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Abstract 

Background & Purpose: : The need to play work and family roles at the same time puts 

pressure on the individual that can have a negative impact on physical and mental health and 

performance of individuals in the organization. This study examines the lived experience of 

university professors regarding the antecedents and consequences of work-family conflict. 

Methodology: This research is applied in terms of purpose, in terms of how to collect 

qualitative information and has been done with inductive and interpretive approach.. The 

participants in the study were professors of Shahrekord University, 20 of whom were selected 

by purposive sampling method and in-depth interviews were conducted with them. The research 

method used in this research is phenomenology. For data analysis, the modified Colaizzi - Kan -

Stevic method was used. The validity of the results has been evaluated and confirmed in terms 

of external validity, descriptive validity, interpretive validity. 

Findings: Participants' lived experience of work-family conflict antecedents are categorized 

into three main categories: personal, family, and occupational antecedents. The identified 

consequences of work-family conflict are also classified into 3 categories: personal, family and 

occupational consequences. 

Conclusion: Harmful Consequences of Work-Family Conflict Among the teachers under study, 

it is necessary to improve the knowledge and skills of balancing work and family plans so that 

they can better and more efficiently perform these tasks and double expectations at the same 

time. For this purpose, it is necessary to pay attention to the factors affecting the aggravation of 

work-family conflict and provide appropriate solutions to reduce them 
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  چكيده
 هـم  و روان و جسم سالمت بر هم كه كند مي مواجه سنگيني فشارهاي با را افراد ،خانوادگي و كاري هاي نقش زمان هم ايفاي :هدف و زمينه

 خصـوص  در كـرد،  شـهر  يهـا  دانشـگاه  از ييكـ  استادان زيسته هتجرب همطالع به ،پژوهش اين .گذارد مي منفي تأثير سازمان در آنان عملكرد بر
  .است پرداخته كار و خانواده تعارض پيامدهاي و پيشايندها
 .اسـت  شـده  اجـرا  تفسـيري  و استقرايي رويكرد با و است كيفي ،اطالعات گردآوري هنحو نظر از و كاربردي ،هدف نظر از پژوهش اين :روش

 هـاي  مصـاحبه  ،هدفمنـد  گيـري  نمونـه  روش بـه  آنها از نفر 20 انتخاب از پس كه بودند شهركرد دانشگاه استادان ،پژوهش در كنندگان مشاركت
 كـن   و كـواليزي  ،استوتيك شده اصالح روش از ،اطالعات تحليلو تجزيه براي .بود پديدارشناسي روش پژوهش، روش .شد انجام آنها با يعميق
  .رسيد تأييد به و شد ارزيابي ،تفسيري و توصيفي بيروني، هاي جنبه از ،نتايج روايي كه است ذكر شايان .شد استفاد

 و خانوادگي شخصي، پيشايندهاي اصلي همقول سه در ،كار و خانواده تعارض پيشايندهاي خصوص در ،كنندگان مشاركت زيسته تجربه :ها يافته
  .شدند بندي دسته شغلي و خانوادگي شخصي، پيامدهاي هطبق سه در كار و خانواده تعارض پيامدهاي همچنين، و شغلي

 مهـارت  و دانش ارتقاي با كه كند مي ايجاب ،كننده مشاركت استادان ميان كار و خانواده تعارض از گرفته نشئت بار زيان پيامدهاي :گيري نتيجه
 هايانتظار و ها هوظيف اين زمان هم انجام هعهد از بيشتر و بهتر بتوانند آنها تا شود ايجاد موقعيتي ،خانوادگي و كاري هاي نقش ميان سازي توازن
  .است ضروري آنها كاهش براي مناسب راهكارهاي ارائه و كار و خانواده تعارض تشديد بر مؤثر عوامل به توجه ،منظور بدين .برآيند دوگانه

  
 عـواملي  شغلي، عوامل شخصي، عوامل ،كار و خانواده تعارض پيامدهاي ،كار و خانواده تعارض پيشايندهاي ،كار و خانواده تعارض :ها كليدواژه
  خانوادگي
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  مقدمه
 به فقط سالمتي، بحث در اين، از پيش .دارد حياتي نقش ،پايدار توسعه در و است انسان اساسي نيازهاي از يكي سالمت
 از بسياري عليه مبارزه و جسم سالمت از مقبولي سطح به رسيدن و علم پيشرفت با اما ؛شد مي توجه جسم سالمت
 كه سازماني در ،روزانه فردي، هر .كرد تمركز نيز روان سالمت جمله از ،سالمت ديگر هاي جنبه رب بشر ،ها بيماري
 اين جمله از .گذارد مي بسزايي تأثير وي رواني سالمت بر سازمان رو، اين از ،گذراندمي را ساعاتي ،است كار به مشغول
 گرفته نظر در مجزا ةحوز دو خانواده و كار اگر .است كار و خانواده يا كار و  خانواده بين كاركنان تعارض ،گذارتأثير عوامل
 هاي مسئوليت بايد ابتدا از ها انسان .)2006 ،1سوييت و كوسك ،كاتسوفز( بود خواهد ناقص نهاد دو هر از درك ،شود

 اين در ها گذاري سياست و علمي مباحث طوالني سابقة و كردند مي هماهنگ اقتصادي هاي دغدغه با را خود  خانوادگي
 ،كار نيروي در آنها تعداد افزايش با اما بودند؛ خانواده اصلي مراقب زنان ديرباز، از .كند مي تأييد را گفته اين ،زمينه

 درباره اوليه مطالعات ،دليل همين به .شد پديدار اي حرفه زندگي در ،فزاينده فشار با همراه ،2خانواده و كار تعارض اصطالح
 گيرد؛ مي نشئت نقش از كه است يآور استرس عوامل جمله از كار و خانواده تعارض .بود سويه  تك ،خانواده و كار تعارض

 تعارض هاي مدل ).2008 ،3اسپكتور( است متفاوت نقش دو هاي خواسته و ها الزام بين خواني ناهم گوياي ،تعارض اين زيرا
  :است شده ارائه هايي هنظري ،گروه هر در و اند شده بندي طبقه كلي دسته سه به ،كار و خانواده

 ،كار قلمرو در تعارض منابع :از اند عبارت كه اند شده تشكيل اصلي ءجز چند از ها مدل اين .عمومي هاي مدل .1
 كه است فرض اين بر مدل اصلي منطق .خانوادهكار و  تعارض اصلي انواع و خانواده قلمرو در تعارض منابع

 و نقش آن بين تعارض به ،گذاردب تأثير شخص رفتار يا فشار ـ زماني تعهد بر ،نقش از اي ويژگي هر چنانچه
  .شد خواهد منجر ديگر نقش

 تعارض بر را كار و خانواده از شده دريافت اجتماعي حمايت تأثير ها، مدل اين .اجتماعي حمايت بر مبتني هاي مدل .2
 .دانند مي كار و خانواده تعارض كاهش براي راهكاري را اجتماعي حمايت و كنند مي بررسي كار و خانواده

 نقش هايانتظار و ها تقاضا بر مبتني هاي مدل .خانوادگي و كاري نقش هايانتظار و ها تقاضا بر مبتني هاي مدل .3
 تقاضاهاي كه است شده فرض چنين ها مدل اين در .دنشو مي بررسي فشار و تنش ايجاد بر خانوادگي، و كاري
 )زندگي از نارضايتي و شغلي نارضايتي( رواني فشار به ،شيوه دو به ،خانوادگي و شغلي يها نقش از گرفته نشئت

