأا مطالعأاتی کأه بأه مشأال  ل          در نظأر داشأت  باید در

اما ماهیتِ متفاوت این مشال ِ دانشی، لزوم واکاوی و تحلی  عمیق موضوع در این  ،کمتر است ،اند پرداخته

 (.6212دهد )بیگی و همکاران،  مشال  را نشان می

 

 پژوهش  روش
شأده در ادبیأات تحقیأق و    هأای ذکر  مؤلفأه هأا، ابعأاد و    فاز اول این پژوهش شام  مطالعه ادبیات، نظریأه 

یافتأه بأا    سأاخت  های نیمه ز با استفاده از مصاحبهیشینه تجربی برای مفهوم مناسبات کار و خانواده بود. این فاپ

و  پژوهشگاه علوم انسأانی و مطالعأات فرهنگأی تکمیأ  شأد. بأرای شناسأایی        علمی هی تنفر از اعضای  12

                                                                                                                                             

1. Chatani 
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ای اسأتفاده شأد. منظأور از     ی سأهمیه گیری قضاوت های مناسبات کار و خانواده از نمونه مؤلفهابعاد و  احصای

، نمونأه بأرای مصأاحبه     ای این بود که که از هر پژوهشکده متناسب بأا تعأداد اعضأای آن    گیری سهمیه نمونه

ری قضاوتی این بأود کأه تأالش    گی ها ادامه یافت. منظور از نمونه گیری تا حد اشباع داده انتخاب شد و نمونه

چأارچوب  شأناختی مختلأ  گنجانأده شأوند.      های جمعیت ای ویژگیشده اعضای دار شد در نمونه انتخاب

شده و سپس اقدام به برگزاری مصاحبه با افراد نمونأه شأد.    به مرور ادبیات تحقیق تعیین کلی سؤاالت باتوجه

نفأر   17نفر مرد بودنأد.   2نفر زن و  12که مورد مصاحبه قرار گرفتند،  علمی هی تنفر از اعضای  12از میان 

 ،میأان  عالوه، ازاین ادیار و مابقی دانشیار بودند. بهنفر است 16نفر دارای فرزند بودند.  7از این تعداد،  ه  وثمت

با اسأتفاده از روش کیفأی تحلیأ  تأم انجأام       مرحلهها در این  های اجرایی نیز داشتند. تحلی  داده نفر پست 4

 .1خرا  شدنداست (1)های این مفهوم به شرح الگوی شک   مؤلفهشد و ابعاد و 

 

 
 

 (5211های مفهوم مناسبات کار و خانواده )ابراهیمی،  مؤلفه. الگوی ابعاد و 5شکل 

                                                                                                                                             

دلی  تفصی  از ذکر جزئیات خودداری شده  شده ارائه شد و به صورت مبسوی در ارح پژوهشی انجام است توضیح این مرحله بهشایان ذکر  .1

 است.
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منظور آزمون روایأی سأازه و نیأز سأنجش وضأیعت جامعأه آمأاری از جأدول کرسأی           در مرحله دوم به

تخأاب شأدند.   ان آمأاری  نمونأه  عنوان بهنفر  122، علمی هی تنفر عضو  142مورگان استفاده شد. با احتساب 

نهایت صورت دردستر  میان اعضا توزیع شد و در شک  سیستمی و در مواردی حضوری بهها به  پرسشنامه

رو تعأأداد  ایأأننأأد و ازپرسشأأنامه کامأأ  و مناسأأب نبود  1پرسشأأنامه بازگشأأت داده شأأد. از ایأأن تعأأداد   27

تأا   62بین نفر  66نفر مرد بودند.  62نفر زن و  56عدد رسید. از این تعداد  72های مورد استفاده به  پرسشنامه

نفر  56سال و یا بیشتر سن داشتند.  22نفر 12سال و  22تا  42نفر بین  12سال،  42تا  52نفر بین  62سال،  52

نگأاری، مطالعأات    دانشأنامه هأای   نفر دانشیار و سه نفر استاد بودند. توزیع افأراد در پژوهشأکده   66استادیار، 

، انقأالب و  اندیشه سیاسأی ، مطالعات قرآنی، ادبیات، زبان و شناسی لرب، شناسی انزب ،ارتباااتفرهنگی و 

 الملأ ،  سیاسی و روابط بأین  پردازی نظریه ی،تاریخو مدیریت، علوم  اقتصاد، فرهنگ معاصرتمدن اسالمی، 

ترتیب هفت، چهار، هفت، شش، ده چهأار، چهأار،    به مطالعات اجتماعیو  حکمت معاصر، اخالو و تربیت

 هأای آمأاری جهأت تشأخی  دیگأر      بأودن داده  نرمأال آزمون دو، هفت، پنج، پنج، چهار، سه و ده نفر بود. 

تر از ی آزمون برای تمامی متغیرهای پژوهش بیشأ دار معنیکه ضریب ازآنجانیاز انجام شد. های مورد آزمون

هأا اسأتفاده    ای تحلیأ  داده های پارامتریأک بأر   بودن متغیرها رد نشد و از آزمون بود، فرنِ صفرِ نرمال 2024

 شد.

