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Abstract 

Job flexibility is mentioned as one of the motivational and effective ways to do things quickly and 
cost-effectively for the employee and the organization. This issue has become more and more 
important among thinkers and senior government officials, especially in the context of the spread of 
Corona virus in Iran and the world. Increasing attention to the health of employees and the emphasis 
on family affairs and the need to employ capable employees in flexible jobs, has made telecommuting 
a necessity and inevitable. Therefore, the aim of this study was to provide a model of life-work 
integration with emphasis on flexible work of working mothers. A grounded theoretical qualitative 
approach was used to conduct the research. The study population consisted of all mothers working in 
the General Department of Labor Cooperation and Social Welfare of Tehran province who had the 
experience of doing flexible work during their service period. 32 of them were interviewed using 
snowball targeted sampling method. The research tool was a semi-structured interview. Open, axial 
and selective coding methods were used to analyze the qualitative findings. Participator feedback 
method was used to validate the data. The results showed that "family cohesion" as a central category, 
"commitment to work and life, work-life balance, flexibility and work teams" as causal conditions, 
"family education, organizational structure, strengthening Succession, job and personality 
appropriateness and social capital as strategies, categories of "organizational budget, human resource 
development, family conditions and organizational culture" as context and "social constraints - legal 
shortcomings, barriers Environmental weakness, software structure weakness, and job stress have 
been cited as intervening conditions, and living-life integration with emphasis on flexible working 
mothers can have consequences for "strengthening the family foundation, reducing layoffs, and 
physical and mental health.". Using the results of this study can be effective in improving the 
flexibility, satisfaction and working conditions of working mothers. 
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 تهران استان اجتماعی رفاه و
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 چکیده
 مها   ایا  . شاود مای  ساازمان یااد   برای شاغل و باصرفه و امور سریع انجام در اثربخش و انگیزشی هایروش از یکی عنوان پذیری شغلی، بهانعطاف

 روزافازاون  توجاه . ازپیش مورد توجه اندیشمندان و مدیران کالن دولتی قرار گرفته است شرایط فراگیری بیماری کرونا در ایران و جهان بیش در هویژ به
 اجتناا   غیرقابال  و ضروری امر یک دورکاری را بهمنعطف،  مشاغل در توانمند کارکنان کارگیری به لزوم خانواده و امور بر تأکید و کارکنان سالمت به

شاغل باوده اسات. بارای انجاام      پذیر مادران انعطاف کار با تأکید بر  زندگی کار یکپارچگی مدل بنابرای ، هدف پژوهش حاضر، ارائه. است کرده تبدیل
 تهاران  اساتان  اجتمااعی  رفااه  و کاار  تعااون  کال  اداره در غلشا مادران هیکل، جامعه پژوهشپژوهش از رویکرد کیفی از نوع گرانددتئوری استفاده شد. 

نفار از   66 باا  برفای بار گلولاه   مبتنای  مند هدف یریگ نمونهروش از بودند که تجربه انجام کار منعطف را در طول دوران خدمت خود داشتند که با استفاده 
های کیفی از روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی اساتفاده شاد.   تحلیل یافته و تجزیهساختاریافته بود. برای ابزار پژوهش مصاحبه نیمه. مصاحبه شد آنها

تعهاد باه   "عناوان موولاه محاوری،     باه  "انسجام خاانواده "استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد کننده مشارکتاز روش بازخورد  ها دادهبرای اعتباربخشی به 
هاای خاانوادگی، سااختار ساازمان، توویات      آماوزش "عناوان شارایط علای،     باه  "های کارییری و تی پذکار و زندگی، توازن در کار و زندگی، انعطاف

بودجاه ساازمان، توساعه مناابع انساانی، شارایط خاانوادگی و        "های عنوان راهبردها، مووله به "پروری، تناسب شغل و شخصیت و سرمایه اجتماعی جانشی 
هاای  افازاری و اساتر   محیطای، ضاعف سااختار نارم    های قانونی، مواناع زیسات  های اجتماعی نوصدیتمحدو"عنوان بستر و زمنیه و  به "فرهنگ سازمان

توویات بنیاان   "تواناد پیامادهای   مای  شااغل  پاذیرمادران  انعطااف  کار با تأکید بر  زندگی کار گر مطرح شدند و یکپارچگی عنوان شرایط مداخله به"شغلی
پاذیری، رضاایت    تواند در بهبود وضعیت انعطااف داشته باشد. استفاده از نتایج ای  پژوهش می "انیخانواده، کاهش ترک خدمت و سالمت جسمی و رو

 شاغل مؤثر واقع شود. و شرایط کاری مادران
 

 شاغل؛ انسجام خانواده مادران پذیر؛انعطاف کار زندگی؛ کار یکپارچگی: کلیدواژه
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 مقدمه

درجهات بهباود   ، وری و کیفیات زنادگی شاغلی هساتند     دنبال، افازایش بهاره   هایی که بهمدیران سازمان

کردن احسا  تعهد آنان نسبت به سازمان،  تر ها، افزایش انگیزه افراد برای کار بهتر و بیشتر و نیز قوی نگرش

وسایله آناان،    گیراناه باه  کنند تا با کاهش میزان غیبت کارکنان، ترک شغل و سایر رفتارهاى کناره تالش می

(. همچنی  اداره و کنتارل  066: 6302، 0)سورد عملکرد شغلى کارکنان را افزایش دهند وری سازمان و بهره

زماان   طاور ها    کند. در مادیریت مشااغل منعطاف، باه     پذیر، مدیریت نوینی را طلب می مشاغل کار انعطاف

 بی ، مدیر و یا مسائول نااار    کارمند و مدیر در محل زندگی و یا سکونت خویش فعالیت کرده که درای 

: 0636یااری،   )علای  ددها  انجام مای را   های الکترونیکی از داخل خانه ازطریق فرایندکارکنان، وظیفه کنترل 

طارف و   و شغل ازیاک  کار میانبندی مناسب  اولویت مشتمل برای  مفهوم گسترده 6زندگی -کار (. تعادل5

 آمیتازن ) اسات دیگر  ازطرفبردن، اوقا  فراغت، خانواده و توسعة معنوی  سالمت، لذ مشتمل بر  زندگی

های اجتمااعی و   ساخت زندگی را تحت تأثیر زیر -توازن کار، 6المللی کار بی سازمان (. 6303، همکاران و

بودن مورون به صرفه و با کیفیت مراقبت از کاودک، مراقبات از    دانسته است. دردستر  یهای شغل ویژگی

هایی هستند که  مؤلفههای داخلی مناسب  زیرساخت ایا  و ذها  کارکنان وخدما  اجتماعی، دان، سالمن

ساازمان توساعه و همکااری     (.6335و همکااران،   5)فگاان شاوند   مای زنادگی   -کاار  باعث کاهش تعارض

عناوان یکای از    را باه  پاذیر  انعطااف  ، مشااغل زنادگی زناان   -بارای کماک باه بهباود تاوازن کاار       4اقتصادی

  (.6306، 2مطرح کرده است )گرینهیلمناسب های  سیاست

 باه  نسابت  ماادران  کاه  داده اسات  نشاان  های فرهنگی زنان و ماردان در خاانواده  تحویوا  درمورد نوش

مادران شااغل   (.6307و همکاران،  7کنند ) بورلیفعالیت در منزل، مسئولیت بیشتری قبول می درقبال پدران

تاانگنی،  ) اناد کارده  نوا   را اخالقای  و سانتی جامعاه   با ترک وظایف سانتی خاانوادگی خاود، معیارهاای    

محور، وظیفه اصلی مادران، پوشش و حمایت  براسا  عرف جوامع خانواده(. 6337، 2ماسک استوویگ، و
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باشد. در کنار ای  امور و درصور  اشتغال وظیفاه  از بنیان خانواده، تربیت فرزندان و یا حتی همسر خود می

همچنای   (. 6302، همکااران  باورلی، و )ود شا فعالیت خارج از منزل باه وظاایف ماادران شااغل اضاافه مای      

در شرایط مساوی خواساته شاد کاه بای  وظاایف       و مادران پدران از که داد هنگامی نشان تحویوا  مشابهی

زندگی و وظایف شغلی یکی را انتخا  کنناد، ماادران تعصاب بیشاتری باه وظاایف زنادگی و حمایات از         

 (. 6303، 0تنبرگ، درکس، آرتزناند )واندرلیپ، وناسخانواده در خود احسا  نموده

هماراه دارد   های دولتی و خصوصی معایب و مزایاای متعاددی را باه   وجود مشاغل منعطف برای سازمان

طارف   عناوان یاک ناوع از مشااغل منعطاف. ازیاک       مثال، دورکااری باه   عنوان به(. 6302، 6همکاران و )آل 

( 6336، 6وکورلند کوپر) دهد سوق ای حرفه یانزوا سمت به را خانه در شاغل کارکنان تواند می دورکاری

 تا کارکنان تعادل بیشتری میاان  شوددیگر، سبب می ازطرف. بگذارد منفی تأثیر آنها اجتماعی تعامال  بر و

مند شاوند   باالتر بهره وری ونول و بهره حمل هزینه مزایایی چون کاهش از خود تجربه کنند و زندگی و کار

 (. 6302)ال  و همکاران، 

هاای شاغلی و خاانوادگی ماورد      را درزمره یکی از چاالش  پذیر مادران انعطاف ، مشاغلپژوهش حاضر

هاا  های مه  منابع انسانی ساازمان  بررسی و کنکاش قرار داده و با نگاهی اجتماعی، به بررسی یکی از بخش

روزافازون تمایال   (. افازایش  6302، 4و هوگاان  5های دولتی و غیردولتی پرداخته اسات )لمبار   در سازمان

زمان شغل و خانواده، سبب بروز تضااد در انتخاا  فعالیات ماادران شااغل شاده        بانوان به اشتغال و توابل ه 

. هرچند قوانی  حمایتی برای ماادران شااغل درحاال افازایش و بهباود      (6303، شانموگام و همکاران) است

 ایا   ش اشتغال مادران شده است. اهمیات یافتگی در بخ های اجرایی باعث کاهش توسعهباشد، اما نوص می

آن،  عوامال  بررسای  و دولتی هایسازمان در منعطف مشاغل موضوع که شودمی دوچندان آنجا از موضوع

 کشاورمان  در موضوع یا مووله ای  پیرامون منسجمی تحویوا  تاکنون و رودمی شمار  جدیدی به موضوعی

 شاغل پذیر مادران انعطاف کار با تأکید بر  زندگی -کار  یکپارچگی برای مدلی ارائه. است نگرفته صور 

، ای  . بنابرای آورد نیز فراه  را مدیران سازمانی و مراجعان ها، رضایت هزینه در جویی صرفه ضم  تواند می
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کاار   باا تأکیاد بار    زنادگی   -پژوهش در موام پاسخ به ای  سؤال اساسای اسات کاه مادل یکپاارچگی کاار      

 چگونه است؟ تهران استان اجتماعی رفاه و کار تعاون کل اداره شاغل در پذیر مادران انعطاف

های مه  در مجموعه اداره کال تعااون کاار و رفااه اجتمااعی، کیفیات زنادگی کااری         یکی از دغدغه

هاای اصاولی در مناابع    کنندههای کیفیت زندگی کاری ممک  است یکی از تعیی کارکنان آن است. برنامه

آماده، نشاان    عمل ویژه اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی شود. تحویوا  به ی امروزی بههاانسانی سازمان

توانند با استورار فرایند کیفیت زندگی کاری موجب کاهش شکایت، غیبات از   داده است که سرپرستان می

اداره  اهداف اصلی برنامه کیفیات زنادگی کااری در    جایی کارکنان خود شوند. کار، حوادث شغلی و جابه

. کارآمدی بیشتر سازمانی. نتایج 6. ارتوای شرایط کاری، 0کل تعاون کار و رفاه اجتماعی عبار  است از: 

پذیر در اداره کل تعاون کاار و رفااه اجتمااعی    تحویوا  گذشته نشان داده است که همواره مشاغل انعطاف

هاای شاغلی خاود،     ریازی ور در برناماه رتبه ساازمان ماذک   که مدیران عالی طوری دارای اهمیت بوده است. به

-های تازه و دگرگاونی ای برای ای  سری از مشاغل باز نموده و معتود هستند که اندیشه شده جایگاه تعریف

-ای که ناشی از پیشرفت تکنولوژیکی و فناوری شده است، باید در پیکره اداره مذکور و سازمانهای ریشه

وری و ارتوای میازان کاارایی   ایت کارکنان از سازمان، افزایش بهرههای تابعه وارد شود؛ تا ضم  بهبود رض

گوناه رفتارهاا در ساازمان بسایار مها  و       ترتیب، مطالعه و بررسی ای  ای  (. به03: 0635حاصل شود )نوری، 

باا تأکیاد    زندگی کار یکپارچگی رسد و ای  پژوهش قصد دارد ابعاد و عوامل مؤثر مدلنار می ضروری به

را مورد بررسی قرار  تهران استان اجتماعی رفاه و کار تعاون کل اداره شاغل در مادران پذیرانعطاف کار بر 

 دهد.