  ).2019 ،4كود و ليك تسايب، ،وانگ( دنشو مي منجر فيزيكي فشار و
 كاري مسائل و كار آن در كه است اي جنبه يكي ؛دارد مدنظر را جنبه دو ،كار و خانواده تعارض گيري جهت مفهوم

 هر در .كند مي تداخل كاري حيطه با خانوادگي مسائل ،آن در كه است اي جنبه ديگري و دارد تداخل خانوادگي زندگي با
 كارلسون،( رفتار بر مبتني و  توان بر مبتني ،زمان بر مبتني ابعاد :دارد وجود عدب سه ،كار و خانواده تعارض جنبه دو از يك

 بالقوة مدهاياپي و پيشامدها زيرا دارد؛ اهميت بسيار معناداري نظر از كار، و  خانواده تداخل ).2009 ،5زيوانوسكا و گرزيواچ
كار و  هاي حيطه كه داشت وجود باور اين ،گذشته در .نيست شبيه خانواده و كار تداخل به لزوماً كار، و  خانواده تداخل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Catsouphes, Kossek & Sweet.  
2. Work Family Conflict (WFC)  
3. Spector  
4. Wang, Tsaib, Leec & Kod 
5. Carlson, Grzywacz & Zivnuska 
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 جايگزين استدالل اين امروزه، .دنشو بررسي جداگانه بايد و دنكن مي عمل خود مخصوص قوانين اساس بر ،خانواده
 بر ،كاري محيط هاي عامل تنها نه كه معنا بدين ؛داند مي متقابل و پويا را كار و خانواده بين رابطه كه است شده اي عقيده
 و ديباجي ،ساماني عريضي( مؤثرند شدت به كاري زندگي بر هم خانوادگي مسائل بلكه ،گذارندتأثير خانوادگي زندگي
 ،دارند برعهده را خانوادگي و كاري هاي مسئوليت مشترك طور به ،مردان و زنان از بسياري كه روزها اين .)1390 صادقي،
 از اندكي تعداد فقط اما ؛كنند تجربه اندازه يك به را خانواده و كار و كار و خانواده تداخل ،مردان و زنان كه رود مي انتظار

 ويژه شرايط .يابد مي بيشتري شدت ،مشاغل از برخي در ،نقش تعارض اين .ندنك مي تأييد را فرضيه اين ها پژوهش
 همچنين، و آنان گيخانواد و يكار وظايف انجام ميان تعادل برقراري در را مشكالتي ،سازمان كار نوبت كاركنان

 مربوط اي دوره به دارد، وجود كار و خانواده خصوص در كه يادراكات از بسياري .است كرده ايجاد نقش دو اين ناسازگاري
 همسران برعهده خانواده هاي مسئوليت تمام زيرا ؛كنند كار وقف كامل طور به را خود بودند قادر مرد كارمندان كه شود مي
 تقاضاهاي با كاري تقاضاهاي بين ناهماهنگي واسطه به ،خانوادهكار و  تعارض ).1985 ،1ينهاوسگر و بيولت( بود آنها

 به وابسته زماني هاي محدوديت و ها توقع كه دهد مي رخ زماني ،پديده اين .شود مي ايجاد خانوادگي زندگي يا خانواده
 انتخاب ).2008 ،2كاسا و برونينگ مازرلو،( شود دشوار دو اين ةادار و باشدن سازگار هم با فرد شخصي و اي حرفه زندگي
 بر فرد كه شود مي باعث كار از رضايت ).1395 ،حسيني و باقري( دهد مي قرار تأثير تحت را فرد زندگي سبك نيز شغل
 انطباق كاري خصوصيات با را خود شخصيتي هاي ويژگي و كند كسب را زمال هاي مهارت ،شود مسلط خود كاري محيط
 ،است آور زيان خانوادگي زندگي براي كاري زندگي كه شود احساس چنانچه ).1393 ،ذاكر ثنايي و نظري ،نعيمي( دهد

 آور زيان كاري زندگي براي خانوادگي زندگي كه شود احساس اگر و است كار و خانواده تعارض نوع از موجود تعارض
 خانواده تداخل مشابه خانواده، با كار تداخل ةبالقو يپيامدها و پيشايندها .است خانواده و كار نوع از موجود تعارض ،است

 و همكار طرف از سازماني حمايت فقدان علت به ،كار و خانواده تعارض اغلب، ).1985 ،بيوتل و وسهاگرين( نيست كار با
 استرس و )ازحد بيش كار( نقش باري گران ،نشده بيني پيش  و طوالني كار زمان محدودشده، شغلي خودمختاري سرپرست،

 يا دارند يتر كوچك فرزندان يا بيشتر فرزندان كه دهد مي رخ افرادي براي نيز خانواده و كار تعارض .شود مي ايجاد شغلي
 در برابريهمسر از نكردن حمايت  يا بيمار و خورده سال والدين از مراقبت مانند ،شود مي تقاضا آنها از يبيشتر يها مراقبت
  ).2003 ،3پاول و وسهاگرين( خانوادگي هاي مسئوليت و وظايف تقسيم

 را يشغل رضايت ،كار و خانواده تعارض .است مرتبط كار و خانواده تعارض با شغلي هاي بحران و كار سختي
 هاي برآشفتگي ،متعدد هاي نقش اداره دليل به كه هستند كاركناني ).2005 ،4شوفلي و دمروتي باكر،( كند مي بيني پيش
 آنان ةخانواد و كار تعارض با ها تلحا اين و درندا بيشتري افسردگي و كمتر نفس عزت ،افراد اين .كنند مي تجربه را زيادي
 سالمتي كاهش و افسردگي با كار و خانواده تعارض ).2005 ،6هنسي از نقل به .1999 ،5وداتيل و شوارتزبرگ( است مرتبط

كار  تعارض كه داد نشان )1998( 8ازكي و لين كاسك، پژوهش نتايج .)1992 ،7كوپر و راسل فرون،( دارد ارتباط سالمتي
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1. Biwlet and Greenhaus  
2. Mazrolle, Bruening & Casa 
3. Greenhaus & Powell 
4. Bakker, Demerouti & Schaufeli 
5. Schwartzberg & Datelv 
6. Hennessy 
7. Frone, Russel & Cooper 
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 كاهش زندگي از رضايت شغلي، نقش استرس افزايش .است همراه زناشويي و شغلي رضايت كاهش با كار و خانواده
 ،افراد براي تعارض سو، يك از .دارد اهميت اندازه يك به ،سازمان و افراد براي كار و خانواده تعارض طوركلي به .يابد مي
 و والديني وظايف ضعيف انجام شاغل، والدين متيالس خطر افزايش مانند ،است منفي پيامدهاي يا استرس اصلي منبع

 ،وري بهره كاهش با ها سازمان براي ديگر، سوي از و رواني متالس كاهش و زندگي از رضايت كاهش ،بدخلقي همسري،
 خالد، رستگار( است همراه سازماني شغلي تعهد كاهش و كار از گيري كناره افزايش كار، از كاركنان غيبت و تأخير افزايش
1385.(  