 

 ها تحلیل داده
 ها گیری برای تأیید سازه آزمون مدل اندازه

سأازی معأادالت سأاختاری     گیأری مأدل   های الگو از بخأش انأدازه   ی و پایایی سازهدار معنیبرای تثیید 

 نظر داری مأورد  معنأی گیری )مأدل بیرونأی( ایأن اسأت کأه در سأطح        استفاده شد. شری همگنی مدل اندازه

یأک از متغیرهأأای  تر بأوده و مقأأدار بارهأای عأأاملی هر  بیشأ  12/1از قأأدر مطلأق عأأدد   tدرصأد( مقأدار    14)

در ایأن  (. 1616باشأد )اسأفیدانی و محسأنین،     5/2پذیر متناظر با متغیر پنهان آن دارای حداق  مقدار  مشاهده

 (. پس64و  11ف شدند )گویه های فاقد شرایط از مدل حذ مدل، شرایط برای دو گویه صادو نبود و گویه

لحا  تحلی  عاملی مأورد تثییأد   و ازقبول نداشتند، مدل به تناسب رسید  هایی که شرایط قاب  از حذف گویه

 ( آمده است.1)قرار گرفت. گزارش خروجی تحلی  عاملی تثییدی در جدول 
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 . نتایج تحلیل عاملی تأییدی 5جدول 

 متغیر

 ملی مرتبه اولتحلیل عا تحلیل عاملی مرتبه دوم

 بُعد
بار 

 عاملی
t گویه آماره 

بار 

 عاملی
t آماره 

ضاد
ت

 
 با کار

ده
نوا
خا

 

 40266 20414 یذهن مستمر تیمشغول
Q1 20242 160615 

Q2 20774 20611 

 650221 20256 های کاری تعدد و تنوع نقش

Q3 20766 10675 

Q4 20262 660226 

Q5 20751 160215 

 610611 20224 یکار یمنف یها گرشن زیسرر

Q6 20266 650422 

Q7 20262 620215 

Q8 20221 40126 

ضاد
ت

 
ده
نوا
خا

 با 
 کار

 10126 20251 های خانوادگی گری مس ولیت مطالبه

Q9 20222 120647 

Q10 20222 60141 

Q11 20621 10261 

 660146 20111 های منفی خانواده سرریز نگرش

Q12 20222 610564 

Q13 20216 610526 

Q14 20725 160226 
 یلن

دن
ش

 
 کار

ط
وس
ت

 

ده
نوا
خا

 

 540125 20222 حمایتگری خانواده و پروای مراقبت

Q15 20761 10221 

Q16 20772 140564 

Q17 20746 110162 

 650224 20266 های مثبت خانواده سرریز نگرش
Q18 20262 170442 

Q19 20221 610112 

 یلن
دن
ش

 
ط
وس
ه ت
واد
خان

 

 کار

 60162 20751 های زندگی ارتقای مهارت

Q20 20261 60622 

Q21 20717 60662 

Q22 20267 50642 

Q23 20411 60646 

 Q24 20226 50677 110651 20761 های مثبت کاری سرریز نگرش
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 متغیر

 ملی مرتبه اولتحلیل عا تحلیل عاملی مرتبه دوم

 بُعد
بار 

 عاملی
t گویه آماره 

بار 

 عاملی
t آماره 

Q25 20226 10664 

Q26 20752 50556 

Q27 20267 60242 

 60425 20712 پذیر ترتیبات کاری انعطاف

Q28 20412 50126 

Q29 20215 60224 

Q30 20126 50276 

 

 تفکیأک هأر متغیأر در حالأت گأزارش بارهأای عأاملی در         بأه  SmartPLS2.6افزار  تصویر خروجی نرم

 ارائه شده است. (6)شک  

 

 



 (ابراهیمی، الهام) مناسبات کار و زندگی در جامعه آکادمیک: آزمون یک الگوی مفهومی بومی

551 

 

 

 
 

 رهای عاملی. مدل در حالت با2شکل 
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هأا از  ایایی مرکب و جهت تعیأین روایأی آن  ها از معیار پایایی آلفای کرونباخ و پ برای تعیین پایایی سازه

 و 7/2هأا بأاالی    برای تمامی سازه (CR)  روایی همگرا استفاده شد. آلفای کرونباخ و ضریب پایایی مرکب

هأا بأاالی    بأرای تمأامی سأازه    (AVE)ی همگرا عالوه، مقادیر روای . بهدهنده سازگاری درونی مدل بود نشان

برای هر چهأار متغیأر    (GOF)شاخ  برازش کلی مدل . دهنده اعتبار روایی همگرا در مدل بود نشان و 4/2

هأای موردآزمأون در    ازش کلأی مأدل، تمأامی مأدل    اصلی پژوهش نیز محاسبه شد. بنابر محاسبه شاخ  بر

 (.6وب قرار داشتند )جدول لحا  برازش در سطح باالتر از مطلپژوهش از
 

 . اطالعات پرسشنامه و مقادیر آلفای کرونباخ، پایایی مرکب و روایی همگرا2جدول 

 متغیر
تعداد 

 ها گویه

آلفای 

 کرونباخ
CR AVE 

شاخص برازش کلی 

 مدل

 2052 2076 2021 2026 2 خانواده با کار تضاد

 2041 2071 2027 2071 2 کار با خانواده تضاد

 2046 2026 2011 2022 4 خانواده توسط کار شدن یلن

 2041 2042 2022 2076 11 کار توسط خانواده شدن یلن

 