 

 مبانی نظری

هاای مها  اماروزی در مادیریت مناابع انساانی       زنادگی، موولاه   و کاار  تعاادل خانواده:  –تعادل کار

 زنادگی  و کاار  تعاادل  گرفته اسات. ها مورد توجه قرار سازمان است که در زندگی کاری کارکنان سازمان

منجار   شاخص  زنادگی  در مختلاف  هاای  نواش  ایفاای  هنگام به رضایت احسا  ایجاد به که است فرایندی

 وجااود از زناادگی، حکایاات و کاار  میااان تعااادل وجااود(. 6306، 0ویلکینساون  و کااارنی، ایااوانز) شااود مای 
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دارد )دباورا و   آنهاا  خانوادگی زندگی و کار در خود کارکنان به کمک برای مناسب سازمانیهای  سیاست

(. ای  در حالی است که مادران شاغل با درخواست اضافه کاری، تعادل اولیه بی  کاار  44: 6303همکاران، 

 -کاار  کنند. تاوازن  و زندگی خود را مخدوش و پیامدهای منفی زیادی را بر دوش خانواده خود تحمیل می

ایا  جواماع دربااری کیفیات زنادگی مسائله        نگرانای  خااطر  به صنعتی مدرن پست و مدرن جوامع در خانواده

ارائه در خانه و  از حضورعنوان رضایت  خانواده را به -(، توازن کار6307کالرک ) که تاجایی مهمی است.

کاه   بیاان داشاته اسات   ( 6302) 0هاولویاک (. 065: 6307کرده است )کاالرک،  تعریف خدمت به خانواده 

یکپاارچگی کاار و   یند کیفیات  اساخت  فر و نهادینهپذیر  اعمال موررا  کار انعطافبا  کارفرمایان می توانند

( نشان 6302زندگی، موجبا  کاهش غیبت از کار و ترک کار کارکنان خود را فراه  سازند. جان سورد )

 دارد و تهعاد اعضاا   کارکناان کیفیت زندگی کاری، تأثیر مستویمی روی روحیاه   مثبت درداد که ادراکا  

 و (. باالتس 066: 6302)ساورد،   دهاد  خادمت را کااهش مای    نسبت به سازمان را افزایش داده و میزان ترک

 رهبران و داده افزایش را شغلی رضایت کارکنان زندگی و کار یکپارچگی که ، دریافتند(0333) همکاران

 و کاار  هاای  سیاسات  اجارای  هنگاام  نتاایج  کااهش  و کاری عملکرد کارکنان، بهبود بهتر نگرش از سازمان

  (.6303کند )دبورا و همکاران،  تر می فعال سازمانی زندگی

کنناد،  مای  حمایت سازمانی هایارزش از بیشتر هستند؛ برخوردار زندگی – کار تعادل از که کارکنانی

 خاود  شغل ترک به کمتری دارند، تمایل کار محل در بیشتری برند، شادیمی رنج کمتری شغلی استر  از

 باا  مرتبط عالئ  و کمتر دارند بهتری جسمی دارند، سالمت خود شخصی زندگی از بیشتری دارند، رضایت

 کاه  (. درحاالی 6303برخوردارند )باورک،   تریمثبت احساسا  از و شودمی دیده آنها در روانی مشکال 

وظیفاه ماادری    کاه  یکسان گیرد، برایمی دربر را فرد یک زندگی از بسیاری هایجنبه زندگی و کار تعادل

در خادمت خاانواده    کاار  محال  از خاارج  در بیشاتری را  فرزنادان، وقات   زندگی در ه  دارند، درگیرشدن

( 6305) 6ادی و دیااوزن، فاارون (. هااارینگتون، وان6300، 6خواهنااد بااود )اویومااان، گالینسااکی و ماااتو  

 را زنادگی  و کاار  درگیاری  والدینی که که کردند خاطرنشان آنها. داشتند خود مطالعه در مشابهی های یافته

با اخذ مرخصی مازاد، زمان بیشتری را صارف خاانواده    شوند می متولد فرزندانشان که اند، زمانیکرده تجربه

                                                                                                                                             

1. Holouik 

2. Aumann, Galinsky, & Matos 

3. Harrington, Van Deusen, Fraone and Eddy 
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 . همچنی  به گفته مادران: (6305، 0پارکر)کنند خود می

 است. بوده دشوار خود خانواده و شغل مسئولیت در تعادل( الف

 (.6303فرزندانشان سپری کنند )دبورا و همکاران،  با بیشتری وقت و باشند خانه دارند دوست آنها(  

مادران بعد از صاحب فرزند شدن، زمان  که دارند تمایل کارفرمایان که معتودند برخی از مادران شاغل

 لادی  وا وقتی که تحویوا  متعددی در ای  مورد انجام شده و دریافتند بیشتری را صرف خانواده خود کنند.

پذیرتر باشتند، درنتیجه نیازهای مالی و وجدان کااری در محایط کاار بیشاتر      درمورد خانواده خود مسئولیت

( 6306) حال، مونادی  باای (. 6303، 6الدژ و، دیوزن وان، هریتون)دهد  کند و خود را نشان می نمود پیدا می

اطاالع باوده و یاا تماایلی باه       هاا بای  ساازمان  زندگی -کار توسعههای  درمورد برنامه اکثر پدران که دریافت

سازمان خاود مطلاع باوده و ساعی      زندگی -های کار از تمام برنامه درموابل، مادران. کسب اطالعا  ندارند

 از ای فزایناده  طاور  حاال، باانوان شااغل باه     کنند تا با حداکثر توان، از مزایای موجود استفاده نمایند. باای  می

(. ملنار،  6305، دیکساون  و گراهام) اند کرده گزارش خود خانوادگی تعهدا  و ی کارها بودن برنامه ناکافی

بای  تعااادل کاار زناادگی و    مارز  کنتاارل بار  مااردان کاه  کردناد  خاطرنشااان( 6305) 6ککلوناد  آرونساون، و 

 بیشاتری  موفویت زندگی و کار یکپارچگی به دستیابی در بنابرای  و کنند می یکپارچگی کار زندگی تأکید

 (.6303دارند )دبورا و همکاران، 

پاذیر و ادراکاا  ساازمانی     ( اناواع کاار انعطااف   6303) 5شاانموگوام و اگااروال  پذذیر:   کار انعطاف

اند. در ای  مدل برای کااهش تضاادهای فاردی     حمایت از خانواده را درقالب یک مدل مفهومی بیان نموده

تاوان کنتارل    گی کار و زندگی را بادی  طریاق مای   بی  کار و خانواده سه سطح را تعیی  کردند که یکپارچ

باید درنار داشات کاه زناان در    ی. نمود که عبارتند از ترک شغل، رضایت شغلی و کشمکش زندگی کار

ایا    .بر توجه خانواده به نیازهای سازمانی و مالی محایط شاغلی خاود نیاز احتیااج دارناد       زمان زایمان عالوه

تار نیاز    بندی شاده و شاامل کاار کوتااه     پذیرطبوه های کار انعطاف یکپارچگی ممک  است تحت نماد گزینه

های ویژه  های ساعتی، مرخصی پا  های کاری که به دستیابی به ای  هدف عبارتند از: باشد. برخی از برنامه

شدن مشاغل هفتگی، مرخصی زایمان، مرخصی  وقت، ارتباط از راه دور، فشردهو استراحت شغلی، کار نیمه

                                                                                                                                             

1. Parker 

2. Harrington, Van Deusen, & Ladge 

3. Mellner, Aronsson, and Kecklund 

4. Shanmugam & Agarwal 
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تضمی  امنیت شاغلی و محافاات از شاغلی بارای      تر از همه ادراک اعتماد به آن ون حووق و مه طوالنی بد

 .(642: 6303کنند )شانموگوام و اگاروال، های قابل انعطاف را انتخا  می کسانی که گزینه

 اگر در سازمانی کارکنان حق انتخا  داشته باشند و بتوانند سبک ارائه شاغلی خاود را انتخاا  نمایناد،    

های آنها تلوای شاود. بناابرای ، ممکا  اسات کارکناان،        نشانه حمایت کلی سازمانی از کارمندان و خانواده

پاذیری نشاان    (. وقتای یاک ساازمان انعطااف    6302شان بدانند )آلا ،   سازمان خود را حامی خود و خانواده

ته کاه بار سانجش ایا      دهد. اکثر تحویوا  گذشا  دهد، بیانگر ای  است که به کارمندان خود اهمیت می می

باودن   هاای کااری خاانوادگی و دردساتر      ارتباط بی  ادراکاا  کارکناان متمرکاز شاده اسات، از محایط      

هاای دوری کااری و حمایات     پذیراست. الزم به ذکر است استفاده واقعی از سیاست های کار انعطاف گزینه

روش پاذیر   مشااغل انعطااف  دیگار،    عبار به(. 6335، شنتوناز خانواده کمتر به ای  موضوع پرداخته است )

دهاد وظاایف خاود را     وری اطالعا  بوده و به کارکنان اجاازه مای  اکار با استفاده از فن  سازماندهی و انجام

حووق و دستمزد در  (.6333؛ کمیسیون اروپا، 6302خارج از محل کار انجام دهند )استراتیگا و جیااوتزی، 

تواناد اثار مثبات و یاا منفای       اق کارکنان به ای  مشاغل بوده که میمشاغل منعطف، اهرم و نیرو محرکه اشتی

های تمایل و یاا عادم تمایال باه      عنوان اهرم توان از آن به وجود، مواردی دیگری هستند که می باای  بگذارد.

ن تمایل مادران به حضور در منزل و مراقبت از فرزندا احتمال به مشاغل انعطاف نام برد که عبارتند از: توجه

 پذیر، نیاز به باالبودن تمرکز در شغل، طلب دستمزد کمتر، عادم  های مشاغل انعطاف و سالمندان، نوع برنامه

(. 0333، 0بالنگر) آمد و رفت های سنتی، هزینه مشاغل ارتباطا ، تمایل به کار در زمینه ک  در نفس به اعتماد

 کمتاری  سااعتی  وری بهاره  کاار منعطاف   کاه  باشاد  ای گونه به تواند می کار محل های مشابه، ویژگی طور به

 کاار  باه  (. درموابل، تمایال 6304، 6؛ جیووانیس6306، 6باشد )داچر و سارال داشته سازمان در کار به نسبت

 دساتمزد  باه کااهش   اسات  ممکا   کاه  شود منجر هاسازمان برای توجهی قابل های هزینه به تواند می در خانه

، 5همکااران  و هیال ) دور اسات  راه از کاار  تشاویق  هاای  دیگار از راه بیماه یکای    شود. پرداخت حاق  تبدیل

0332 .) 