 ،متحده اياالت همچون يمختلف كشورهاي در ،عام و جهاني تعارض نوعي مثابة به ،تعارض اندازة از بيش تجربة
 بر كه هايي مدل ،اين وجود با .است شده تأييد زنان و مردان گروه دو هر بين در و ايران و غنا ،پاكستان ،ژاپن ،استراليا
كار  تجارب زيرا ؛نيستند كاربردي غيرغربي كشورهاي رايب ،اند يافته توسعه غربي كشورهاي در كار و خانواده تضاد اساس

 و استخدامي هاي فرصت ،ملي هاي سياست ،فرهنگي هاي ارزش در تفاوت تأثير تحت ،مختلف كشورهاي در و خانواده
  .)2014 ،1آنور( گيرد مي قرار كشور هر خانواده ساختارهاي

 در آن بررسي اما است؛ مهم و برجسته ،متأهل شاغل مردان و زنان همة بين در كار و خانواده تعارض مسئله بررسي
  :است برخوردار بيشتري اهميت از زير داليل به ،دارند فرزند و همسر كه ياستادان بين

 وزشآم هاي برنامه دريچة از فقط ،استادان به مربوط مسائل به ،آموزشي ريزي برنامه و سياست ادبيات در )يك
 مردان براي و است شده نگاه اشتغال و رسمي آموزش حوزة در جنسيتي هاي نابرابري ،زنان آموزش به يتحساس ،علمي

  ندارد؛ وجود چنداني يها پژوهش ،هلأمت
  ؛است يكسان حرفه اين مردان و زنان تعداد تقريباً و شود مي محسوب مهم مشاغل از يكي دانشگاه، در تدريس )دو
 ،آن كنندة تعديل عوامل و خانواده و كار تعارض مديريت چگونگي زمينه در تجربي تحقيقات كمبود بر عالوه )سه
 و پيمايشي روش با زمينه اين در داخلي تحقيقات همة .است گرفته انجام تحقيقات شناسي روش بحث ،تر مهم علمي مسئله

اين در درگير افراد خود ديد از ،آن مديريت چگونگي و خانواده و كار تعارض كنندة تعديل عوامل و اند شده انجام يكم 
  ؛است هدشن بررسي ،تعارض

 حوزة از هرچه و دارد وجود محدودي ادبيات ،هستند آموزشي هاي نقش درگير كه زناني تجارب خصوص در )چهار
 در تحقيقات و اطالعات ،كنيم حركت اطراف شهرهاي سمت به ،شهرها كالن ساير و تهران مانند ،كشور مركزي شهرهاي

كار و  تعارض وضعيت كه شهرهاست همين از يكي ،وبختياري چهارمحال استان مركز ،شهركرد .رسد مي صفر به زمينه اين
  ؛است نشده بررسي تاكنون آن متأهل استادان خانوادة

 قرار مختلفي مشكالت و فشارها ،ها استرس تأثير تحت ،يسازمان هر در شاغل افراد ساير همچون نيز استادان )پنج
 و پيشگيري و مشكالت اين بر غلبه براي .شود مي پديدار هاآن فردي و اجتماعي زندگي و دانشگاه در ،آن عوارض و گيرند مي

  .كنند توجه مسئله اين به مسئوالن كه است الزم ،استادان كار و خانوادة تعارض درمان
 تحت شانعملكرد و روند مي شمار به ها دانشگاه اساسي ركن و آموزشي يها برنامه مجريان و انساني نيروي ،استادان

 بانكداري، همچون ،خدماتي صنايع به ،زمينه اين در گرفته صورت يها پژوهش اغلب .گيرد مي قرار هاآن سالمت تأثير
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 .اند كرده غفلت استادان جامعه در خانواده كار و تعارض بررسي از پژوهشگران و است محدود يبيمارستان و هتلداري

 بسزايي تأثير ،استادان شغلي  رضايت  نتيجه در و عملكرد بر  ،سازمان در كار و خانواده  تعارض با برخورد چگونگي
 شرايط و  سازمان  يها مشي خط كار،  ماهيت ارتقا، حقوق، عامل پنج  به  دانشگاه در استادان كه بدانند بايستي  مديران .دارد

 يها پژوهش ،اخير يها سال در .است متفاوت  گانه پنج عوامل اين از آنها  رضايت درجه و دارند  يخاص  نگرش  ،كاري
 و جامعه افراد بر ها تعارض اين تأثير و پيامدها و پيشايندها ،خانواده و كار ،كار و خانواده تعارض مطالعه براي زيادي
 دانشگاه استادان كار و خانوادة تعارض يپيامدها و پيشايندها به ها پژوهش از كمي تعداد اما ؛است شده انجام ها سازمان
 عامل عنوان به تواند مي ،كار و خانواده تعارض ،شهركرد دانشگاه چونهم هايي دانشگاه در اساس، همين بر .اند پرداخته
 و پيشايندها شناسايي ،پژوهش ادبيات به توجه با .شود دانشگاه كاركنان خالقيت بروز و علمي توسعه مانع ،منفي

 با تا است شده تالش پژوهش اين در رو، اين از .دارد بسياري اهميت دانشگاه، اين در كار و خانواده تعارض پيامدهاي
 ،آن پيامدهاي و پيشايندها و شده  مطرح كار و خانواده تعارض از شهركرد دانشگاه استادان تجارب پديدارشناسانه، رويكرد

 متغير ،دانشگاه استادان ميان كار و خانواده تعارض پژوهش، اين در .شود استخراج معنادار هاي مقوله و ها مومفه قالب در
 با كه كند كمك شهركرد دانشگاه گذاران سياست و مديران به تواند مي ،پژوهش اين نتايج .است شده گرفته نظر در منفي

 امكان حد تا را پيامدها و پيشايندها اين و كنند طراحي را ييها برنامه ،و خانوادهكار  تعارض يپيامدها و پيشايندها شناخت
 تعارض از شهركرد دانشگاه استادان :شود مي داده پاسخ اصلي الؤس اين به حاضر پژوهش در اساس، اين بر .دهند كاهش

  ؟دارند تجاربي چه ،كار و خانواده

  پژوهش پيشينه
  كار و خانواده تعارض

 تعريف ،شود مي استناد آن به ها پژوهش بيشتر در و است شده ارائه كار و خانواده تعارض براي كه يرايج تعاريف از يكي
 ،آن در كه است نقشي بين تعارض نوعي ،كار و خانواده تعارض تعريف، اين پايه بر .است )1985( وسهاگرين و بيوتل
 كاري نقش در مشاركت كه معنا بدين ؛ندگارناساز هم با سو دو هر از خانوادگي، و كاري يها نقش از پديدآمده فشار

 ،كار و خانواده ميان تقابل ).22 :1385 خالد، رستگار( است دشوار )كاري( خانوادگي نقش در مشاركت دليل به ،)خانوادگي(
 علوم ).2006 پاول، و وسهاگرين( است گرفته قرار توجه كانون در گذشته سال 25 طي كه است يموضوعات از يكي

 اند داده نشان عالقه مردان، و زنان خانوادگي و شغلي هاي مسئوليت ميان تعادل ايجاد نحوة به ،نيز شناسي روان و مديريت
 مانند خانوادگي، و كاري هاي نقش ساختار و ماهيت تغيير با ميان اين در ).2005 ،2كرچمير ؛2000 ،1روثبارد و ادوارد(