 سنجش ابعاد تناسب کار و خانواده در نمونه موردمطالعه

 تثییأد هأای پأژوهش را    بأودن توزیأع داده   (نرمأال بهنجار )اسمیرنوف،  -که آزمون کولموگروفازآنجا

 ،گأروه  کیأ  نیانگیم سهیمقاهای پارامتریک ) ن بخش از پژوهش از آزمونکرد، برای دستیابی به اهداف ای

هأا و نتأایج مربأوی بأه هریأک       ادامه ایأن آزمأون  ( استفاده شد. درانسیوار زیدو گروه و آنال نیانگیم سهیمقا

 شود. گزارش می

 

 آزمون سنجش سطح متغیرهای مناسبات کار و خانواده

شأدن کأار توسأط     با خانواده، تضاد خأانواده بأا کأار، لنأی     برای سنجش متغیرهای چهارگانه تضاد کار

های مقایسه  ای لیکرت استفاده شد. نتیجه آزمون گزینه از مقیا  پنج  شدن خانواده توسط کار خانواده و لنی

( بأه  6شأده )مقأدار    از سأطح متوسأط تعیأین    میانگین یک گروه نشان داد میانگین متغیر تضاد کار با خانواده

وان اذعأان داشأت کأه در نمونأه     تأ  اسأا  نتیجأه آزمأون، مأی    دیگأر، بر  بیأان  داری بیشتر است. بأه  معنیمقدار 
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شأدن   بررسی، تضاد کار با خانواده در سأطح بأاالتر از متوسأط اسأت. بأه عأالوه، میأانگین متغیأر لنأی         مورد

شأدن   یگأر، لنأی  د عبارت بود. بهی بیشتر دار معنیشده به مقدار  از سطح متوسط تعیین خانواده توسط کار نیز

نهایأت، میأانگین دو متغیأر تضأاد خأانواده بأا کأار و        درخانواده توسط کار در سطح بأاالتر از متوسأط بأود.    

خروجأی  ( 5) و( 6)میأزان متوسأط نداشأت. در جأدول      ی بأا دار معنأی شدن کار توسط خانواده تفاوت  لنی

 آزمون مقایسه میانگین یک گروه برای دو متغیر نخست گزارش شده است.

 
 تضاد کار با خانواده -. آزمون مقایسه میانگین یک گروه2جدول 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
WLconflict 78 4.3606 .37036 .04194 

One-Sample Test 

 

Test Value = 3 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 
95% Confidence Interval of 

the Difference 
Lower Upper 

WLconflict 32.445 77 .000 1.36058 1.2771 1.4441 

 
 شدن خانواده توسط کار غنی -. آزمون مقایسه میانگین یک گروه0جدول 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

WLenrich 78 3.4423 .34056 .03856 

One-Sample Test 

 

Test Value = 3 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 
95% Confidence Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

WLenrich 11.470 77 .000 .44231 .3655 .5191 

 

 شناختی های جمعیت تفکیک ویژگی آزمون مقایسه متغیرهای مناسبات کار و خانواده به

یک از چهار متغیر اصلی مفهأوم مناسأبات کأار و خأانواده در گأروه      تفاوت هر یدار نیمعبرای بررسی 

شدن کار توسأط   مردان و زنان از آزمون مقایسه میانگین دو گروه استفاده شد. نتیجه آزمون برای متغیر لنی

بأودن   به مثبت وجهداری دارد. بات معنیخانواده نشان داد، میانگین این متغیر در دو گروه زنان و مردان تفاوت 
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حد باال و حد پایین در این آزمون، گروه اول )در اینجا گروه زنان( میانگینی بیشتر از گأروه دوم )در اینجأا   

شدن کار توسط خانواده در گروه زنان بیشتر از مأردان بأود. نتیجأه آزمأون      دیگر، لنی بیان . بهمردان( داشتند

ی میان زنان و مردان را نشان نداد. در جأدول  دار معنیر تفاوت مقایسه میانگین دو گروه برای سه متغیر دیگ

 خروجی آزمون مقایسه میانگین دو گروه برای متغیر نخست گزارش شده است. (4)

 
 شدن کار توسط خانواده غنی -. آزمون مقایسه میانگین دو گروه1جدول 

 Independent Samples Test 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances 
t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-

tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

LWconflict 

Equal variances 

assumed 1.554 .005 1.499 76 .138 .14524 .09689 .04773 .33820 

Equal variances 

not assumed   1.483 70.100 .142 .14524 .09791 .05004 .34052 

 

اسا  سه متغیأر توصأیفی   بر کدام از چهار متغیر اصلی مفهوم مناسبات کار و خانوادهتفاوت هر ادامه در

 ای )پژوهشکده، سن و مرتبه علمی( مورد آزمون قرار گرفت. ابقه

میانگین متغیر تضاد کار با خانواده، میان  ،نشان داد (ANOVA)نتایج آزمون مقایسه میانگین چند گروه 

هأای   های سنی و مرتبأه  ی ندارد، اما بین گروهدار معنیهای پژوهشگاه تفاوت  ل  پژوهشکدههای مخت گروه