(، یکی از مزایای کار منعطف در ساطح فاردی اثار مثبات آن بار      0333مطابق با دیدگاه کرلند و بایلی )

                                                                                                                                             

1. Bélanger 

2. Dutcher and Sara 

3. Giovanis 

4. Hill & et al. 
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میان کار و زندگی است. طرح کار منعطف یک حمایت اجتماعی برای کماک باه کارکناان اسات،      تعادل

ایفاای نواش کنناد    ، عنوان والدینی فعال د ه  کار کنند و استوالل مالی داشته باشند و ه  بهکه بتوانن طوری به

ای عاالی بارای انجاام کاار و مراقبات از فرزناادان       (. طرفاداران ایا  طارح آن را گزیناه    6330)دی ماارتینو،  

ف باا ایجااد   (. کاار منعطا  0336دانناد )هاارتم ، اساتونر و آرورا،     زماان مای   طاور ها    خردسال در منزل، باه 

؛ کمیسیون 0333انجامد )کرلند و بایلی،  پذیری کاری به یکپارچگی زندگی کاری و خانوادگی می انعطاف

 در  (.0630؛ عطااایی،  0622؛ جزناای، 6303؛ بااارد و تومااا ،  6333؛ کلیهاار و اندرسااون،  6333اروپااا، 

 ه است.بیان شد در سطوح اجتماعی، سازمانی و فردی مشاغل منعطف مزایای( 0جدول )

 
 (5290نوری و همکاران،  )شجاع در سطوح اجتماعی، سازمانی و فردی مشاغل منعطف مزایای. 5 جدول

مزایای کار منعطف در 

 سطوح اجتماعی

مزایای کار منعطف در سطوح 

 سازمانی

مزایای کار منعطف در سطوح 

 فردی

 کاهش ترافیک 

 کاهش آلودگی هوا 

 کاهش جرم محلی 

 افزایش حضور اجتماعی 

 وری افزایش بهره 

 از محل کار کاهش غیبت 

 افزایش روحیه 

 تر در اداره های ک  مزاحمت 

 های سربار کاهش هزینه 

  تار   برخورداری از منبع گساترده

 استعدادها

   تغییار و تحاول در   نار   کااهش

 نیروی انسانی

  پیروی از موررا 

 وآمد کاهش زمان رفت 

 ها جویی در هزینه صرفه 

  کاهش استر 

 جایی جابه نداشت  به  نیاز 

 استوالل بیشتر 

 پذیری در برنامه انعطاف 

  محیط کاری راحتبرخورداری از 

  پرتی کاهش حوا 

 های اداری نبود سیاست 

 توازن میان کار و زندگی 

 افزایش رضایت شغلی 

 

ساازند.   فراه  میزندگی  -کار تعادلهای جدید را در رابطه با  از فرصت وسیعیطیف مشاغل منعطف، 

مشااغل منعطاف اسات کاه باه      کار، یکی از مزایای انجام و محل  انجام کار پذیری در زمان انعطافافزایش 

تاردد شاهری    زماان  عالوه، مشاغل منعطاف سابب کااهش    به شود. منجر میمیان کار و زندگی  تعادلبهبود 

باه مادد   کناد. همچنای     مای  فاراه   اعضاای خاانواده   باا  گذراندن برای را بیشتری فرصت که بالتبع شوند می
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ساالمندان وجاود دارد. همچنای ، مشااغل     ناور مراقبت از فرزندان یا م به کار تعدیل مشاغل منعطف، امکان

کنند  کار وقت نیمه طور به دهند تا اند، ای  فرصت را می شده فرزند صاحب تازگی به که منعطف به والدینی

آماده در   عمال  های بهبا بررسی (.6330 مارتینو، دی)و بویه زمان را صرف نگهداری از کودکان خود بکنند 

بیان شاده   (6دارد، در جدول ) تأثیرپذیر  ادبیا  تحویق عواملی که بیش از سایر عوامل در مدل کار انعطاف

 است.

 
 ثر در مدل کار منعطف. عوامل مؤ2جدول 

 پذیر انعطاف کار مدل در تأثیرگذار عوامل پژوهشگران

استراتیگا و 

 جیااوتزی

(6302) 

ها، محیط  پذیر ضروری است تا بستر فناوری که شامل محیط انتوال داده اجرای کار انعطاف جهت

باشد، باید در داخل سازمان و محدوه  کننده اطالعا  و همچنی  مسیر ارتباطی مناسب می دریافت

 جغرافیایی زندگی کارکنان وجود داشته باشد.

دی مارتینو 

(6330) 

های حمایتی از  مناور انجام وظایف رسالت اجتماعی خود، طرح ها به لزوم حمایت اجتماعی: سازمان

بر ایفای نوش  اند تا عالوه های خود قرار داده عنوان بخش کوچکی از جامعه را در برنامه خانواده به

 ارکت داشته باشند. ها، مش حمایتی از خانواده، درجهت مباحث اقتصادی و باالبردن سطح اقتصاد خانواده

پیگانی و 

 (6303استفانی )

افزایش  های کار منطف درجهت بهبود توازن میان کار و زندگی لفهؤیکی از مپذیری:  انعطاف

زندگی  -های جدید را در رابطه با توازن کار کار منطف طیف کاملی از فرصت .پذیری است انعطاف

 .دهد ارائه می

نوری و  شجاع

همکاران 

(0635) 

دنبال کسب درآمد و اشتغال هستند، کسب استوالل  وضعیت اقتصادی: یکی از دالیل اصلی که بانوان به

 مالی و کاهش وابستگی است. کمک به معیشت و اقتصاد خانواده در درجا  بعدی قرار گرفته است. 

کالرک 

(6307) 

تری در خانواده خواهند  خانواده مادران نوش پررنگ –: با ایجاد صحیح تعادل کار کیفیت زندگی

 داشت و مشاغل با کمتری  تضاد همراه خواهد بود. 

هاولویک 

(6302) 

ها و موررا  مصوبا  صادرشده درمورد  ها بخشنامه که سازمان بخشنامه و موررا : درصورتی

غیبت و ترک کار مادران درستی اجرا نمایند، قطعاً باعث کاهش آمار  یکپارچگی کار زندگی را به

 گردد.  شاغل می

شانموگوام و 

 (6303اگاروال )

پذیر نیازمند صرف بودجه  کار انعطافمثابه یکی از اشکال  کردن دورکاری به گردش مالی: عملیاتی

 طلبد.  هر طرحی بودجه الزمی را میهای الزم است.  ساخت  بسترها و زیرساخت جهت فراه 



 5044(، پاییز 29پیاپی شماره ) 2دهم، شماره سال ، مطالعات رفتار سازمانی  فصلنامه

241 

 پذیر انعطاف کار مدل در تأثیرگذار عوامل پژوهشگران

 (6304آیکان )

کردن تواضاهای  روانی و اجتماعی: ازطریوی که اعضای یک مجموعه نوشی را از راه فراه سالمت 

تر نسبت به فرستنده نوش مستویمأ فشارهای نوش معی  را زمانی کمتر، فشار کمتر یا انتاارا  منعطف

 دهند، همچنی  حمایت اجتماعی کارکنان و سازمان اجراکننده.کاهش می

آمتیزن و 

همکاران 

(6303) 

های خود، وقت بیشتری را  مادران شاغل با توسی  مناسب زمان و توانایی :مندی مناسب از زمان بهره

 تری از زمان خود داشته باشند.  وری مناسب توانند در کنار خانواده و فرزندان خود بوده و بهره می

گری دسلر 

(6304) 

نیازهای شغلی کارکنان را مورد بررسی قرار  توانند ها با بررسی نیازهای آموزشی می آموزش: سازمان

 وری و عملکرد کارکنان را ارتوا دهند.  داده تا میزان بهره

مایو و 

گومزمیجیا 

(6302) 

بر تمرکز بر مسائل اجتماعی، منافع  شود که عالوه به مجموعه اقداماتی گفته میمسئولیت اجتماعی: 

 را شامل شود.های تحویوا  و توسعه  نفعان سازمان در حوزه ذی

 (6303ویلیامز )

 با کاری آنها بتوانند میان تعهدا  تا کنند می کمک کارکنان پذیر به مشاغل انعطافمنابع انسانی: 

سیاست کاری منعطف نیازمند تمرکز ویژه سرپرستان  مؤثر اجرای. توازن ایجاد کنند شخصی زندگی

 جهت هدایت اثربخش ای  سیاست است.

 

 پیشینه پژوهش

 زماانی  ها   باه  «اشاتغال / ماادری » حاوزی  کاه  داردمای  اشاره پژوهشی در( 0632)همکاران،  و کاردوانی

 تادابیر . اسات  مادیریت  و تادبیر  نیازمناد  و تأمل قابل مختلفی جها  از زنان برای شغلی و مادری هاینوش

 مخااطرا   مادیریت  ابازار  از کاه  «اجتمااعی  سیاسات » موولاة  امار، تحات   ایا   تساهیل  درراستای حاکمیت

( 0634)همکاران  و مودم محمدی .است تحوق باشد، قابلمی خاص هایگروه نیازهای به پاسخ و اجتماعی

 و کاار  تعااون  وزار  ساتادی  کارکنان شغلی تعهد بر کار ساعا  پذیریانعطاف تأثیر عنوان با پژوهشی در

 رابطاه  کارکناان  شاغلی  تعهاد  بار  کااری  ساعا  پذیریانعطاف اثرگذاری میزان که دریافتند اجتماعی رفاه

 یابد، تعهاد شاغلی   افزایش سازمان در شغلی پذیریانعطاف اگر و دارد سازمانی وریبهره میزان با تنگاتنگی

 دورکااری  اثارا   تحلیل هدف با تحویوی در( 0635)همکاران،  و نوریشجاع .یابدمی افزایش آن تبع به نیز

 بیشاتری   درصد 43 با سازمانی که عوامل دارند می زندگی، بیان -کار یکپارچگی بر متأهل و شاغل مادران
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 های داخلی. خالصه از پیشینه پژوهش2جدول 

 نام پژوهشگر

 و سال
 نتایج تحقیق ابزار جامعه و نمونه روش عنوان

افتراق با پژوهش 

 حاضر

 و رشیدی
همکاران 

(0632) 

 تأثیر
 یکپارچگی

 زندگی و کار
 رضایت بر

 تعهد و شغلی
 ای حرفه

 -توصیفی
 همبستگی

 آماری جامعه
 آموزشگران
 کشاورزی

بودند.  تهران
 نفری از 002
 طریق از آنها

 جدول
 و گرجسی
مورگان 
 انتخا  شد

پرسشنامه 
 استاندارد

 و کار یکپارچگی بی 
 شغلی رضایت با زندگی
 ای حرفه تعهد و

 کشاورزی آموزشگران
 .دارد وجود همبستگی

درمورد ساعت 
کاری 

پذیر توجه  انعطاف
چندانی نشده 

 است.

 و مودم محمدی
همکاران 

(0634) 

 تأثیر
 پذیری انعطاف
 کار ساعا 

 شغلی تعهد بر

 -توصیفی
 همبستگی

 آماری جامعه
 کارکنان
 اداره ستادی
 رفاه و کلکار

اجتماعی 
بودند با روش 

گیری  نمونه
 .تصادفی

پرسشنامه 
 .استاندارد

 ساعا  پذیریانعطاف
 شغلی تعهد بر کاری
 توانمی. دارد تأثیر
 که نمود بیان گونه ای 
 پذیریانعطاف اگر

 سازمان در شغلی
 یابد، تعهد شغلی افزایش

-می افزایش آن تبع به نیز

 .یابد

 در تحویق ای  در
 ساعت مورد

 کاری
 توجه پذیر انعطاف

 نشده چندانی
 است.