 خانوادگي هاي مسئوليت در سنتي هاي نقش از عضيب شدن رنگ كم و مشاغل در زنان بيشتر حضور زوجين، شدن شاغل
 زمينه اين در بسياري مطالعات ،)2000 ،4كروتر و رپتي جنكينز، ؛2000 روثبارد، و ادوارد ؛2001 ،3يدها  و بارنت( افراد
 يا خانوادگي و شغلي هاي فعاليت حدود ميان تعارض بر عمدتاً ،كار و خانواده به مربوط مسائل پيشينه .است شده انجام
 شود؛ مي استفاده يكديگر جاي هب اغلب ،زندگي و كار و  كار و خانواده اصطالح .است تمركزم ،كار و خانواده تعارض همان
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 و كند مي اشاره خانه در والديني و همسري هاي نقش به مربوط مسائل به كار و خانواده .دارد وجود تمايز دو اين بين اما
 مربوط ...و مذهبي هاي فعاليت اجتماعي، هاي گروه در عضويت مانند ،فرد غيرشغلي يها نقش ساير به زندگي و كار
 كه 1نقشي بين تعارض از نوعي :اند كرده تعريف گونه اين را كار و خانواده تعارض ،)1985( گرينهاوس و بيوتل .شود مي
 شغلي( ينقش انجام ،رو اين از ،ندناسازگار يكديگر با ها جنبه از برخي در ،كار و خانواده حيطه هاي نقش از ناشي فشار ،آن در
 انتظارات كه دهد مي رخ زماني كار و خانواده تعارض .شود دشوار ديگر ينقش دادن انجام كه شود مي باعث )خانوادگي يا

 فرد براي ،نقش بين تعارض .كند مي تداخل ها نقش ساير كامل انجام براي شخص هاي توانمندي با نقش يك به مربوط
كار و  تعارض علت، همين به ).2011 ،2چن و شاين( دارد گريزناپذيري پيامدهاي و نتايج اش چندگانه هاي نقش انجام در

 و خواني ناهم ،تعارض اين .است شده مطرح و بندي دسته نقش از ناشي زاي استرس عوامل زيرمجموعه در اغلب ،خانواده
 از نقل به ؛1978 ،4كان و كتز ؛1964 ،3روزنتال و كان( دهد مي نشان را متفاوت نقش دو هاي خواسته و ها الزام بين تضاد

كار  تعارض گيري جهت .شد خواهد منجر فرد براي استرس به ،باشد كه شكلي هر به تعارض رو، اين از ،)1389 متشرعي،
 W يا WIF( كند مي تداخل خانوادگي زندگي با كاري مسائل و كار آن در كه جهتي :دارد مدنظر را جنبه دو ،و خانواده

FC( دارد تداخل كاري حيطه با خانوادگي مسائل كه جهتي و )FIW يا F WC( )2006 ،5توتل.(  

  كار و خانواده تعارض كننده تعديل عوامل
 را كار و خانواده تعارض كننده، تعديل منابع مثابة به كه هستند يمهم يها ويژگي از ،كار در اجتماعي حمايت و عمل آزادي
 كاري محيط در اجتماعي حمايت كه است هداد نشان شغلي ويژگي از بخش اين درباره تحقيقات نتايج .دنده مي كاهش

 نسبتاً ،كار و خانواده منفي و مثبت نفوذ دو هر با اجتماعي حمايت ارتباط و دارد معكوس ارتباط كار و خانواده تعارض با
 را كمتري كار و خانوادة تعارض كنند، مي دريافت بيشتري اجتماعي حمايت خود همكاران از كه كارمنداني .است قوي
 زندگي در فشار و تعارض منابع ).24 :1389 ،زاده حسن و مولوي نوري، كجباف، ،صالحيان( برعكس و كرد خواهند تجربه

 نقش، اضافي بار به ،بيروني يها استرس .شوند مي بندي دسته بيروني و دروني گروه دو در ،اند شاغل دو هر كه زوجيني
 خودكارآمدي به مربوط عقايد ،دروني يها استرس و شود مي گفته نقش تعارض و فرزندان از مراقبت خانه، در كار تقسيم

 ميل جنسيتي، يها نقش اساس بر شدن اجتماعي مانند انجامند، مي ناراحتي و ناكامي به كه هستند شناختي روان نيازهاي و
 ).40 :1385 خالد، رستگار( مردان و زنان براي ويژه مسائل و صميميت براي كافي زمان نداشتن پيشرفت، به شديد
 دارد بسياري وظايف و ها مسئوليت ،نقش دو هر كه دارند برعهده را دار خانه فرد هم و شاغل فرد نقش هم ،شاغل زوجين

 براي را زيادي زمان ،اند شاغل دو هر كه زوجيني .باشند داشته هم فرزنداني زوجين اگر خصوص به كند، مي خسته را آنها و
 نقش ).1389 باغبان،( شود مي منجر صميميت كاهش به ،كار اين و كنند مي صرف زندگي يها مسئوليت دربارة بحث
 بار زير از و باشد قوي عاطفي و جسمي نظر از بايد مرد آنكه ضمن است، خانواده سرپرستي و آوري نان ،مرد سنتي

 گيري تصميم درست لزوم، مواقع در بتواند و باشد مسلط زن بر ارتباطي يها زمينه تمام در ،نكند خالي شانه ها مسئوليت
 خود وقت بايد زن سنتي، مفهوم طبق بر .است وجه بهترين به مادري و همسري نقش ايفاي ،نيز زنان سنتي نقش .كند
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 ها مفهوم اما .كند تربيت اجتماعي شده ييدأت الگوهاي با مطابق را هاآن و دهد اختصاص ها بچه آموزش و مراقبت به را

 را خانه وظايف همسرش همكاري با ،است زندگي شريك مرد دارد، كيدأت شخص فرديت بر ،فرد جنسي نقش از جديد
 تحقق و تمايالت مانع و كند مي مشورت همسرش با ها گيري تصميم در كند، مي مراقبت فرزندان از و دهد مي انجام

 تغيير ،جنسيت به سنتي يها نگرش جنسيتي، يها نقش تغيير وجود با ).1389 زاده، آدينه و گروسي( شود نمي او خويشتن
 را فردي ،زوجين اگر حتي .است آشكار نيز كودك تربيت در حتي ،ها مسئوليت تقسيم در عدالتي بي مسئله و نكرده چنداني
 در عدالت به رسيدن براي .كنند مي نظارت ها برنامه اين بر كه هستند زنان ،اغلب كنند، استخدام بچه از پرستاري براي

 سهم و كنند آغاز را پدري نقش مردان تا كنند كمتر را خود كنترل آرام آرام كه باشند قادر بايد زنان خانه، يها مسئوليت
   ).1394 ،مژدهي منفرد و ليلي نژاد كاظم سيگارودي، امامي مقصودي، ،حسابي( بپذيرند فرزندان تربيت در را خود واقعي

 از پژوهشگران .اند كرده پيروي بيوتل و گرينهاوس كار و خانواده تعارض بندي طبقه و تعريف از ،پژوهشگران بيشتر
 .است هبود غيرمستقيم روش ،آن ترين رايج كه اند سنجيده گوناگون هاي روش به را كار و خانواده تداخل ،انداز چشم اين