ی تفاوت میانگین حداق  دو گروه در دار معنیی وجود داشت. پس از تثیید دار معنیعلمی مختل  تفاوت 

 د.شو می tukeyمتغیر تضاد کار با خانواده، آزمون مقایسه میانگین چند گروه وارد حیطه آزمون 

سأال( بأه شأک      42تأا   52سأال و   52تأا   62نشان داد دو گأروه سأنی اول )   tukeyنتایج آزمون تعقیبی  

سال به  22سال و  22تا  42ی میانگین بیشتری در تضاد کار با خانواده نسبت به دو گروه سنی دوم )دار معنی

هأای  نشان داده شده است )خانأه  (2)ل برابر با صفر و حد باال و پایین در جدو sigباال( دارند. این موضوع با 

برابر بأا صأفر، حأد پأایین      sig. برای نمونه، گروه سنی اول در قیا  با گروه سنی سوم دارای رنگی جدول(

تأا   42سأال نسأبت بأه گأروه سأنی       52تأا   62دهد گروه سأنی  است که نشان می 9555.و حد باالی  5568.
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در   هأای سأنی   بأرای تمأام گأروه     کننأد. نتأایج ایأن آزمأون    می تضاد کار با خانواده بیشتری را تجربهسال 22

 گزارش شده است. (2)جدول 

 
 تضاد کار با خانواده -های سنی . آزمون مقایسه میانگین گروه1جدول 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable:  WLconflict 

Tukey HSD 

(I) Age (J) Age Mean Difference (I-

J) 
Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

1 

2 .10106 .10441 .768 -.1734 .3755 

3 .24937 .11647 .000 .5568 .9555 

4 .13409 .13977 .000 .2333 .5014 

2 

1 -.10106 .10441 .768 -.3755 .1734 

3 .14831 .11071 .000 .1427 .4393 

4 .03304 .13500 .000 .3218 .6879 

3 

1 -.24937 .11647 .000 -.9555 -.5568 

2 -.14831 .11071 .000 -.4393 -.1427 

4 -.11528 .14454 .855 -.4952 .2646 

4 

1 -.13409 .13977 .000 -.5014 -.2333 

2 -.03304 .13500 .000 -.6879 -.3218 

3 .11528 .14454 .855 -.2646 .4952 

 سال به باال 22. 5سال        22تا  42. 6سال     42تا  52. 6سال    52تا  62. 1

 

ی دار معنأی خصوآ مرتبه علمأی، گأروه اسأتادیاران بأه شأک       نشان داد در tukeyنتایج آزمون تعقیبی 

. ی جأدول( های رنگ)خانهمیانگینی بیشتر از دو گروه دیگر )دانشیار و استاد( در تضاد کار با خانواده داشتند 

و حأد بأاالی    3283.صأفر، حأد پأایین     sigبرای نمونه، نتایج آزمون مقایسه استادیاران بأا دانشأیاران دارای   

 کننأد. دهد استادیاران نسبت به دانشیاران تضاد کار با خانواده بیشأتری را تجربأه مأی   بود که نشان می 6852.

 گزارش شده است. (7)در جدول   نتایج این آزمون



 5044(، تابستان 21پیاپی شماره ) 2شماره ، دهممطالعات رفتار سازمانی، سال   فصلنامه

520 

 تضاد کار با خانواده -های آزمون مقایسه میانگین مرتبه. 1جدول 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable:  WLconflict 

Tukey HSD 

(I) AcademicRank (J) AcademicRank 
Mean 

Difference (I-J) Std. Error Sig. 
95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

1 
2 .12155 .08648 .000 .3283 .6852 

3 -.06686 .22119 .000 .5958 .8620 

2 
1 .12155 .08648 .000 -.6852 -.3283 

3 .05469 .22366 .968 -.4801 .5895 

3 
1 .06686 .22119 .000 -.8620 -.5958 

2 -.05469 .22366 .968 -.5895 .4801 

 . استاد6. دانشیار 6. استادیار 1

 

کأار   شأدن  یلنأ ون مقایسه میانگین چند گروه، میانگین سه متغیر تضاد خأانواده بأا کأار،    ابق نتیجه آزم

ای )سأن،   هأای مختلأ  در هأر سأه متغیأر ابقأه       شدن خانواده توسط کأار میأان گأروه    خانواده و لنیتوسط 

 ی نداشت.دار معنیپژوهشکده و مرتبه علمی( تفاوت 

 

 گیری بحث و نتیجه

های آن بود، هر دو  تثیید الگوی مناسبات کار و زندگی و ابعاد و شاخ بندی نتایج که حاص  از  جمع

« 1هأای امیأد و ابرهأای سأیاه     روزنأه »داد. اصأطالح   وجه مثبت و منفی زندگی کاری آکادمیک را نشان مأی 

)تضأأاد کأأار بأأا زنأأدگی( در کنأأار وجأأوه مثبأأت   برگرفتأأه از وجأأوه منفأأی  (6225، 6ونأأدل-)وارد و ولأأ 

هأای آمأاری    وسط کار( در مناسبات کار و زندگی افراد آکادمیک بود. نتأایج آزمأون  سازی زندگی ت )لنی

صأورت   بأه حأال   در سأطح بأاالتر از متوسأط اسأت. درعأین      میانگین متغیر تضأاد کأار بأا خأانواده     نشان داد،

                                                                                                                                             

1. Silver lining and dark clouds 

2. Ward & Wolf-Wendel 
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شأدن خأانواده توسأط کأار نیأز از سأطح متوسأط تعیأین شأده بأه مقأدار             ، میانگین متغیأر لنأی  توجهی جالب

 ی بیشتر بود.ارد معنی

قالب ابعاد مختلفأی قابأ    در علمی هی تتحقیق نشان داد تضاد کار/ زندگی اعضای  از جنبه منفی، نتایج

بتواننأد بأه رفأع نیازهأای      علمأی  هی أت شد اعضأای   پذیر باعث می هرچند ترتیبات کاری انعطافتبیین است. 