 و نوریشجاع
همکاران 

(0635) 

 اثرا  تحلیل
 دورکاری

 و شاغل زنان
 بر متاهل

 یکپارچگی
 زندگی -کار

 -کیفی
 اسنادی

زنان شاغل در 
بخش دولتی و 
 هاوزارتخانه

-چک

 لیست

 دورکاری های چالش
فردی،  دستة سه به

 اجتماعی و سازمانی
. شود می توسی 
 های مبنا، چالش برای 

 با دورکاری سازمانی
 درصد 42.32

 در ها چالش تری  عمده
 .هستند دورکاری زمینة

 درمورد
 کار یکپارچگی
 توجه زندگی
 نشده چندانی

است و تحویوا  
ای  پژوهش 
ای  عمدتاً کتابخانه
 است
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 02.22 باا  فناوراناه  و اجتمااعی، محیطای   -فرهنگای  عوامل و دارد دورکاری انجام به تمایل عدم در را تأثیر

 دورکاری  انجام به تمایل در امادارند،  کارکنان بر دورکاری انجام به تمایل عدم در را تأثیر کمتری  درصد

 67.36 باا  اجتمااعی  - فرهنگای  عوامال  آن از پاس  و دارد را تأثیر بیشتری  درصد 55.26 با سازمانی عوامل

 .دارد را تأثیر شود، بیشتری  می شامل ه  را خانواده که درصد

 امکاان  از شاغلی  شارایط  باه  باتوجاه  که پرداخته والدینی بررسی به تحویوی که در( 6303) 0اورل مارکو

تغییار   بادون  آنهاا  کار ساعا  که افرادی با کارکنان ای  موایسه با و اند بوده برخوردار منعطف کار ساعا 

 کااارگران کااه داد اساات، نشااان  داده قاارار بررساای و نوااد مااورد را خااانوادگی تعارضااا  بااوده، میاازان 

 شارایط  دنباال  باه  دانند، تمایل می خانوادگی تعهدا  و شغلی کارهای انجام مشغول را خود پذیرکه انعطاف

 اجتمااعی  بارای ، زنادگی   عاالوه  و کند می کمک متناقضی های موقعیت با موابله در آنها به که دارند بهتری

( بیاان داشاتند کاه    6303آمتیازن و همکااران )   .کناد مای  توویت بیشتر شغلی هایفرصت ایجاد برای را خود

. کنناد  مای  تجرباه  را خاانوادگی، احساا  گنااه    هاای  مسائولیت  و کار یکپارچگی هنگام غالباً شاغل مادران

 تأکیاد  ماثالً ) قرار گیرد مورد بازنگری شرایط کار که داشتند قصد مادران شاغل، والدی  کار گناه احسا 

 .و نگهاداری از فرزنادان   فراغات  اوقاا   گذرانادن  و شارایط کاار   تطبیق یا( کار و دورکاری مالی جنبه بر

کار در خارج از خانه برای مادران باعث نمود رفتارهای جنسی، جنسایتی و   که داد شده نشان مطالعا  انجام

 خود کاری ساعا  در کار کاهش درمورد . بیشتر0طورخاص، مادران شاغل:  به. گردد مادران می در سنتی

 ریازی . برناماه 6دهناد.  مای  هشبودند، کا کرده ریزیبرنامه خود برای که را زمانی . مد 6کردند.  می فکر

( 6303) 6ویلیاامز  لوپاه  پنهدهند.  اختصاص خود فرزندان برای را بیشتری انرژی و زمان آینده در که کردند

 بارای  و ساازمانی  هاای سیاسات  در معماول  طاور  باه  6مشاغل منعطف ریزی برنامه که داشت پژوهشی بیان در

مادیران   از حمایات  هاا، باه  های مشاغل منعطف در سازمان برنامهلذا اجرای . شوند می ارائه کارکنان سازمان

پاذیر، بسایار محادود     انعطااف  کاار  اجارای  مدیران سازمان، از درک توانایی. است وابسته بسیار آن سازمان

موانع، با اجرای صحیح مشاغل منعطف مخالفت نموده و یاا در ماوارد متعادد،     بالووه بوده و با عدم شناسایی

 درستی اجرا نشده و موجب نارضایتی کارکنان شده است. به مشاغل منعطف

                                                                                                                                             

1. Marko Orel 

2. Penelope Williams 

3. Flexible Work Arrangements (FWAs) 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Marko%20Orel
https://www.emerald.com/insight/search?q=Penelope%20Williams
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 های خارجی . خالصه پیشینه پژوهش0جدول 

نام 

پژوهشگر و 

 سال

 روش عنوان
جامعه و 

 نمونه
 نتایج تحقیق ابزار

افتراق با 

پژوهش 

 حاضر

مارکو اورل 

(6303) 

حمایت از 

یکپارچگی 

زندگی  -کار 

با استفاده از 

فضاهای کار 

 منعطف

 کیفی

والدی  

شاغل که 

به صور  

داوطلب 

انتخا  

 اند شده

 مصاحبه باز

پذیر که خود را کارگران انعطاف

مشغول انجام کارهای شغلی و 

دانند، به تعهدا  خانوادگی می

دنبال شرایط بهتری تمایل دارند 

های که به آنها در موابله با موقعیت

 کند.متناقضی کمک می

ای  پژوهش 

رویکردی 

را شناختی مردم

در اجرای 

مشاهدا  

 داشته است.

پیگانی و 

استفانی 

(6303) 

کارگران 

درکاری در 

ایتالیاچه 

کسانی 

 هستند؟

 کیفی

بیش از 

از  6622

کارگران 

ایتالیایی به 

صور  

داوطلب 

انتخا  

 شدند

 مصاحبه باز

در ایتالیا جنسیت و ترکیب خانواده 

کننده  عنوان عوامل تعیی  به

عالوه،  بهباشند.  دورکاری می

کارمندان دورکاری از حق بیمه 

 6.7دستمزدی برخوردارند که بی  

 .درصد است 2تا 

در ای  پژوهش 

به جنسیت 

کارکنان 

توجهی نداشته، 

اما در تحوق 

پیش رو مادران 

شاغل هدف 

اصلی پژوهش 

 هستند.

آمتیزن و 

همکاران، 

(6303) 

بررسی 

پیامدهای 

اشتغال مادران 

در خارج از 

خانه و 

ا  گناه احس

 مادران

 کیفی

مصاحبه با 

نفر از  62

مادران 

 شاغل

 مصاحبه باز

 در کار کاهش درمورد بیشتر الف(

-می فکر خود کاری ساعا 

 که را زمانی مد  کردند،  (

 بودند کرده ریزیبرنامه خود برای

 ریزیبرنامه دهند. ج(می کاهش

 انرژی و زمان آینده در که کردند

 خود فرزندان برای را بیشتری

 دهند. اختصاص

در ای  پژوهش 

به ابعاد روحی 

و روانی و 

فردی کارکنان 

سازمان بیشتر 

مورد توجه 

قرار گرفته شده 

 است.



 5044(، پاییز 29پیاپی شماره ) 2دهم، شماره سال ، مطالعات رفتار سازمانی  فصلنامه

252 

نام 

پژوهشگر و 

 سال

 روش عنوان
جامعه و 

 نمونه
 نتایج تحقیق ابزار

افتراق با 

پژوهش 

 حاضر

 لوپه پنه

 ویلیامز

(6303) 

پشتیبانی از 

سرپرستان 

منابع انسانی 

در کار 

 پذیرانعطاف

 کیفی

 مطالعه یک

 در موردی

 صنعت

 بیمه

 استرالیا

مصاحبه نیمه 

 تهساختاریاف

 درک توانایی مطالعه های ای یافته

 پذیر کار انعطاف اجرای از ناظران

 بالووه مانع یک عنوان به را

 .کند می شناسایی

ای  تحویق از 

در فضای 

بخش 

خصوصی انجام 

 شده است

هیون 

)0جانگ

6302) 

تأثیر فشار 

روانی 

دورکاری بر 

-تعارض کار

 زندگی

 -توصیفی

 همبستگی

زنان شاغل 

در بخش 

 یغیر دولت

پرسشنامه 

 ساخته محوق

-نتایج نشان داد که تعارض کار

خانواده تأثیر منفی بر رضایت 

شغلی و عملکرد شغلی دارد و 

همچنی  نتایج نشان داد تفاو  

جنسیتی هیچ نوشی در تأثیر 

خانواده بر رضایت  -تعارض کار

 شغلی ندارد.

در ای  پژوهش 

با رویکرد 

اساسی امور 

بانوان و 

های  تبعی 

به  جنسیتی

موضوع نگاه 

 کرده است.

 

 بهیناه  اناد، نتاایج  داشاته  ماردان  بارای  کاار زنادگی   یکپارچگی مشکال  حل در سعی که هاییسازمان

 هار  مرد و زن که تا دریابند داده قرار بررسی مورد را کارمند 23.333بیش از  IBM شرکت برای. اندنداشته

 که سه  زنان در ای  مصائب بیشاتر از ماردان اسات   زندگی دارای مشکالتی بوده  و کار یکپارچگی در دو

اناد.  هاای بیشاتری درماورد اعضاای خاانواده خاود نشاان داده       وجود، زناان نگرانای   باای (. 6300، 6گودم )

 مکالماا   دانند. ماادران شااغل   می خود شغل به عدم وابستگی یا ضعف نشانه را خود هایهمچنی  خواسته

 اندرساون  و (. بنکاو 6303کردناد )دباورا و همکااران،     می متمرکز کار به مربوط مباحث روی فوط را خود

. کردند ذکر را مشکالتی زندگی و کار تعهدا  در تعادل مادران، با از بیش پدران ، نشان دادند که(6303)

کار هستند و ای  نگرانای باعاث تارک محال در      محل خوا  آلودگی در وجود، پدران همیشه نگران باای 

                                                                                                                                             

1. Hyun-Jang 

2. Goodman 
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کاه کاه ماادران شااغل باا ایا         دهاد. درحاالی  شغلی را افزایش می فرسودگی و شغلی استر مردان شده و 

 (.6303آیند )دبورا و همکاران، راحتی کنار می مشکل به

هاا وجاود   ویژه مادران شاغل بی  مدیران سازمان ای که به نحوه اشتغال بانوان و بههای منتودانهاز دیدگاه

باشد. بسیاری از مدیران فیت زندگی کاری و توجه و احترام به کارکنان میهای کیدارد، عدم توجه به جنبه

های مالی و برقراری ناام جبران خادما  در ساازمان را   های منابع انسانی، انجام پرداخت ها و بخشسازمان

د دانند. یعنی اگر آنها احساا  کننا  بر رضایت از عملکرد و افزایش کیفیت کاری در سازمان می فوط مبتنی

نیازهایشان در کار برآورده شود، راضی نخواهند بود. افزایش کیفیت زندگی کاری در بااالبردن کاارایی و   

های بهبود کیفیت زندگی کااری باه   برخی از برنامه کند.اثربخشی سازمان و عملکرد آن نوش مؤثر ایفا می

مانی ها  تاأمی  گاردد. از    های اندکی نیاز دارند تا ضم  افازایش باازدهی رضاایت مادیران سااز     دگرگونی

هاای بازرگ، بهترکاردن    به دیدگاه انتواادآمیز تعادادی از صااحبان صانایع و ساازمان      نگاهی دیگر و باتوجه

ارتباط میان کارکنان یک روش اثربخش و کارآمد برای بهبود کیفیت زندگی کااری شاناخته شاده اسات.     