 بررسي خانوادگي هاي مسئوليت با كار تداخل جنبه از فقط را كار و خانواده تعارض خود، اوليه تحقيقات در محققان
 را كار و خانواده بين عديچندب و دوجانبه ارتباطات كه كوشند مي محققان امروزه اما ؛)1985 بيوتل، و گرينهاوس( اند هكرد 

 ضمن محققان، .شود بررسي عديب شش مدل در ،كار و خانواده ارتباط تا است شده تالش اخير، تحقيقات در .كنند بررسي
 ،عديچندب رويكرد از استفاده با ،عديب مطالعات در كه ندا هكرد پيشنهاد ،زندگي و كار بين دوجانبه ارتباطات از حمايت
 ابزار با ،)1988( 2سومر و استفان ).2000 ،1ويليامز و كاسمار ،كارلسون( شود سنجيده كار با خانواده و خانواده با كار تعارض

 خانواده با كار تداخل جهت يك در و رفتار و تنش زمان، عدب سه در را كار و خانواده تعارض عاملي سه مدل ،اي لفهؤم16
 با كار تعارض را فاكتورها اين آنها .كند مي گيري اندازه  را خانواده با كار تعارض نوع سه ابزار، اين لفهمؤ14 .كردند بررسي
 رفتار اساس بر خانواده با كار تعارض و )لفهؤم 4( تنش اساس بر خانواده با كار تعارض ،)لفهؤم 4( زمان اساس بر خانواده

 كرده كمك خانواده با كار تعارض گيري اندازه  پيشرفت به شكل، سه به ،سومر و استفان هاي يافته .دنناميد )لفهؤم 6(
 سنجش براي را ديگري مطالعة ،پژوهش انتهاي در آنها .است شده توجه جهت يك از فقط تعارض، اين به اما ؛است

 با كار و خانواده تعارض مطالعة براي را جديدي مدل )2000( شهمكاران و كارلسون .اند دانسته ضروري كار با خانواده
 را خانواده با كار و كار با خانواده تداخل ،جهت دو و عدب شش در مدل اين .كردند ارائه ،نقش فشار تئوري به استناد
 سال از قبل تا شده انجام هاي پژوهش از نيمي از كمتر در كه دريافتند و كردند بررسي را پژوهش 25 آنها .سنجد مي

 هم از )رفتار و تنش زمان،( تعارض نوع سه پژوهش، 7 در و دارد وجود تمايز كار و خانواده تعارض جهت دو بين ،2000
 اشكال گرفتن ناديده .است نشده بررسي جهت دو در تعارض شكل سه ها، پژوهش از يك هيچ در اما ؛است شده جدا

 اين .شد عديچندب رويكرد با كار و خانواده تعارض بررسي براي محركي و انگيزه گذشته، هاي پژوهش در تعارض مختلف
 رفتار و تنش زمان، اساس بر را آن ابعاد بيوتل و گرينهاوس ،ادامه در و شد ريزي پايه سومر و استفان مدل اساس بر مدل

 لحاظ از ابزار اين داليلي به كه نويسند مي همكاران و كارلسون .)2017 ،3تاتسوسه و يامادا سكين، كورا،( كردند معرفي
 پنج ميان بررسي اين )دو ؛است شده پايا و رفته كار به مختلف پژوهش سه در ابزار اين )يك :دارد قوي ساختاري ،پايايي
 از فقط ،تعارض گيري اندازه  براي )سه است؛ ها نمونه سوگيري كاهش ،آن عمده مزيت و شده انجام متفاوت شغلي گروه
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1. Carlson & Casmar & Williams 
2. Stephens and Sommer 
3. Koura, Sekine, Yamada & Tatsuse 
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 برده كار به اي طوالني هاي نامه پرسش ،قبلي تحقيقات از عضيب كه است گفتني .است شده استفاده متفاوت مؤلفه 18
 اين )چهار .بماند دور آنها نظر از ييها مقياس دليل، همين به و باشد آور التكس گان دهند پاسخ براي توانست مي كه بودند
 .است شده گرفته ناديده قبلي تحقيقات در آنها از بعضي كه دنك مي گيري اندازه  را كار و خانواده تعارض عدب شش ،ابزار

 شده داده بسط آنها پژوهش در كه كار و خانواده تعارض عديچندب گيري اندازه  كه كنند مي بيان همكارانش و كارلسون
 مطالعة در رو، اين از .)2019 همكاران، و وانگ( كند مي بررسي را عدب شش هر كه است  ساختاري شرح ترين دقيق است،
   .است هشد استفاده )2000( همكارانش و كارلسون ابزار از ،حاضر

 حمايتي منبع خانواده ،ايراني جامعة در ؛شود مي خالصه كار و خانواده در ،ها ارزش و ها مفهوم ،ايران جامعة در
 برقرار ارتباط يكديگر با پيوسته حضوري، ديدارهاي يا تلفن طريق از ،يايران هاي خانواده اعضاي ؛شود مي محسوب

 اجتماعي ساختار ايجاد در خانواده نقش ،ايراني جامعة در .دارد هخانواد هويت با تنگاتنگي ارتباط ،فرد هويت و كنند مي
 كنندة منعكس ايران در خانواده تأثير .شوند مي آشنا خانواده محيط در اجتماعي، مشاركت مفهوم با افراد و است مهم بسيار
كار و  بين ارتباط و افراد بر آن تأثير و خانواده هاي مفهوم و ها ارزش بنابراين، .است فرد اجتماعي زندگي و اخالقي اصول
 هاي دهه در .باشد متفاوت فردگرايانه و غربي هاي فرهنگ ويژه به ،ها فرهنگ ساير با است ممكن ،ايران جامعه در خانواده
 علت به .است كرده تجربه خود كار  محل در را اجتماعي ـ دموگرافيكي تغييرات غربي، جوامع مانند نيز ايران جامعة ،اخير

 ،نتيجه در است، يافته افزايش كار محل در زنان مشاركت كرده، تحصيل زنان تعداد افزايش و زندگي سنگين هاي هزينه
 دو هر مرد و زن كه است داده يهاي خانواده به را خود جاي آرامي به ،بودند خانواده آور نان مردان فقط كه اي سنتي خانوادة

 غربي كشورهاي كاركنان مشابه را زندگي و كار بين تعارض ،ايراني زن و مرد كاركنان تغييرات، اين دليل به .كنند مي كار
 رغم به .است حياتي پژوهش اين اجراي ،ايران در كار و خانواده اخير دموگرافيكي تغييرات به توجه با .كنند مي تجربه
 تعارض از پيشگيري و مديريت يارتقا براي تالش يا كار و خانواده ارتباط ساختار يا ماهيت درك براي بخش، اين اهميت

  ).2006 كريمي،( است شده انجام اندكي  هاي پژوهش ،ها حوزه اين در

  خانوادهو  كار تعارض پيامدهاي
 به ابتدا تعارض، نوع دو اين كه دهد مي نشان خانواده و كار و خانواده و كار تعارض زمينه در متعدد يها پژوهش نتيجه