 کشأاکش بأرای بأرآوردن انتظأارات مختلأ  در     رسأید ایأن افأراد     نظر می یر خانواده خود بپردازند؛ اما بهمتغ

فرسأای   بردنأد، مسأ ولیت ااقأت    از عأدم برخأورداری از زمأان کأافی رنأج مأی       علمی هی تهستند؛ اعضای 

های اجرایی، نیاز به توجه مستمر به پیشرفت شغلی توأم  در مواردی آموزش، در مقااعی مس ولیت ،پژوهش

هأای   هأای کأاری بأود کأه از جنبأه      یا مقاله(، تعدد و تنوع نقأش  با دستیابی به نتایج ملمو  )نظیر نشر کتاب

 علمی هی ترلم اینکه اعضای  بهپی داشت. ذهنی مستمر زندگی آکادمیک را در متعدد، درگیری جسمی و

شأد و حتأی بأه     ها و مطالبات شغلی آنان به ساعات معمول کار محدود نمی انعطاف زمانی داشتند؛ مس ولیت

سأرریز منفأی   یافت. این مشغولیت مسأتمر ذهنأی،    دادند، بسط و توسعه می افراد اجازه میای که خودِ  اندازه

 علمأی  هی أت عالوه، در بسیاری موارد اعضای  به را نشان داد. علمی هی تخود بر زندگی خانوادگی اعضای 

مأداومت  کأه تکأرار و     مربوی به حرفه خود نبودند؛ چراای زمان معمول کار روزانه قادر به تکمی  وظای

رو ای زمانی که باید برای خانواده یا خودشان صرف  داد. ازاین ر این افراد را تشکی  میپژوهش ماهیت کا

کأه از دیأدگاه    علمأی  هی أت های کاری اعضای  حال برخی نگرش درعیندادند.  کنند، به کار خود ادامه می

خأود را بأا    علمأی  هی أت مونأه، اعضأای   ن شان ارر منفی داشت. برای ر زندگیآنان آزارنده بود، بر ش ون دیگ

امأا برخأی دیگأر از     ،کردنأد  های پژوهشگاه )مانند حسن شهرت و سابقه آن( تعریأ  مأی   برخی از ویژگی

کردنأد. ایأأن مفهأوم تحأأت عنأأوان    هأأای آن را )ماننأد اصأأول اداری حأاکم یأأا انأأزوای علمأی( رد مأأی    جنبأه 

کنأد تأا فأرد بأه پرسأش وجأودی        ک مأی یأابی کمأ   شأود. مفهأوم هویأت    یأابی دوسأوگرا مطأرح مأی     هویت

را تواند توضیح دهد که چ دیگر، این مفهوم می پاسخ دهد. ازجهت« م؟من که هست»تر  )اگزیستیالیستی( کلی

از هایی  اریق بخشاشد. در شرایطی که فرد خود را ازشدت ویرانگر ب ایجاد هویت مخدوش ممکن است به

را کأه بأه حفأو هویأت     « گروه اجتماعی خأود -درون»از  واقع بخش مهمیکند، در یابی نمی سازمان هویت

یأابی اعضأا بأا پژوهشأگاه سأرریز       دست داده است. نق  هویأت کرده، از سش کمک میو عزت نف 1فردی

                                                                                                                                             

1. Self-identity 
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هأای   و دیگأر عرصأه   ها های دوستانه، انجمن و خودابرازی در جمع ها مانند خودشناسی منفی بر دیگر حوزه

مسأیر   اًهای مختلأ  حرفأه آنأان و خصوصأ     ضا معتقد بودند که جنبهعالوه، در مواردی اع زندگی داشت. به

وظأایفی   هأا و  چأه مسأ ولیت   اًروشنی بیان نشده یا متغیر است یا مطمأ ن نیسأتند دقیقأ    شان به ای پیشرفت حرفه

دلیأ    قطعیأت بأه   کأرد. گأاهی هأم ایأن عأدم      قطعیأت مأی   دارند. این ابهام شأغ  آنهأا را دچأار اسأتر  عأدم     

خصوآ کیفیت یا کمیت کارشان، یأا ناآگأاهی از قأوانین روزآمأد ایجأاد      نظم بازخور درنکردن م دریافت

روسأت   ازایأن یافأت.   های زندگی بروز و نمود مأی  های کاری منفی بر دیگر حوزه شد. نتایج این نگرش می

 دیگأر،  عبأارت  . بأه 1دارنأد « انتخأاب »واقأع تأوهم و تصأور    ر برخی محققان، افأراد آکادمیأک در  که بنا به نظ