هاای ساازمانی   هاا و دگرگاونی  بهترشادن فارآورده  های کارکنان را درراستای تواند انتوال اندیشهارتباط می

 شود.حال باعث افزایش احسا  مشارکت کارکنان در کار می آسان سازد و درعی 

 

 شناسی پژوهش روش

با تأکید  زندگی کار دلیل عدم وجود الگوی تجربی و ناری در حوزه یکپارچگی در پژوهش حاضر به

مند استفاده شد، زیارا کاه    از نوع ناام 0بنیاد راهبرد ناریه دادهپذیر از روش پژوهش کیفی و  انعطاف کار بر 

مادیریت، سااختار، فرهناگ و     ازناار ی فرد منحصربهکشورمان دارای بافت  اجتماعی رفاه و بافت ناام کار

همااهنگی   تواناد  ینما مبانی ناری مستخرج از پیشینه پژوهش با آن بافت  لزوماًفضای حاک  بر آن است که 

ای از  منااور توساعه مجموعاه    است که باه  یفینوع راهبرد روش پژوهش ک کبنیاد یداده هینارداشته باشد. 

 باا تأکیاد بار    زنادگی   یکپارچگی کارموردمطالعه ) محوری دهیشده است که از پد  طراحی، منسج   یمفاه

 ایا پاژوهش از روش اشاتراو      یا در ا .دهد یرا ارائه م یکامل ناریه  یی( تبشاغل کار انعطاف پذیر مادران

 مند دارد. ناام یروش رایشده است، ز  ها استفاده داده لیتحل یگرا براتینیع

                                                                                                                                             

1. GT 
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بودند کاه تجرباه    تهران استان اجتماعی رفاه و کار تعاون کل اداره در شاغل جامعه موردبررسی مادران

ی ریا گ باا اساتفاده از نموناه   ، کیفای روش ایا   در انجام کار منعطف را در طول دوران خدمت خود داشتند. 

آوری اطالعاا  تاا   جماع  در ای  پاژوهش باه   انتخا  شد.عنوان نمونه  بهنفر  6برفیگلولهبر  یمبتن 0مند هدف

گیری تا جائی اداماه پیادا کارد کاه اشاباع نااری حاصال شاد          نمونهادامه داده شد؛ یعنی  6نوطه اشباع ناری

بارای   (.6305شوندگان ارائه نشد )کرساول،   جدید توسط مصاحبه(؛ یعنی دیگر هیچ مفهوم 6305)عزیزی، 

نارباودن در حاوزه مادیریت مناابع انساانی      انتخا  خبرگان از دو معیار کلای اساتفاده شاد: الاف( صااحب     

 66درمجموع تعداد کشور.  اجتماعی رفاه و کار ای علمی،  ( آشنایی علمی و عملی با ادارهعنوان حوزه به

 ( ذکر شده است.4شوندگان در جدول ) شناختی مصاحبه های جمعیت ویژگیمصاحبه انجام شد. 

ها  صور  حضوری انجام شد. میانگی  زمان انجام مصاحبه ها توسط یکی از نویسندگان مواله بهمصاحبه

. زماان و  6. مشخصاا  فاردی افاراد؛    0دقیوه بود. شمای کلی مصاحبه مشتمل بر پنج بخاش کلای باود:     43

کننده. اگرچاه ایا  پروتکال پایش از آغااز       . مصاحبه4شونده و  . مصاحبه5. مکان مصاحبه 6تاریخ مصاحبه 

به ماهیت کیفی پاژوهش متفااو     شونده باتوجه ها طراحی شده بود، اما فرایند گفتگو با هر مصاحبه مصاحبه

ساپس  هاا ضابط و    های آن فارد و مفااهی  ظهوریافتاه حای  مصااحبه باود. تماامی مصااحبه         و براسا  پاسخ

صور  ویدئو کنفرانس،  ها بهکرونا بخشی از مصاحبه ویرو  به پاندومی سازی شدند. همچنی  باتوجه پیاده

 تما  صوتی و تصویری انجام شد.
 شوندگان گروه مصاحبه تی. وضع1 جدول

 تعداد لفهؤرمیز یشناختتیجمع عوامل

 یسازمانشغلی و  موقعیت

 4 یسازمان و یادار مختلف یها بخش رانیمد

 5 تابعه یها سازمان و اجتماعی تأمی  سازمان معاونت

 05 مدیریت منابع انسانی دانشگاه علمی هیئت اعضای

 3 سازمانی و اداری مختلف های بخش مسئولی 

 س 
 4 سال 63 از کمتر

 06 سال 53 تا 63

                                                                                                                                             

1. Purposeful Sampling  

2. Snowball Sampling  

3. Theoretical Saturation  
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 تعداد لفهؤرمیز یشناختتیجمع عوامل

 3 سال 43 تا 50

 2 سال 43 از بیشتر

 تحصیال 

 6 تر کارشناسی و پایی 

 2 ارشد کارشناسی

 66  دکتری

 کار سابوه

 2 سال 4 از کمتر

 00 سال 04 تا 4

 2 سال 64 تا 02

 7 سال 62 از بیشتر

 

در  6و کدگاذاری محاوری   0در پاژوهش، از روش کدگاذاری بااز    سازی بنیاادی به ناریه مفهوم باتوجه

شاده   استخراج هیاول یبا مراجعه به کدها در مرحله کدگذاری باز،ها استفاده شده است. تحلیل و تفسیر یافته

بندی شدند  مشترک اشاره داشتند، گروه یکه به موضوع یی(، کدهایدیها )کدگذاری نکا  کل از مصاحبه

، یمحاور  یشادند. در مرحلاه کدگاذار     ییها تع مووله زیبندی آنها ن و طبوه سهیو از موا را ساختند  یو مفاه

، یعلا  طیاستفاده شد تا شارا  یمیپارادا یاز الگو، یفرع یها به مووله یاصل یها کردن مووله مناور مرتبط به

هستند، مشاخص شاوند.    یکدگذاری محور یکه اجزا امدهایای، راهبردها و پ عوامل زمینه، یمحور دهیپد

هاا در   موولاه ریهاا و ز  موولاه   یشاده با   ارتبااط شناساایی   یو براسا  الگو یانتخاب یکدگذار قیسپس ازطر

ابازار پاژوهش،    ارائاه شاد.   همربوطا  یها باه ها  مارتبط شادند و نااام ناار       مووله، یباز و محور یکدگذار

اساتفاده شاد. بارای     6کنناده  مشارکتاز روش بازخورد  ها دادهساختار بود. برای اعتباربخشی به مصاحبه نیمه

شاد و هار کادام از آنهاا     مصاحبه انتخا   6گرفته، تعداد  های انجاممحاسبه پایایی بازآزمون، از بی  مصاحبه

ها در روزه توسط پژوهشگر کُدگذاری شد. نتایج حاصل از ای  کُدگذاری 05دو بار در یک فاصله زمانی 

 زیر آمده است:

                                                                                                                                             

1. Open Coding  

2. Axial Coding 

3. Participant Feedback  
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 محاسبه پایایی بازآزمون .2 جدول

 ردیف
کدمصاحبه 

 شونده

مجموع کُدها در 

 دو مرحله

تعداد کدهای 

 مورد توافق

تعدادکدهای 

 ناموافق

 بازآزمونپایایی 

 )درصد(

 %23 2 63 24 5م  0

 %72 04 62 27 3م 6

 %74 66 56 005 02م 6

 %23 42 32 652 مجموع

 

 ( آمده است.7از پایایی مصاحبه با روش توافق درون موضوعی دو کدگذار، در جدول )حاصل  جینتا

 
 محاسبه پایایی بین دو کُدگذار. 2 جدول

 ردیف
کدمصاحبه 

 شونده

مجموع کُدهای 

 دو کدگذار

تعداد کدهای 

 مورد توافق

تعدادکدهای 

 ناموافق

 پایایی بازآزمون

 )درصد(

 %73 67 53 065 5م  0

 %70 02 63 26 3م 6

 %26 06 63 76 02م 6

 

 های پژوهش یافته

های پژوهش براسا  سه مرحله کدگذاری بااز، کدگاذاری محاوری و کدگاذاری      وتحلیل داده تجزیه

( انجاام شاده اسات. کدگاذاری بااز عباار  از روناد        0332) 0اشاتراو  و کاوربی   انتخابی براسا  ناریاه  

هاسات. ایا  روناد از مفااهی  شاروع       کردن داده بندی کردن و مووله پردازی کردن، مفهوم خردکردن، موایسه

هاای ذهنای    (. مفااهی ، برچساب  73: 0624ربای ،   انجامد )استرا  و کو شده و درنهایت به کشف مووله می

                                                                                                                                             

1. Strauss, A. L., & Corbin 
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دهد. موولاه نیاز در اصال مفهاومی اسات کاه از        ها نسبت می ه پژوهشگر به وقایع، حوادث و پدیدههستند ک

گیارد، مواوال  شاکل     بندی مفاهی  صاور  مای   که طبوه دیگر زمانی عبار  تر است. به سایر مفاهی  انتزاعی

 هاای مشاابه مرباوط    رسد کاه باه پدیاده    شوند و به نار می که مفاهی  با ه  موایسه می گیرند؛ یعنی زمانیمی

شوند. فرایند تجمیع مفاهی  و تبدیل آنها به مووال  ازطریق موایسه مستمر میاان   هستنند، مووال  کشف می

مصاحبه عمیق در مرحلاه کدگاذاری بااز در     66های حاصل از  وتحلیل داده گیرد. تجزیه ها صور  می داده

 شد.مووله فرعی  66مفهوم و  007ای  پژوهش منجر به شناسایی 

هایی است که پس از کدگذاری بااز باا برقاراری پیوناد بای       کدگذاری محوری عبار  از سلسله رویه

یابند. ای  کار با استفاده از یاک پاارادای  )مادل    های جدیدی اطالعا  به یکدیگر ربط میها به شیوه مووله

، راهبردهاا و پیامادها   الگویی یا سرمشق( که متضم  شرایط علی، پدیده محاوری، زمیناه، شارایط میاانجی    

؛ به حوادث یا وقایعی داللت دارد که 0(. شرایط علی72: 0624گیرد )استرا  و کوربی ، است صور  می

ای است که راهبردهاا بارای   ؛ حادثه، اتفاق یا واقعه6شود. پدیده محوریای منتهی میبه وقوع یا رشد پدیده

نشانگر محال حاوادث یاا وقاایع مارتبط باا پدیاده اسات.         ؛ 6شود. زمینهکردن آنها معطوف می کنترل و اداره

و عباار  از راهبردهاای    4کنناد ؛ درراستای تسهیل یا محدودیت راهبردها عمل می5شرایط میانجی )دخیل(

؛ 2ایجادشده برای کنترل، اداره و برخورد با پدیده محوری تحت شرایط مشاهده شاده خااص اسات. پیاماد    

گیارد )اساترا  و   ای صور  مای  کردن پدیده ه با یا جهت اداره و کنترلهایی است که در موابلنتیجة کنش

آماده در ایا  پاژوهش در     دسات  مفاهی ، مووال  فرعی و مواوال  اصالی باه    (.030-037: 0624کوربی ، 

 است. ( ارائه شده0شکل )

                                                                                                                                             

1. Causal Conditions 

2. Core Catagory 

3. Context 

4. Intervening Conditions 

5. Actions/Interactions Strategies 

6. Consequences 
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 مستخرج از کدگذاری بازهای  . کدگذاری محوری، مقوله1 جدول