 براي .دارد يكساني اهميت ،ها سازمان و افراد براي تعارض اين و رساند مي آسيب زناشويي خشنودي و شغلي خشنودي
 ،كار محيط در كاركنان غيبت و تأخير افزايش كاركنان، شغلي خشنودي كاهش وري، بهره كاهش به تعارض اين ،سازمان
 براي و )1393 ،طالبي و رستگار مهارلوئي، ثابت ،صيف( شود مي منجر سازماني تعهد كاهش و كار از گيري كناره افزايش
 مانند( فردي بين روابط سالمت يا ...)و افسردگي اضطراب، مانند( روان سالمت به و است استرس اصلي منبع افراد،

  ).2004 ،1مپسونات و هامر( رساند مي آسيب )طالق و تعارض افزايش

  پژوهش تجربي پيشينه
 در كه دارد مختلفي پيامدهاي و پيشايندهاي كار و خانواده تعارض زمينه، اين در شده انجام هاي پژوهش نتايج اساس بر

   .است شده اشاره آنها بعضي به 1 جدول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Hummer & Thompson 
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   كار و خانواده تعارض با ارتباط در پژوهش تجربي پيشينه .1 جدول
  نتايج پژوهشگران پژوهش عنوان

ــا شــيوه ــه يه ــارض اي مقابل ــار تع  /ك
  )1392( ونكي و الحاني ،توانگر  كيفي مطالعه يك :پرستاران در خانواده

 عبـارت  آن هـاي  هطبقـ  زيـر  وبود فردي مقابله اصلي )تم(طبقه
 توسـل  و تطابق ،رفتن طفره ،شيفت تنظيم ،كنترلي خود :از بودند

  .معنويات به

 پيامـدهاي  و عوامـل  تحليـل  و مطالعه
 مطالعـه ( زنـدگي  و كار بين تعادل عدم

 علمــي تئــهي عضــو اســاتيد :مــوردي
 )وبلوچستان سيستان دانشگاه

 

  )1392( مير و ساالرزهي

 سـابقه  :از انـد  عبارت مصاحبهاز آمده دست هب پيامدهايوواملع
 و حقـوق  كـار،  محيط شرايط جنسيت، پژوهش، و تحقيق كاري،
 صـحبت  فرزندان، سن منزل، در دانشجويان يها مزاحمت مزايا،
 علمي، خانواده نداشتن كاري، سفرهاي كار، سر مداوم يها كردن

 مشـكالت  از برآمـده  ذهنـي  هـاي  درگيري شخصي، خصوصيات
 افـزايش  دانشـجويان،  تعـداد  افـزايش  كـار،  محـل  در گيدخانوا

 مراتـب  بـه  ارتقـا  افـزايش  ارتقـا،  يها نامه آيين درپي پي تغييرات
 اجرايـي،  وظـايف  بـاال،  طلبي توفيق و پذيري رقابت روحيه باالتر،
 حقـوق  از غفلـت  پيامـدهاي  مرخصـي،  كمبـود  و تحصيلي رشته
 خسـتگي  خانـه،  محـيط  در دهنـي  درگيـري  فرزنـدان،  و همسر

 سهوي اهمام دانشجويان، و همكاران با نامناسب ارتباط جسمي،
 خـانوادگي  وظايف انجام در حوصلگي بي كاري، وظايف انجام در
  .خود گرفتن ناديده و

 و خـانواده  ــ  كـار  تعـارض  بين ارتباط
ــايت ــويي رضـ ــتاران در زناشـ  و پرسـ
 علوم دانشگاه هاي بيمارستان ماماهاي
  زابل پزشكي

 شهدادي جهاني، منصوري، رباني،
  )1394( خمري و

 )نسبي رضايت( 52/168 كاركنان زناشويي رضايت نمرهميانگين
 تعـارض ( 26/3 كاركنـان  كار و خـانواده  تعارض نمره ميانگين و

كـار و   تعـارض  و زناشـويي  رضـايت  بـين  .آمد دست به )متوسط
 ،=03/0p ( دارد وجـود  داريامعنـ  منفـي  ارتباط كاركنان خانواده

11/0r=-(زناشويي رضايت تعارض، اين افزايش با كه طوري به ؛ 
   .يابد مي كاهش

 علمـي  هيئت عضو زنان تجربه مطالعه
ــگاه ــاي از دانش ــئوليت ايف ــا مس  يه
  شغلي و خانوادگي

  )1395( حسيني و باقري
 خـانواده  در نقـش  ايفـاي  و خـانگي  نقـش  اصـلي  مضمونچهار

 مـاني أتو دانشـگاه،  در نقـش  ايفـاي  و شـغلي  نقش :از اند عبارت
  ؛مسـائل  حـل  بـا  مواجهـه  ؛خـانوادگي  و شـغلي  يها نقش ايفاي

  .دوگانه يها نقش ايفاي مانيأتو مشكالت

 ــ   خانواده تعارض پديدة كيفيِ بررسي
 بــين در آن مـديريت  چگـونگي  و كـار 
 دلوار شهر متأهلِ معلمِ زنان

  
  )1395( دهقاني و حيدري

 .1 محـوري  مقولة سه در مديريت و تعارض اين با مرتبطواملع
 .3 و تكنولوژيـك  عوامـل  .2 ،)خـاص  و نوعي( اجتماعي سرمايه

 يـك  و )عـاطفي  و شناختي ابزاري، مديريت( فردي خودمديريتي
خـانواده   تعارض پديدة يفردمحور و تكنو اجتماعي، هستة مقولة
  .است شده بندي دسته و كار

وشـغلياسـترس  با مقابله يها سبك
ــارض ــار تع ــ ك ــانواده ـ  شــركت در خ
   خميني امام نفت پااليشگاه

  )1396( كلني و عريضي
 ،آنهـا  شـغلي  يهـا  تـنش  و هااسترس با كاركنان اي مقابلهسبك
 قـرار  تـأثير  تحـت  را آنـان  در كار و خانواده تعارض تجربه ميزان
  .دهد مي

ــاوي ــي واك ــالش كيف ــا چ ــاي يه  ايف
ــان هــم ــا نقــش زم  و دانشــجويي يه

  خانوادگي
  )1396( حسيني و محبي ،باللي

ــرد ــبعملك ــام نامناس ــي، نظ ــار آموزش ــش فش ــادري نق  و م
 نقش و خانواده حمايت ضعف همسري، نقش فشار فرزندپروري،

 نقـش  بـا  تحصيلي نقش تعارض علّي شرايط جزء خانواده، منفي
 بـر  كنتـرل  حـس  كـاهش  .اسـت  متأهـل  دانشجويان خانوادگي
 و زناشــويي صــميميت تضــعيف تحصــيلي، فرســودگي زنــدگي،
  .است نقشي تعارض پديده پيامدهاي رواني، ظرفيت كاهش
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  نتايج پژوهشگران پژوهش عنوان

 تـداوم  بـر  فـردي  عوامل كيفي بررسي
 متاهـل  زنـان  در خانواده ـ كار تعارض
  پرستار

  )1398( نعيمي و قالوند

 ضعف / فقدان صورت به را خود ،شناختي روان و فردي متغيرهاي
 از ناشي تعارض خودگزيني، جاي به ديگرگزيني امور، مديريت در

 محـيط  نبـودن  محبـوب  رواني، و جسماني بهداشت كاهش فشار،
 و سـازمان  در را فرد عملكرد ،عوامل اين كه دهد مي نشان كاري
   .شود مي شغلي فرسودگي سندرم موجب و داده كاهش خانواده