)وارد و های مختلأ  زنأدگی تصأمیمات سأختی بگیرنأد       ناچارند برای برقراری تعادل و تناسب میان حوزه

 . (6225وندل، -ول 

از انعطاف و استقالل نسبتاً مناسأب در حأوزه پژوهشأی     علمی هی تدیگر، از جنبه مثبت، اعضای  ازسوی

قالأب زمأان و مکأان کأاری     پأذیر در  فاز ترتیبأات کأاری انعطأا    عالوه، تا حدودی رضایت داشتند. بهخود 

شأد،   )زن یا مرد( بیمار می علمی هی تمنعط  برخوردار بودند. برای نمونه چنانچه کود  یکی از اعضای 

و فرهنأگ سأازمانی حمأایتگر     والد وی از مزیت انعطاف زمانی برای رسیدگی به کودکش برخأوردار بأود  

قادر بودند تقریباً هرجا و در هر زمانی از  علمی هی تضای کرد. اع پژوهشگاه نیز از این موضوع پشتیبانی می

 علمی هی تپذیر، سرریز مثبت خود بر زندگی خانوادگی اعضای  روز کار کنند. این ترتیبات کاری انعطاف

بردند  اریق این عنوان لذت مییابی خویش از ان شغلی خود و هویتاز عنو علمی هی ترا نشان داد. اعضای 

شد. ایأن   شان می ای پیشرفت فردی در این حرفه باعث تعلق خاار آنان به مسیر رشد حرفهو احسا  رشد و 

عبارتی توانایی انجام کار )خودکارآمأدی مأرتبط    شایستگی و ارربخشی در آنان یا بهبه ایجاد حس موضوع 

راتأی فعاالنأه در   عبأارتی تغیی  پرداختنأد. بأه   زآفرینی شغ  خود میآنان در مواردی به باانجامید.  ( می6با شغ 

توجه شغلشان را افزایش و الزامات ناخوشایند  صیات جالبکردند تا به کمک آن خصو شغ  خود ایجاد می

عأالوه،   گی اررگأذاری مثبأت داشأته باشأند.به    هأای دیگأر زنأد    آن را کاهش دهند و از این اریق بأر عرصأه  

جملأه  دادن عالقه یا نیاز به فأرد از  ناران به معنای تعلق، پذیرش، نشاسوی برخی همکشده از حمایت ادرا 

هأا صأحبت کأرد، احسأا      ود. داشتن افرادی که بتوان بأا آن شدن زندگی افراد ب های اررگذار بر لنی نگرش

                                                                                                                                             

1. Having a choice to be an illusion 

2. Job-related self-efficacy 
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گذاشأت از  هأا در میأان   زا را بأا آن  ا و حتی عوام  اسأتر  ه ها، مشکالت، عشق، دلهره نزدیکی نمود و لذت

شده از سوی همکاران  های دریافت علمی بود. حمایت هی ت شده توسط اعضای های تجربه مصادیق حمایت

هأای   هأای ملمأو  )ماننأد پشأتیبانی مأالی( تأا حمایأت        کأرد؛ از حمایأت   های متفاوتی بروز پیدا می به شک 

های مثبأت   دادن(. مجموعه این نگرش و حمایت ااالعاتی )مانند مشاوره ها( احساسی )مانند توجه به دلدله

، علمأی  هی أت نهایأت، بأه اعتقأاد اعضأای     در هأای زنأدگی افأراد داشأت.     دیگر حوزه شغلی سرریز مثبت بر

کردن بأا افأراد و   ترین آنها کسب دانأش، تجربأه کأار    حرفه آکادمیک که از مهم های اکتسابی در شایستگی

هأای مختلأ  و در مأواردی مغأایر اسأت، توانمنأدی آنأان بأرای مأدیریت           کنار افأراد، مواجهأه بأا دیأدگاه    

های  این زمینه به آنان کمکهای زندگی مانند خانواده را ارتقا داده و در  احتمالی در دیگر حوزهتعارضات 

توانسأتند از شأغ     مجموع، افراد آکادمیک از دیدگاه زنأدگی خأانوادگی مأی   توجهی کرده است. در شایان

 شوند.  خود هم بهره مثبت ببرند و هم با آن دچار تضاد می

های خاآ وجود داشت و  ی میان گروهدار معنییر تضاد کار با زندگی تفاوت حال تنها برای متغ درعین

. گأروه سأنی اول و دوم   6 ،. گروه استادیاران نسبت به دانشأیاران و اسأتادان  1، میانِ دار معنیهای  این تفاوت

 یعلم هی تبودن سن و تجربه کاری این گروه از اعضای کمترنسبت به گروه سنی دوم و سوم مشاهده شد. 

ار این گروه به برقراری تعادل میان این مش تواند دلیلی برای افزایش سرریز متفی کار بر زندگی و نیاز بی می

پژوهشأی در ایأن    علمأی  هی تشایان ذکر است قطعاً موقعیت و شرایط خاآ شغلی اعضای دو حوزه باشد. 