 مفاهیم مقوله فرعی مقوله اصلی

مووله محوری 

 یکپارچگی کار زندگی
 انسجام خانواده

 تمرکز بیشتر در زندگی

 ریزی شغلی و کاری برمبنای ساعا  کار برنامه

 سازی شخصیت مادر شاغل با شغل و امورا  محولهمتناسب

 خانواده فیابهام در انجام وظا رفع

 هماهنگی بی  مرخصی و خدما  اداری

 ها در قوانی  حمایت از خانوادهسازمانالزام قانونی 

 اجرای صحیح موررا  پشتوانه بنیان خانواده

 لزوم بازنگری در قوانی  سالمت خانواده

 لزوم تصویب قوانی  حمایتی از زنان شاغل

 تفکیک کار زندگی در قوانی 

 حمایت از بنیان خانواده و پذیرش اشتغال بانوان

 ریزی با محوریت انسان محوری برنامه 

 های حمایتیتصویب بودجه

 جانبه برای تعادل کار زندگی ریزی مدون و همه برنامه

پیامدهای یکپارچگی کار 

 زندگی

 توویت بنیان خانواده

 وتربیت کودکان توسط مادران شاغل تعلی 

 توسعه فرهنگی مادران شاغل در جامعه سنتی

 های دولتی و غیردولتیاجرای قوانی  در سازمانسازی  یکسان

 حمایت خانواده از مادران شاغل

 هاهمکاری متوابل بی  مادران شاغل در سازمان

 کاهش ترک خدمت

 همکاری مدیران با حووق قانونی مادران شاغل

 تطبیق مادر شاغل با مادر خانه

 برقراری عدالت در حووق و مزایا

 کارفرما از اشتغال بانوانحمایت 

 اشتغال ام  و افزایش تمایل به ازدواج و فرزندآوری

 حمایت همسران از مادران شاغل

 کمک به افزایش درآمد و اقتصاد خانواده
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 مفاهیم مقوله فرعی مقوله اصلی

پیامدهای یکپارچگی کار 

 زندگی
 سالمت روانی

 سالمت جامعه در گروی سالمت مادران

 توویت روحیه فردی برای بهبود عملکرد

 توویت امید به آینده شغلی

 توجه به روحیا  شخصیت مادرانه در محیط کار مردانه

عوامل مداخله گر 

 یکپارچگی کار زندگی

های  محدودیت

 اجتماعی

 برقراری مشاغل منعطف در شرایط قرنطینه 

 اولویت سالمت کارکنان

 بهداشتی از خود و خانوادههای  افزایش مراقبت

 توویت سالمت خانواده 

 انجام امورا  محوله اداری براسا  مصوبا  سالمت جامعه

 ویژه مادران شاغل حمایت از کارکنان و به

 های قانونی نوص

 عدم تدوی  قوانی  و ضوابط علمی در حمایت از خانواده

 بر قوانی  های اجرای و تأثیر بررسی بازخوردهای برنامه

 مصوبا  سازمان یاجرا یسازکسانی

 منعطف مشاغل با متناسب سازمان ساختار تغییر

 ضعف قوانی  حمایت از خانواده

 های جایگزی  ریزی برای ایجاد تی برنامه

 انداز سازمانی در حمایت از مادران شاغل رسالت و چش 

 سازمانیثبت دائمی مشاغل منعطف در ساختار 

 های در تصدی بانوان پروری در پست جانشی 

 محیطی موانع زیست

 های نژادی و تنوع فرهنگی در مسائل زیستیعدم توجه به شاخص

 های هوا های آلودگی های مادران شاغل در برنامه محدودیت

 وضعیت محیط کاری شاغل از نار نور، دما، آلودگی صوتی و..

 محل زندگی و محل کارتردد در مسیر 

 ضعف ساختارها

 های اداریافزاری و فناوری سازمان توسعه نرم

 پذیری شغلیافزارها درراستای انعطاف ها و نرمضعف سامانه

 آموزش کارکنان در مواجهه با مشاغل منعطف

 برداری با حداقل امکانا  در شرایط کار منعطف امکان بهره
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 مفاهیم فرعیمقوله  مقوله اصلی

عوامل مداخله گر 

 یکپارچگی کار زندگی
 های شغلی استر 

 تأثیر فناوری بر استر  کارکنان

 شده فناورانه )استفاده از رایانه، اینترنت و..( استر  ادراک

 های فناوری پیچیدگی

 تعرض به حری  خصوصی کارکنان

 الزامی مدیران به اجرای مصوبا 

 آفری  مدیران مانند با کارکنانرفتارهای استر 

راهبرد یکپارچگی کار 

 زندگی
 راهبردها

 پذیری با شرایط کار و..های خانوادگی درمورد انطباق آموزش

 های یکپارگی کار در سازمان ها و برنامهراهبرد

 پروری توویت جانشی 

 تناسب شغل با شخصیت

 شناختی مادران سرمایه روان

در شرایط علی 

 یکپارچگی کار زندگی

 تعادل در کار زندگی

 سازی نیازهای کارکنان برآورده

 اعالم نیازهای کارکنان

 تأمی  منابع موردنیاز در کار و زندگی

 های زندگی و خانوادگی آموزش مهار 

 بررسی بازخورد از وضعیت کارکنان

 های کاری تی 

 های کاری جایگزی  تشکیل تی 

 پروری ریزی برای جانشی  برنامه

 جایی کارکنان برای مشاغل منعطف جابه

 رزرو کارکنان برای انجام مشاغل مرتبط

 پذیری انعطاف

 کارکنان خالق در مشاغل منعطف سازگارتر هستند

 تر از فناوری برای کارکنان خالق برداری آسان بهره

 نوآورآموزش کارکنان توسط کارکنان خالق و 

 بندی مهار  کارکنان توسی 

 پذیر توویت منابع سازمانی انعطاف

 تداوم مشاغل منعطف در سازمان

 کارگیری کارکنان سازگار اولویت به
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 مفاهیم مقوله فرعی مقوله اصلی

شرایط علی در 

 یکپارچگی کار زندگی
 تعهد به کار و زندگی

 افزایش روحیه اشتغال در محیط شغلی

 توویت عرق سازمانی در محیط کار

 انداز سازمان در محیط کار توجه به رسالت و چش 

 ای عوامل زمینه

 بودجه سازمان

 اختصاص بودجه مالی در مشاغل انعطاف

 تأمی  منابع مالی در جبران خسارا  ناشی از ک  کاری

 افزاری تأمی  بودجه بابت بسترهای نرم

 سازمانهای جاری  کاهش هزینه

 رجوع و کسر بودجه کاهش تردد اربا 

 های مالی گزارش برنامه

 های مازاد به کارکنان ریزی برای پرداخت برنامه

 فرهنگ سازمانی

 حفظ فرهنگ اسالمی، ایران

 مادران شاغل و امنیت اخالقی سازمان

 عدم خدشه به شخصیت مادران مجرد در محیط کاری 

 بانوان از آقایان تفکیک محل کار

 ارتباطا  سال  در بستر فضای مجازی

 توسعه منابع انسانی

 شرایط جذ  بانوان براسا  قوانی  مشابه آقایان

 کارگیری عدم تبعی  در استخدام و به

 برقراری ناام حووق و مزایای عادالنه

 کارگیری مشاغل منعطف بارضایت کارکنان به

 های شغلی در کمیتهحضور مدیران خان  

 درک متوابل مدیران از وضعیت جسمی مادران شاغل

 بررسی روند ارزیابی عملکرد کارکنان

 سازی فضای کاری سال 

 در مشاغل منعطف رعایت شیوت کاری و نوبت کاری

 سالمت فضای منعطف شغلی

 افزاری در محیط اشتغال بودن بستر نرم آماده
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 مفاهیم مقوله فرعی مقوله اصلی

 شرایط خانوادگی 

 هماهنگی و تعامال  خانوادگی

 رعایت شرایط اشتغال مادر در محیط خانواده

 تحکی  شرایط خانوادگی

 کاری محیط بیشتردر فعاالنه نوش

 شغل انجام زمان انتخا 

 خانوادگی جایگاه با منعطف شغل تناسب

 حق استفاده از دوران مرخصی

 تداوم کار زندگی برای مادران

 کاهش تعارضا  مادر با جامعه

 های آینده توجه بیشتر به هدفت تربیت نسل

 خانواده برنامه با متناسب کاری ساعا  ریزی برنامه

 

ای از مفاهی  و رواباط بای    پردازی اختصاص دارد. ناریه یک مجموعه مرحله آخر کدگذاری به ناریه

(. روند سااخت ناریاه در ایا     4: 6332، 0توضیح و تبیی  پدیده موردبررسی است )هتچ و کانیفآنها برای 

)اساترا  و کاوربی ،   سات  هادادن آن با ساایر موولاه   طور منا  و ارتباط مرحله شامل انتخا  مووله اصلی به

هاایش  ت باه سایاره  مناد نساب   (. در ای  گام مووله اصلی باید مانند خورشیدی در رابطه منا  ناام002: 0624

شرایط، زمینه، راهبردها،  -وسیله پارادای   دادن مووال  به مووله اصلی )محوری( نیز به باشد. هرگونه ارتباط

 مفاهی ، الگوی کلیه به اسا  و باتوجه (. برهمی 062: 0624گیرد )استرا  و کوربی ، صور  می -پیامدها 

 است. شده ارائه (0) شکل در پژوهش کیفی

                                                                                                                                             

1. Hatch & Cunliffe 
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 شاغل پذیرمادران انعطاف کار بر تأکید با زندگی کار های یکپارچگی . مدل پارادایم5 شکل

 

 .باشد می (3)های حکمی )قضایا( مطابق جدول  های مکشوفه گزاره براسا  مؤلفه

 

 گیری بحث و نتیجه

 مشااغل  در شناسای  روان مباحث اهمیت و زندگی با کار روابط درمورد شده انجام هایدر اکثر پژوهش

 و فاردی  تجاار   شاده بار   و پاژوهش انجاام   تحویواا   قبیال  ای  اصلی تمرکز. خورد چش  می هایی به گزینه

 بای ، مبحاث   درایا   باشاد.  مای  معطاوف  همکااران  و مادیران  همچنای   و خاانواده  باا  کارکنان های درگیری

 روحیاا   گیری انداره و به سنجش که طوری به و بوده برخوردار ای ویژه اهمیت از شاغل بانوان شناسی روان

 دانش و رفاه سطح باالرفت  با و تازگی به که است شده زیادی توجه شاغل مادران شناسانه روان های مؤلفه و

 گااه  تکیاه  عنوان به خانواده بنیان که نمود اعتراف باید شود، اما می بیشتری توجه مسائل قبیل ای  به اجتماعی
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 شهای مکشوفه پژوه . قضایای مؤلفه9جدول 

 شرح گزاره گزاره

 0 هیقض

کاری،  هایزندگی، تی  و کار به تعهد هایپژوهش، حوزه از حاصله نتایج و شده انجام تحویوا  به باتوجه

 کار با تأکید بر  زندگی کار یکپارچگی بر حاک  علی شرایط از پذیریانعطاف و زندگی کار در توازن

 .شودمی محسو  شاغل پذیر مادران انعطاف

 6 هیقض
پذیر  انعطاف کار با تأکید بر  زندگی کار یکپارچگی در اساسی و محوری پدیده عنوان به خانواده انسجام

 .است شده درنار گرفته رو پیش تحویق در شاغل مادران

 6 هیقض
سازمان، توسعه منابع انسانی، شرایط خانوادگی و فرهنگ سازمانی نوش  ای ازقبیل بودجهشرایط زمینه

 اند. شاغل ایفا نموده پذیرمادران انعطاف کار با تأکید بر  زندگی کار در یکپارچگی توجهی قابل

 5 هقضی

های محدودیتشامل  شاغل پذیرمادران انعطاف کار با تأکید بر  زندگی کار یکپارچگیگر  مداخله طیشرا

 شغلی هایاستر  درنهایت افزاری ونرم محیطی، ضعف ساختارزیست قانونی، موانع های اجتماعی، نوص

شاغل فراه   پذیرمادران انعطاف کار با تأکید بر  زندگی کار مدل یکپارچگیتحوق  یرا برامناسب  یبستر

 کند.می

 4قضیه 
 هایمتأثر از آموزش شاغل پذیر مادران انعطاف کار با تأکید بر  زندگی راهبردهای یکپارچگی کار

 شخصیت و سرمایه اجتماعی است. با شغل ی، تناسبپرورجانشی  سازمان، توویت خانوادگی، ساختار

 2قضیه 

سازمانی( و شرایط  فرهنگ و خانوادگی انسانی، شرایط منابع سازمان، توسعه ای )بودجهشرایط زمینه