ــأثير ــكالت ت ــان مش ــردي مي ــر ف  ب
 نقـص  واكاوي :خانواده ـ كار تعارض

 و احساســي فرســودگي ميــانجيگر
  جويي انتقام تعديلگر

 نيا عبدي و زاده فتحي ،زارع
)1399(  

 احساسـي  فرسـودگي  افـزايش  به ،فردي ميان مشكالت بروز
 كـار و خـانواده   تعـارض  ترتيب بدين و شود مي منجر كاركنان
 جويي انتقام حس افزايش با ديگر، سوي از و شد خواهد تشديد
  .يابد مي شدت بار زيان تأثير اين

  )2011( 1دياز و كوك  زوجين در خانواده ـ كار تعارض

 ،دهند مي اختصاص كردن كار به را ساعاتي كه هنگامي ،زنان
 آنهـا  به زيادي فشار نيست، آنها اصلي مسئوليت كار اين چون
 شـناخته  خانـه  آور نـان  نيـز،  مـردان  مقابـل،  در شـود؛  مي وارد
 دچار را آنها خانواده و خانه تقاضاهاي با كار تطبيق و شوند مي

  .كند مي خانواده ـ كار تعارض

 اثــر و كــار و خــانواده بــين تعــارض
 در شـغلي  رضايت بر آن كننده تعديل
  افراد زندگي

 بـين  رابطـه  بر اي كننده تعديل تأثير كار و خانواده بين تعارض  )2012( 2يوان شين
  .دارد هاآن زندگي و افراد شغلي رضايت

 بر اجتماعي حمايت غيرمستقيم تأثير
 كننـدة  قطع تأثير( كار و خانواده تضاد

  )اجتماعي حمايت قلمرويي

 3سينگ و كلونينگر ، سلواراجان
)2013(  

 تأثير ،كار و خانواده تضاد آمدن پايين بر اجتماعي حمايت قطع
 تـأثير  واسـطه  به ،سرپرست حمايت .دارد غيرمستقيمي و مثبت
 و دارد منفـي  رابطـه  خـانواده و كـار   تضـاد  با خانواده بر شغل

 و كـار  تضاد با ،خانواده و كار تضاد طريق از ،اجتماعي حمايت
 نـوع  دو هـر  از ،همسران حمايت .گذارد مي منفي تأثير خانواده
 كارمنـدان  كلـي  عـاطفي  بهروزي ارتقاي بر ،ابزاري و عاطفي
 قلمروهــاي از ناشــي تضــاد حــل در و دارد ســودمندي تــأثير

  .كند مي كمك آنها به خانواده و كار

 در شـاغل  زن معلمـان  زيستة جربةت
  )2015( 4كيرك  مدارس

 كـه  اسـت  تناقضاتي و ها تنش بيانگر ،محال هاي قصه مفهوم
 احتـرام  و منزلـت  قـدرت،  زمـان  هـم  و هسـتند  هويتي و ذاتي

  .دهند مي نشان را سركوب و شدن اي حاشيه ،تابعيت ؛)معلم(

ــي ــش بررس ــارض نق ــانواده تع  و خ
  )2014( 5لنيه  دانشگاه كاركنان در خانواده

ــر مــديريتي هــاي سياســت طريــق، دو از ــود ب  و كــارايي بهب
 طـور  بـه  كار استقالل بهبود .گذارد مي تأثير كاركنان وري بهره
 در ،دارد وري بهـره  و كـارايي  و بهبود بر مستقيمي تأثير عمده
 كـار  هاي درگيري كاهش بر كاري تقاضاهاي كاهش كه حالي

  .است مؤثر خانوادگي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Cok & Deyaz 
2. Xinyuan 
3. Selvarajan, Cloninger & Singh 
4. Kirk 
5. Helen 
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  نتايج پژوهشگران پژوهش عنوان

 بر كار و خانواده تعارض مداخلة تأثير
ــه ــتقالل رابط ــغلي اس ــايت و ش  رض
  شغلي

  )2016( 1كوالوگال و گوزوكارا
 كه حالي در دارد، مثبتي تأثير شغلي رضايت بر شغلي استقالل
 رضـايت  و شغلي استقالل بين رابطه بر ،كار و خانواده تعارض
   .گذارد مي منفي تأثير ،شغلي

 ،شخصـي  كـار و خـانواده   مشخصات
 جنسيتي اختالفات و شغلي اختالفات

  كاركنان خانواده تعارض در
  )2017( همكاران و كورا

 اساسي نقش ،جنسيتي و شغلي يها تفاوت در ،كار يها ويژگي
 ژاپـن،  در جنسـيتي  و شـغلي  يهـا  تفـاوت  كاهش براي .دارد
 و اي حرفـه  كاركنـان  بـراي  زا تنش كار يها ويژگي بايست مي
 كـانون  در ،كـاري  يها نقش همه در زنان خصوص در و فني
  .يردگ قرار توجه

 و منـدي  رضـايت  فراينـد  بينـي  پـيش 
 نقـش  بررسـي  :كار و خـانواده  تعادل
 تعارض و خانواده كار، شخصي، منابع

  سازي غني و

 2كاسپر و كرافورد متيو، ،وين
)2019(  

 و است منفي همكاران با اختالل و سالمتي فقر محيط، رابطه
 و پريشـاني  قبيـل  از مشـكالتي  بـا  فـردي  بين مشكالت اين

  .است همراه عملكرد اختالل

ــأثير ــارض ت ــانواده  تع ــار و خ ــر ك  ب
 شـغلي  عملكـرد  و عاطفي فرسودگي

 آثـــار :خـــدمات كاركنـــان بـــين در
 و پـاداش  سـطح  متقابل كننده تعديل
   سازماني حمايت

  )2019( همكاران و وانگ
 معناداري مثبت اثر عاطفي فرسودگي بر ،كار و خانواده تعارض

 كار و خانواده تعارض منفي تأثير ،سازماني حمايت و گذارد مي
  .دهد مي كاهش را شغلي عملكرد و عاطفي خستگي بر

  

 فرايندهاي كه رسيدند نتيجه اين به پژوهشگران ،گفته پيش پژوهش ادبيات بندي دسته و پژوهش پيشينه به توجه با
 ياحصا و بندي طبقه ،مسئله اين .است اجتماعي و ارزشي ،فرهنگي مسائل تابع ،آن يها پيامد و كار و خانواده تعارض
 گرفتند تصميم پژوهشگران رو، اين از .كند مي پيچيده را افراد در آن يها پيامد و كار و خانواده تعارض با مرتبط عوامل
 صورت به را آنها و كرده شناسايي اند، كرده كسب آن پيشايندهاي و ها پيامد و كار و خانواده تعارض از افراد كه را هايي تجربه

  :گرفت قرار مدنظر زير جنبه سه از پديدارشناسي رويكرد ،اساس اين بر .كنند بندي دسته و وتحليل تجزيه منطقي،
 را افراد ذهن از برآمده معناي و زيسته تجارب تا دنك مي كمك پژوهشگران به ،پديدارشناسي رويكردهاي .1

 به يفرهنگ از و ديگر يسازمان به يسازمان از ،كار و خانواده تعارض .كنند تفسير و سازي ساده استخراج،
 اين از افراد زيسته تجارب تا است شده تالش نيز پژوهش اين در رو، اين از ،است متفاوت ديگر يفرهنگ
 .شود شناسايي مفهوم