پژوهشی با اعضأای   علمی هی تی قبی  الزامات متفاوت کاری اعضاتثریرگذار خواهد بود. مواردی از تحلی 

های علوم انسانی و اجتماعی که هریک شرایط و اقضأائات خأاآ    آموزشی، تنوع و تعدد رشته علمی هی ت

از قأوانین و  هأا  هأا در کنأار یکأدیگر، برخأورداری آن     ایأن رشأته   علمی هی تخود را دارند و زیست اعضای 

لحأا    علوم انسأانی و مطالعأات فرهنگأی بأه    پژوهشگاه  بودن شرایطفرد به الزامات کاری نسبتاًمشابه، منحصر

جمله مواردی هستند که بر نتایج تحقیق حاضر تثریرگذار بأوده و  ود سازمانی مشابه با آن، همگی ازعدم وج

سأازند. البتأه قطعأاً     هأا دشأوار مأی    آموزشأی دانشأگاه   علمأی  هی تپذیری نتایج آن را به اعضای  امکان تعمیم

، از مزایأای آن اسأت؛ چراکأه    ای که شرایط و الزامات خاآ خأود را دارد  جامعه اختصاآ این پژوهش به

 ن بافتار قاب  تعمیم نخواهد بود.سادگی به ای اب ، نتایج تحقیقات مشابه نیز بهصورت متق به
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 پیشنهادهای کاربردی و پژوهشی

ر و زنأدگی وجأود نأدارد؛    سأبات کأا  های بهبود منا راهبرداتکایی در زمینه  المللی آمار قاب  در سطح بین

شاید بتوان گفت بسیاری از کشورهای اروپایی در زمینه ارائه تسأهیالت کأاری و خأانوادگی بأه      ،حال بااین

هأای پژوهشأی بأا     ها و خصوصاً سازمان شده توسط سازمان ال هستند. البته راهکارهای ارائهکارکنان خود فع

 شأود:  خصوآ به سأه حأوزه مربأوی مأی     شده دراین ضعهایی دارند، اما درمجموع قوانین و یکدیگر تفاوت

کأردن   . فأراهم 6هأا و   تسهی  و بهبود حق انواع مرخصأی  .6پذیرتر برای ساعات کاری،  الگوهای انعطاف .1

هأای خاصأی    (. همچنین میان حأوزه 6225، 1امکاناتی برای مراقبت از کودکان کارکنان )گرتس و دموراتی

ای هأا راهکارهأایی را بأرای کارکنانشأان ارائأه دهنأد، در کشأوره       زمینه آندهند در  ها ترجیح می انکه سازم

پأذیر   هأای انعطأاف   هأای اسأپانیایی معمأوالً در زمینأه برنامأه      مثأال، سأازمان   وجود دارد. برای  مختل  تفاوت

هأای هلنأدی، در    کأه سأازمان   (؛ درحأالی 6226ند )پأولمنز و همکأاران،   تر ساعات کار و حق مرخصی فعال

، 6نأد )دالأک  وزه مراقبأت از کأود  نسأبتاً فعال   های مشابه در بریتانیا، سوئد و ایتالیا، در حأ  ا سازمانمقایسه ب

6221.) 

انأد. هرچنأد    های بهبود مناسبات کار و زندگی در دو سطح فردی و سازمانی قاب  ارح و بررسی راهبرد

توانأد   هأای فأردی نیأز مأی     بأرد راههای سطح سازمان تمرکز بیشتری دارند؛ ولأی برخأی   راهبردها بر  سازمان

هأای کأار و لیرکأار     زهمواجهه بأا تضأاد در حأو    راهبرددرراستای آموزش کارکنان مثمررمر باشد. سه نوع 

و سأومین   5 ، نوع دوم، بازتعری  فردی نقش6نوع اول، بازتعری  ساختاری نقش :نظر قرار گیردتواند مد می

برای فرد »هایی که  (. تمرکز پژوهشگاه بر فعالیت1126 ، هاو است )بات  و گرین 4نوع رفتار نقش منفعالنه

نخست است و آموزش به اعضأا بأرای    راهبردای از  نمونه« دار معنیهای لیر فعالیت»و حذف « است دار معنی

بأه انأدازه کأافی    »بأه سأطح   « بهتأرین »های خأاآ از سأطح    مورد نقشکاهش سطح استانداردهای فردی در

های فعاالنه برای بأازتعری  سأاختاری و یأا فأردی      های نوع دوم است. البته تالش راهبردای از  نمونه« خوب

اهش تضاد کأار و لیرکأار   ، ارربخشی بیشتری در ک ها، در مقایسه با رفتارهای نقش منفعالنه و واکنشی نقش

                                                                                                                                             

1. Geurts & Demerouti 

2. Dulk 

3. Structural role redefinition  

4. Personal role redefinition  

5. Reactive role behavior 
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اقعأاً  هایی که هدفشان تغییر نگرش خودِ فرد درمأورد نیازهأایی اسأت کأه و     راهبردتر،  اور مشخ  دارند. به

هایی که هدفشان تغییر نگأرش   راهبردها پاسخ داد، در مقایسه با ر دو حوزه کار و زندگی به آنتوان در ه می

تأر هسأتند.    سأازی در هأر دو حأوزه ارأربخش     یا رفتار سایرین است، برای مواجهأه بأا تضأاد و ارتقأای لنأی     