 و افزارینرم ساختار محیطی، ضعفزیست قانونی، موانع هایاجتماعی، نوص هایگر )محدودیتمداخله

راهبردها در ایجاد پیامدهای تووست بنیان خانواده، کاهش ترک خدمت و سالمت شغلی( بر تأثیر  استر 

 باشد.روانی تأثیرگذار می

 

 تاوان می مرکز ای  توویت با و بوده و روانی و روحی توجها  مرکز تری اصلی شاغل مادران اولیه و اصلی

 غیررسامی  هاای سازمان وجود همچنی . برداشت شاغل مادران روانی و روحی توان افزایش بر زیادی نوش

 مشاغول  مجازی یا و غیرانتفاعی هایسازمان صور  به که خانواده و مشاغل با غیردولتی مرتبط های گروه و

 و رسامی  هاای سیاسات  از کاه  دارند بسزایی نوش مادران روانی و روحی بخش ارتوای در هستند فعالیت به

 . رسندمی نتیجه به تر سریع و بهتر دولتی پرهزینه

باا  زنادگی   یکپاارچگی کاار   بر آن تأثیر و پذیرانعطاف کار مدل پژوهش، طراحی ای  کاربردی هدف

 درجهات  تاری قاوی  و بیشاتر  مراجعان، تعامال  و هاسازمان به تواندمی که بوده پذیرکار انعطاف تأکید بر 
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روش کیفی و با استفاده ی از ریگ بهرهپژوهش حاضر با در  .نماید کمک سازمانی و فردی اهداف به رسیدن

هاای پاژوهش،   مدلی جامع و فرایندی ارائه شد. براسا  یافته (0332مند )اشتراو  و کوربی ،  از طرح ناام

 زیرشاخص است. نتایج نشان داد: 064ت  و  07الگوی احصاشده شامل 

 " باشد؛ محوری مدل می مووله " انسجام خانواده 

 "  عنوان  به "های کاریپذیری و تی کار و زندگی، انعطافتعهد به کار و زندگی، توازن در

 کار با تأکید بر  زندگی کار شوند که نوش فعال در ایجاد و کارایی یکپارچگی عللی تلوی می

 کار شاغل داشته و تا ای  عوامل مهیا نشوند، ایجاد و تحول یکپارچگی مادران پذیر انعطاف

 گیرد. شاغل به شیوه مناسب شکل نمی مادران پذیر برای انعطاف کار و زندگی

   مادران پذیر انعطاف کار با تأکید بر  زندگی کار یکپارچگی تری  راهبردها جهت ایجاد مه 

پروری، تناسب های خانوادگی، ساختار سازمان، توویت جانشی آموزش"شاغل عبارتند از: 

 ."شغل و شخصیت و سرمایه اجتماعی

   ودجه سازمان، توسعه منابع انسانی، شرایط خانوادگی و فرهنگ ب "شرایط بستر در ایجاد رشته

 هستند. "سازمان

 محیطی، ضعف ساختار های قانونی، موانع زیستهای اجتماعی، نوصمحدودیت "های مووله

 اند.گر الگوی پارادایمی مطرح شده عنوان شرایط مداخله به "های شغلیافزاری و استر  نرم

 تواند شاغل می مادران پذیر انعطاف کار با تأکید بر  زندگی کار یکپارچگی ایجاد ایجاد

داشته  "خانواده، کاهش ترک خدمت و سالمت جسمی و روانیتوویت بنیان"پیامدهای مه  

 باشد. 

 و موادم  محمادی ، (0632همکااران )  و رشایدی هاای  هاای پاژوهش  کل نتایج ای  پژوهش باا یافتاه   در

  همکاران و زادهکمال(، 0636) همکاران و پور خداکرم(، 0635)همکاران  و نوری شجاع، (0634همکاران )

حادی همخاوان    تاا  (6303و همکااران )  زنیا آمت(، 6303پیگانی و استفانی )، (6303، مارکو اورل )(0636)

شاغل با  مادران پذیر انعطاف کار با تأکید بر  زندگی کار توسعه یکپارچگیباشد. همچنی  ازلحاظ ابعاد می

و  سونیآل(، 6303همکاران ) و ، شانموگام(6303) امزیلیلوپه وپنه(، 0632همکاران ) و های رشیدیهشپژو

 همسو و همخوان است.  (6302) ایجیو گومزم ویماو پژوهش ( 6302لمبر  و هوگان )، (6303همکاران)
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 . مدل تحقیق2شکل 
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 و اداره در فرهنگای  و آموزشای  هاای برناماه  کاتاالزور  نواش  ایفاای  باا  توانناد می غیررسمی هایتشکل

پاژوهش   هاای بررسای . باشاند  ساهی   شااغل  مادران وتربیت تعلی  در و خانواده انجام وظیفه نموده سرپرستی

 باا  کارمناد  تعارضاا   کارکناان  صاحیح  ارزیاابی  و شاغلی )در تماامی ابعااد(    رضاایت  افزایش داد که نشان

 اولویات  در روانای  و روحای  مساائل  باه  توجاه  درنتیجاه . داده اسات  کااهش  را کارمناد  با کارمند و سازمان

 هرگوناه  کاه  باشاند  ایگوناه  باه  بایاد  هاا برناماه  ای  اجرای اما گرفته قرار اجتماعی تأمی  سازمان های برنامه

 شاغلی  و شخصای  زنادگی  در گرایاناه  مداخله عملی عنوان به شاغل مادران رفتارهای در مشاوره و مساعد 

 کارکناان  بای   بالینی شناسی روان امور پذیرش برای آموزشی بسترهای اسا ، باید برای . نشود گرفته درنار

 بارداری بهاره  الزم اقاداما   از لازوم  درصاور   تاا  بوده مهیا خدمت دوران طول در شاغل مادران ویژه به و

 بایاد  شاده  بیاان  زندگی کار تعارض حوزه هایناریه اولی  عنوان به که( 0323) 0گود ناریه براسا  .گردد

 ساایر  توسط بارها که محوق ای  گفته به. نمود جستجو موجود کمبودهای در را زندگی کار تعارض وجود

( ساازمانی  و فاردی ) زماان  و( ساازمانی  و فاردی ) انارژی  مناابع  کاه  زمانی است، هر دهرسی تأیید به محووان

)ویلیاامز   نمائی  مشاهده نیز دیگری وابسته و پیوسته تعارضا  سازمان منابع سایر در توانی باشد، می محدود

 . (6303، 6و همکاران

 عامال  دو هماواره  اجتمااعی  تأمی  به وابسته هایسازمان در شاغل مادران در پژوهش هاییافته براسا 

 بی  شدید وابستگی به باتوجه. شودمی رفتاری و شغلی اختالال  ایجاد باعث که بوده محدود انرژی و زمان

 و شاده  تکثیار  فاردی  ارکاان  تماامی  در سارعت  باه  آماده  وجاود  باه  تانش  هرگونه شغلی و خانوادگی عوامل

. شاود  خاانواده  و ساازمان  در تنش ایجاد باعث تواند می ها تنش ای  کنترل در شاغل مهار  عدم درصور 

 تواند می و بوده حیاتی اختالال  ای  در خانواده یک پایه تری  اصلی عنوان به شاغل مادران بی ، نوش درای 

 اولیاه  طاورکلی، تحویواا    باه  .شاود  کودکاان  فاردی  آیناده  در آنتأثیر و خانوادگی محیط در تکثیر باعث

 خاود  خاانواده  همچنای   و ماالی  درآمد به شاغل مادران وابستگی از تلخ تصویر یک زندگی و کار درمورد

 ماادران  الهای  روحیاا   باه  باتوجاه  درنهایات  اماا  مشاکل  آنها برای دو ای  از یکی انتخا  که دهدمی نشان

 دلیال  باه  زنادگی  و کاار  ماهیات  ازناار  لاذا . اسات  گرفتاه  قارار  اولویات  در مالی، خانواده تأمی  درصور 

های تحویواا  آمتیازن و    که ای  نتایج با یافته هستند ناسازگاری هایحوزه دارای خود رقابتی هایمسئولیت

                                                                                                                                             

1. Goode 

2. Joan, C. Williams, Jennifer L. Berdahl & Joseph A. Vandello 
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ناوری و   ( و شاجاع 0637راد ) (، کماالی 6334هیولات و لاوو  )   (،  6303مارکو اورل )(، 6303همکاران )

 مخاالف، ضارور    نیروهاای  عناوان  باه  زنادگی  و کاار  بنادی  چاارچو  ( همخوانی دارد. 0635همکاران )

. نمایاد مای  برجساته  را دیگار  کاار  باه  زنادگی  از و زنادگی  به کار از، درگیری و گیریجهت گرفت  درنار

 هاای نواش  جنااح  دو بارای  متفااوتی  های جهت زندگی و کار بی  تعارض که رود می ود، انتاارکمب ازمنار

 ماا  در را انتااار  ایا   خانواده از سنتی مراقب نوش و ماهیت کند، اما ایجاد مردان و زنان برای جنسیتی سنتی

 .دهندمی نشان توجه خانواده به بیشتر نسبتاً زنان که کندمی الوا

 مساائل  باه  توجاه  کاه  کناد می ایجاد را تفکر آور، ای  نان عنوان به مرد سنتی نوش به نگاهدیگر،  ازجهت

 کا   را تنش تنهای نه که شودمی آغاز جایی از مشکل شود، اما خانواده در تنش کاهش باعث زنان در مالی

. گاردد  مای  زناان  و مردان بی  بیشتر منازعا  ایجاد برای منبع یک عنوان به گیریشکل باعث کند، بلکه نمی

 را یکدیگر بتوانند که آید وجود به زوجی  بی  متوابلی درک زندگی شرایط در و خانواده محیط در اگر اما

 کاار  با زندگی درنهایت و زوجی  بی  عملکرد یکپارچگی دهد، بلکهمی کاهش را تنش تنها نمایند، نه غنی

 و زنادگی  یافتاه، پیماان   افزایش همبستگی هرگاه است داده نشان تحویوا  از بسیاری در. هدمی افزایش را

 شااغل  ماادران  ها، نوشتنش کاهش در است که افزوده نیز شغلی و زندگی کیفیت بر و شده توویت کاری

، (6304) جاللیاان )، (6307بااکلی و اساتراتج )  هاای تحویواا    ای  نتایج با یافته .است بوده تر پررنگ بسیار

 ( همخوانی دارد.0635و محمدی مودم و همکاران ) (6334آیکان )

-مای  اطمیناان  کارفرمایاان  هرگاه به. است انسجام خانواده شغلی، توویت شرایط توسعه هایراه از یکی

 قارار  تاری پاایی   سطح در سازمانی عرق و عملکرد را ازنار شاغل، آنها مادران غیرشغلی تعهدا  که دهی 

 خاود  های خانواده برای را بیشتری زمان توانند می که آورد وجود به آنها در را اطمینان ای  تواندهد، مینمی

درنتیجه ه  زمان ه  توسعه شغلی بهتری خواهند داشت و ه  باعث ارتوای انساجام خاانواده   . نمایند صرف

 بای   تعاادلی  نوطاه  نتوانند شاغل مادران اگر که شد بیان صراحتاً شده انجام پژوهش در خواهند شد. همچنی 

-جباران  تبعاا   کاه  کنناد مای  وارد جادی  آسایب  خودشان و فرزندان، خانواده کنند، به پیدا زندگی و کار

 و فاردی  رواباط  در تانش  ایجااد  باعاث  مشااغل  قاراردادن  اولویات  دیگار  عباار   باه . داشت خواهد ناپذیری

هاای  ای  بخش از تحویق با یافته .شودشغلی و کاهش میزان انسجام خانواده می آینده درنهایت و خانوادگی

دارای  (0632همکااران )  و و رشایدی  (0635) همکااران  و ناوری  ( شاجاع 0635مودم و همکاران )محمدی

 باشد. مشابهت می
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 پیشنهاد شاده  منعطفی مشاغل شاغل، شرایط بانوان توویت انسجام خانواده با محوریت مناور همچنی  به

 تمامی. شود سازی پیاده مند هدف طور به زدایی تنش رفتارهای وادگیخان و شغلی روابط سازی غنی ضم  تا

 در ابهاام . باشاد  می کارکنان ازطرف مواومت ایجاد العمل و ساختارها، چالش، عکس دارای منعطف مشاغل

 رفاع  باا  که است سازمانی و فردی نیازهای سازی برآورده عدم نتیجه شاغل و سازمان ازطرف رفتارها برخی

باید درنار داشت که مووله انسجام خانواده هماان اتفااقی    .دارد وجود سازی برطرف قانونی، امکان خألهای

قدرکافی نیاز انتزاعای هساتند تاا      های پژوهش به سوی آن رهنمون شده و البته به ها و واکنش است که کنش

آمده با نتایج تحویواا    دست هدرستی به آن ارتباط داد. الزم به ذکر است که نتایج ب سایر مووله هارا بتوان به

( همخاوانی  0636یااری )  و علای  (6332) هیلبر  و همکااران (، 6304(، ب  آرری)6303دبورا و همکاران )

 دارد.

 در بایاد  باالعکس  و خاانواده  و کاار  محایط  بای   متوابال  سود برقراری جهت سازیغنی هایراه بررسی

 تکنولوژیکی، اقداما  و فناوری بخش ماندگی عوب با گذشته های سال در. گیرد قرار سازمانی های اولوبت

 ابعااد  تماامی  در فنااوری  هاای  گشاایش  باا  است، اماا  بوده همراه متعددی مشکال  با هاسازمان برای شغلی

 کاه  طوری به. است شده مهیا و منعطف، مودور صور  به مشاغل از بسیاری انجام غیردولتی، امکان و دولتی

 زماان  ها   طاور  باه  تواناد  مای  خاانواده  در کاار  و خاانواده  شایوع  که داشتند اشاره( 6332) پاول و هوز گری 

 ازناار  اگار . یاباد  افازایش  کاار  و زنادگی  ساازی  غنی و زندگی و کار تعارضا  تا شود تخلیه و سازی غنی

 کاالن  هاای  گذاری سرمایه به نیاز نمود، قطعاً وارد کاری مراحل تمام در را سازی غنی بتوان ساختاری شکل

 باا  مشااغل  تاداخل  در دیگار  عباار   باه  باود.  شاود، نخاواهی    مای  تنش و تعرض دچار سازمان که زمانی در

 کااری  محیط در کارکنان که زمانی در و یابد می کاهش شد  به شغلی محیط در کارکنان خانواده، حضور

 سازی غنی با که درحالی. است بوده شکل همی  به ه  خانوادگی محیط در شوند، وضعیت می مشکل دچار

 باعث خانواده در فرد دیگر، مشارکت عبار  به. نمود جبران توان نمی را یافته کاهش کار، ظرفیت به خانواده

 بارای  کاار  محال  کاه  تعارضای  جباران  باعث مثبت سرریز ای  شود، اما می کار محل در مثبت سرریز ایجاد

الزم به ذکار اسات، نتاایج ایا       .رود می تر پایی  کلی عملکرد درنتیجه و بود کند، نخواهد می ایجاد خانواده

 و هاوز  گری (، 6302باتمان )، (6302) استراتیگا و جیااوتزی(، 6307بخش از پژوهش با تحویوا  مالونی )

 ( مطابوت دارد.0636یاری ) ( و علی0636سپهری، ، (6332) پاول

ورد بررسی قرار گرفته اسات.  ساختاری م مشکل یک عنوان به خانواده و زندگی کار تعارض بر تمرکز
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مثاال تماامی    عناوان  باه . اشااره تأکیاد داشاته اسات     کاار  محال  در ایجاد تنش بر های پژوهش بخش از برخی

 هاا از اسات، اماا ازطرفای مادیران ساازمان      هساتند  و نشاط خود و اعضای خاانواده  شادی طرفدارها  خانواده

و پست ساازمانی خاود صارف نمایناد و حتای در      خواهند وقت و تمرکز بیشتری در کار  خود می کارمندان

ها مناور مدیران سازمان همی  های غیراداری پاسخگویی مناسب برای سازمان و مشاغل مرتبط باشند. به زمان

صور  منعطف انجام  تا بخشی از ای  مشاغل به کنند ایجاد مشاغل بانوان در مثبتی ا تأثیرموظف هستند تا 

هاای مناساب در    نبود زمینه کار زندگی، شامل ادبیا  یل عدم وجود تمرکز دردال از شود. درواقع، بسیاری

های خاص فرهنگی و شرایط اقلیمی،  ای  جنبه بر عالوه باشد. سازمان تأمی  اجتماعی و مؤسسا  تابعه آن می

ز گاذار اسات. نتاایج ایا  بخاش ا     تأثیرای  های ناظر در باروز شارایط زمیناه   نژاد و قومیت و حمایت سازمان

، فال  (6306 کاساپر)  و ( ویا  6303(، آمتیازن و همکااران )  6303پژوهش با تحویواا  ریاور و همکااران )   

 ( دارای مشابهت است.0636همکاران ) و پور ( و خداکرم6306)

های بسیاری از محووان اشاره به ای  دارد که تمرکاز زناان بار مشااغل خاود، باعاث باروز         ناریه اگرچه

 بای   کاار  زنادگی و  ساازی  غنای  مطالعا  خاص در حاوزه  گردد، اما زندگی میصدمه بر محیط خانواده و 

. شودباعث ایجاد تمرکز بیشتر در محیط خانواده و زندگی می خود شاغل همسر از شغلی دو شوهر حمایت

عناوان دو شاریک در یاک محایط کااری کوچاک )خاانواده(         باید اذعان داشت که زن و شوهر هار دو باه  

 باه  یافتاه، مشاغول باه فعالیات هساتند. باتوجاه       عنوان یک ساازمان اولیاه تکامال    هستند و بهمشغول به زندگی 

اسات.   مها   بسایار  شااغل  زنان برای مدیران سازمان حمایت از همسر بیشتر آمده، حمایت دست های به یافته

ران شود که حمایت عاطفی از جانب همسر، باعث توویات روحای و روانای بیشاتر از مادی      مجددا تأکید می

مارتبط باا افازایش     گردد، اقداما  که از ماهیت معنوی و جنسیت مادران غفلت شود. درصورتی سازمان می

پذیرفتاه مای    دردسار  بادون  و برانگیاز  بحاث  عنوان مساائل  به ناخواسته طور تمرکز مربوط به کار زندگی، به

ناوری و همکااران    (، شاجاع 6303شود. نتایج ای  بخش از پژوهش با نتایج تحویوا ، آمتیزن و همکااران ) 

 ( دارای مشابهت است.0636) فرد و همکاران ییبابا( و 0635)

 کنناد.  بارای ماادران ایجااد مای     ای کننده های ناراحت زمینه اوقا  گاهی سطح و نوع شغل به توجهی بی

 باه  "زنادگی  و کاار  یکپاارچگی " اصاطالح  تغییار  در محوواان  برخی اصرار که است ای  نمونه تری  واضح

بخشای از  . اسات  داده جای خود در را طبواتی مفروضا  سری یک ناخواسته طور به "زندگی و کار ادغام"

 آنهاا  خاانگی  زنادگی  کااری، در  زنادگی  توانستند بپذیرناد کاه   افراد موردمطالعه نمی که پژوهش نشان داد
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رد توجاه و تیماار   بسایار ماو   که زنان شاغلی اگرچه که داد بخش دیگری از تحویق نشان. باشد داشته وجود

پردازند و سطح و  بیشتر به کار و فعالیت می گذشتگی طور عمیق و ازخود به همسران خود قرار داشته اند، اما

زنناد، اماا پاس از مادرشادن، حفاظ ساالمت و تربیات         پست شغلی خود را با شرایط زندگی خود گاره مای  

اند، تمرکز خود را  و پست سازمانی که داشتهصحیح فرزندان برای آنها در اولویت قرار گرفته و با هر سطح 

اناد. وجاود مشااغل منعطاف در مشااغلی مانناد کاادر درماانی، معلماان           بر زندگی شخصی خاود قارار داده  

صاور  شایفت کااری و سااعت کااری مشاغول باه کاار          وقت، کارشناسان بهداشت و تغذیه و... که به پاره

قراری مشاغل منعطاف در مشااغل ساازمانی و اداری باا هار      هستند، در تمام شرایط وجود داشته است. اما بر

هاای   هاا و گاروه  کند که مورد مناقشه سازمان های خاص خود را طلب می رده و پستی فرهنگ و زیرساخت

به نتایج ای  پاژوهش انتااار داریا  کاه توجاه بیشاتر باه انساجام خاانواده           حامی کارکنان بوده است. باتوجه

عناوان   شود کمتری  آسیب باه وحاد  و انساجام خاانواده باه      گذاران، باعث می ازطرف کارفرمایان و قانون

 پدیده محوری پژوهش وارد شود. 

 توان به پیشنهادهای زیر اشاره داشت:برای اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی می

 ها در حوزه مناور تعمی  و گسترش نهادهای مدنی و تشکل ریزی بهگذاری و برنامه سیاست

  ؛تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 ها و ریزی مربوط به آن در چهارچو  برنامهها و راهبردهای اشتغال و برنامهسیاست بهبود

 ؛های کالن دولت سیاست

 ؛تازه هایمهار  کاربردنو به یریادگی هایفرصت جادیا 

 ایحرفه ریدر مس یرشد و ترق هایفرصت جادیا 

 پژوهش و مطالعا  علمی و کاربردی در حوزه تعاون، کار و رفاه مناور انجام  ریزی بهبرنامه

 ؛اجتماعی

 مادران شاغل های اجتماعی مناور پیشگیری و آسیب های مختلف دولت بهبخش بی  هماهنگی 

  ؛در کشور

 ؛مشارکت در تعیی  خط فور مطلق و نسبی 

 ؛های اقتصادی، اجتماعیدر برابر آثار سوء رخداد مادران شاغلمناور حمایت از  ریزی بهبرنامه 
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 های بهبود کیفیت زندگی کاری باید توامأ بر بهبود کیفیت زندگی کاری و حفظ درنهایت برنامه

 کارایی سازمان متمرکز شوند؛

 بر تعیی  وضعیت  گردد تا عالوههای سازمانی باعث میعدم وجود ابهام در مشاغل و پست

شرح وظایف طلب نمود با برخورد قانونی مواجه که کارفرما وظایفی فراتر از  مستخدم درصورتی

 شود.

 

 پیشنهادهای پژوهش

های ارتوای فرهنگی برای پذیرش مشاغل منعطف مورد بررسی شود در پژوهشی راهپیشنهاد می .0

 قرار گیرد.

شود در پژوهشی دالیل ترک خدمت مادران شاغل پس از بارداری و بعد از زایمان پیشنهاد می .6

 ها ارزیابی و موایسه شود.رفته و دالیل ای  ترک شغلمورد بررسی قرار گ

افزاری و تحت های موجود در گسترش ساختارهای نرمها و نوصشود تا آسیبپیشنهاد می .6

 شبکه برای گسترش مشاغل منعطف مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد. 

زدایی برای  های کاهش استر  مادر شاغل برای کمک به مانعدر تحویوا  آتی محووان راه .5

 فرزندآوری مورد بررسی قرار گیرد.

 

 های پژوهشمحدودیت

 ؛اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعیعدم پذیرش مبانی ناری پژوهش توسط  .0

 فودان تفکر مشاغل منعطف در سازمان؛ .6

 بحران کرونا؛ .6

  انجام مصاحبه در شرایط غیر عادی. .5

 دنبال ایجاد سرمایه اجتماعی باشد. مداوم به صور  بهسازمان  .4
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