کأأار یجأأاد یأک محأأیط  خصأأوآ تسأأهیالت کأاری و خأأانوادگی و ا دیگأأر، اقأأدامات سأازمانی در  ازسأوی 

شأود، تأثریر بسأزایی در بهبأود      مطرح می 6پذیرکه اللب تحت عنوان تمهیدات کاری انعطاف 1پسند خانواده

بر اینکه چه زمانی، کجأا و بأرای چأه     مبنی  برای انتخاب و اخذ تصمیم مناسبات کار و زندگی دارد. توانایی

تأوان بأه اعضأای     ای از تمهیأداتی اسأت کأه مأی     نمونأه  ،مدت در انجام وظای  مربوی به کار دخیأ  باشأند  

 خصوصاً در شرایط فعلی بیماری کرونا ارائه کرد. علمی هی ت

مثأال، برخأی    عنأوان  بأه عالوه ترجیحات کارکنان برای برخورداری از تمهیدات کاری متفاوت است.  به

و مأردان دارنأد. در    های سازمانی تأثریر متفأاوتی بأر زنأان     دهد که انواع مشخ  حمایت تحقیقات نشان می

تحقیقی نشان داده شد برخورداری از سرپرست حمأایتگر بأرای زنأان و تسأهیالت دورکأاری بأرای مأردان        

شأدن   لنی بر بعد تضاد، نتایج این تحقیق نشان داد عالوه(. 6217اهمیت بیشتری دارد )کالر  و همکاران، 

شأدن کأار، ارائأه     ی بأرای لنأی  فرصأت  عنأوان  بأه  ،اسأت. بنأابراین   کار توسط خانواده در زنان بیشتر از مردان

توانأد در زمینأه بهبأود مناسأبات کأار و       مأی  ،راهکارهایی که تثریر مثبتی بر زندگی خأانوادگی زنأان دارنأد   

پژوهشأگاه بأرای ایجأاد تناسأب میأان        راهبأرد اهمیت دیگر ایأن اسأت کأه    نکته حائززندگی اررگذار باشد. 

ها و راهکارهای رسمی محدود شود؛ بلکه  نباید تنها به سیاست لمیع هی تهای کار و زندگی اعضای  حوزه

دیگر، پژوهشگاه  عبارت نقش مهمی در این زمینه دارد. به محیط لیررسمی یا فرهنگ سازمانی حمایتگر نیز

های رسمی خانواده پسند، با یک جو سازمانی حمأایتگر یأا فرهنأگ حأامی      بر ایجاد سیاست تواند عالوه می

های کاری و خانوادگی خود تعأادل ایجأاد    ند تا میان مس ولیتسختی در تالش دی که بهاده به افراکار و خانو

 کمک نمایند. ،کنند

ی مناسبات کار و زندگی در یک جامعه آکادمیأک پژوهشأ   الگوی در تحقیق حاضر تالش شد آزمون

نأدگی و زنأدگی توسأط    شدن کار توسأط ز  تضاد کار با زندگی و زندگی با کار، لنی مؤلفهقالب چهار در

پژوهشأگاه علأوم    علمأی  هی تو ابعاد آن در اعضای  مؤلفهکار انجام شود. سپس وضعیت موجود این چهار 

                                                                                                                                             

1. Family friendly work environment 

2. Flexible working arrangement 
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هأای تحقیقأاتی مورداشأاره     رداختن به خألرویکرد اصلی پژوهش پ انسانی و مطالعات فرهنگی سنجش شد.

بأه   زنأدگی بأود. باتوجأه   کأار و   نگری و آزمون یک الگأوی بأومی بأرای مناسأبات     حیث جامعدر تحقیق از

ای هأ  توان بأه انجأام تحقیأق    دهنده این مفهوم، می گرفتن این جامعیت در سرریزهای چهارگانه تشکی درنظر

ها که کمتأر مأورد    دانشگاه علمی هی تخصوآ کارکنان دانشی مانند اعضای  تکمیلی در دیگر بافتارها و به

نجام تحقیقات کیفی پدیدارشناسانه بأا هأدف انعکأا  تجأارب     عالوه، ا بهپرداخت.  ،اند پژوهش قرار گرفته

نسانی های مدیریت منابع ا تواند شروعی باشد برای دیگر پژوهشگران حوزه مند می زیسته افراد در قالبی نظام

تأر   ای، بأه تحلیأ  عمیأق    رشأته  هأای میأان   شناسأی  گأرفتن از رویکردهأا و روش   و رفتار سازمانی تا با کمأک 

اسأت کأه    11 توجأه دیگأر، شأیوع بیمأاری کویأد      نکتأه قابأ    حوزه تخصصی بپردازنأد.  موضوعات این دو

آنأان در ایأن دوران و   « مناسأبات کأار و زنأدگی   »جمله های کارکنان از ترین آموزه آن درمورد نگرش مهم

انی فتار سازمر به فرهنگ و با ر مواردی معانی مفاهیم رفتاری باتوجهحتی پس از آن، باور به تغییر مرزها و د

یمِ رفتأاریِ از  راستا با بازنگری در مفأاه  که محققان هماست شاید اکنون زمان آن فرا رسیده  ،است. بنابراین

 انی را مورد بازآرایی قرار دهند.شده، کارکردهای سنتی مدیریت منابع انس انگاشته پیش مسلم
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