 .دنكن مي احصا و شناسايي ،دهد مي رخ افراد واقعي دنياي در آنچه پژوهشگران ،پديدارشناسي رويكرد در .2
 ،هستند متكي تحقيق پيشينه و ادبيات بر بيشتر ،كار و خانواده تعارض پديده قلمرو در شده انجام هاي پژوهش

 پژوهش پيشينه و ادبيات در كه كنند استفاده ييها مقوله و ها مؤلفه از افراد است ممكن ،حوزه اين در آنكه حال
 در ،ها مؤلفه اين به تا است شده استفاده پديدارشناسي روش از ،پژوهش اين در .باشد هشد توجه آن به كمتر
 .شود توجه واقعي دنياي و عمل ميدان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Gözükara & Çolakoğlu 
2. Wayne, Matthews, Crawford & Casper 
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كار و  تعارض از افراد تجارب مندي، نظام چارچوب در كه كند مي تالش ،پژوهش اين در پديدارشناسي رويكرد .3
 وتحليل تجزيه رويكرد كمك به و كند بررسي )شهركرد دانشگاه( آموزشي هاي سازمان از يكي در را خانواده
 ،دليل همين به .كند ارائه مفهومي قالب در و شناسايي را ها مونمض و ها مقوله آن، مند منظا مراحل و كاليزي

 و شود نمي گرفته نظر در گذشته تحقيقات پيشينه مانند اي، اوليه مفهومي چارچوب پديدارشناسي، تحقيقات در
 به .دنبگذار كنار را خود ذهني يها مفروضه كليه بايستي )1994( 1موستاكاوس ديدگاه اساس بر پژوهشگران

  .دارد تناقض پديدارشناسي تحقيقات روح با اوليه مفهومي چارچوب تنظيم ،دليل همين
 ؛دارد بيشتري اهميت استادان بين در آن بررسي اما ؛است مهم مشاغل همه بين در كار و خانواده تعارض مسئله

 اين رب ،اشتغال يا رسمي آموزش حوزه در استادان به مربوط مسائل و آموزشي ريزي برنامه و سياست ادبيات در زيرا
 و ها دانشگاه در تدريس ،تربيت و آموزش در حساس بسيار مشاغل از يكي اين، بر افزون .است شده تأكيد موضوع
كار  تعارض مديريت چگونگي زمينه در تجربي تحقيقات كمبود به توجه با ديگر، سوي از .است عالي آموزش هاي مؤسسه

 با حوزه اين در داخلي هاي پژوهش اغلب زيرا دارد؛ اهميت نيز شناسي روش جنبه از علمي مسئله اين بررسي ،و خانواده
 از و نبوده پديدارشناسي روش به نيز، موجود كيفي هاي پژوهش اندك و اند پرداخته وضعيت اين بررسي به ،يكم روش
 يها نقش در درگير استادان تجارب خصوص در اينكه، نهايت در .اند نكرده بررسي را مسئله اين استادان خود ديد

 تجارب اساس بر :شود مي مطرح گونه اين حاضر پژوهش ياصل الؤس ،اساس اين بر .دارد وجود كمي ادبيات ،آموزشي
  ؟ دارد پيامدهايي و پيشايندها چه ،كار و خانواده تعارض شهركُرد، دانشگاه استادان

  پژوهش شناسي روش
 ايـن نيـز پژوهش در كنندگان مشاركت و است كار و خانواده تعارض پديدة ،پژوهش محوري موضوع اينكه به توجه با

 بهترين .شود استفاده ايشـان عواطـف و افكار احساسات، تجربيات، از است نياز اند، كرده تجربه مستقيم طور به  را پديده
 نوع از ،كيفي پژوهش روش ،كند رفع را آن هاي ابهام و دهد مناسبي پاسخ پـژوهش پرسش به تواند مي كه يروش

 2كن و كواليزي ،استيويك شده اصالح الگوي بر مبتني پديدارشناسي روش از پژوهش، اين در كه است پديدارشناسي
 تعيين روش .بودند )نفر 160( شهركرد دانشگاه استادان كليه پژوهش، آماري جامعة .است شده استفاده )1978(

 مصاحبه ابزار از ،اطالعات گردآوري منظور به .بود حداكثري تمايز هدفمند گيري نمونه روش مبناي بر ،كنندگان مشاركت
 براي .يافت ادامه اطالعات اشباع به رسيدن تا پديدارشناسي رويكرد با كنندگان مشاركت با مصاحبه .است شده استفاده
 ديگر نمونه هفت ابتدا كه ترتيب اين به ؛شد استفاده تمايزي گيري نمونه روش از ،اطالعات اشباع به دستيابي از اطمينان
 با مصاحبه از آمده دست به اطالعات نتايج .شدند مقايسه شونده مصاحبه نفر20كدهاي با شده استخراج كدهاي و شد گرفته
 اولين با مصاحبه مطالعه اين در ،بنابراين .است نيامده دست به جديدي اطالعات كه داد نشان اوليه، نمونه 7 نتايج

  .رسيد پايان به كننده مشاركت 20با مصاحبه يعني اطالعات، اشباع حد به رسيدن تا و شد آغاز كننده مشاركت
 روش اين .شد شامل انجام كن و كواليزي ،استيويك شده اصالح روش اساس بر ،اطالعات وتحليل تجزيه روش

  .شود مي مشاهده 1 شكل در كه است گام 7 شامل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Mustakaus 
2. Stevic, Colaizzi & Kan  
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  )1978( كواليزي روش با توصيفي پديدارشناسي هاي داده وتحليل تجزيه روند .1 شكل

  پژوهش روايي
  :است شده بررسي زير هاي روش به ،كيفي بخش در سازه روايي )2007( 1گوبا و لينكلن رويكرد اساس بر

 كننـدگان  مشـاركت  از ديگـر،  الؤسـ  چند يا دو طريق از مصاحبه الؤس هر ،رويكرد اين در :نگر سويه سه روش .1
 سـه  پژوهشـگر  پژوهش، اين در .شود نگريسته مدنظر پديده به مختلف زواياي از كه طوري به ؛شود مي پرسيده
 مرحلـه  هـر  در ،اطالعـات  آوري جمع در دقت و پاسخ صحت به دستيابي براي و كرد طراحي مشابه سؤال گروه
 بـه  يمتفـاوت  هـاي  جنبـه  از و اسـت  مشخص سؤال زواياي كليه كه داد نشان نتايج .كرد مطرح را ها سؤال اين

 .است شده نگريسته مسئله

 كليـه  ديگـر،  بـار  پژوهشـگر،  ،آنهـا  بنـدي  طبقـه  و نهـايي  هـاي  مفهوم شدن پيدا از پس :روش انعطاف رويكرد .2
 چنـد  از مسـير،  ايـن  در .پرداخـت  هـا  كدگـذاري  و ها بندي طبقه ،هامحتوا بازبيني به و كرد ارزيابي را ها مصاحبه

 ،آنـان  ديـدگاه  اسـاس  بـر  و شـد  نظرسـنجي  كدگـذاري  زمينـه  در ه،شـوند  مصاحبه و مديريت حوزه متخصص
 .گرفت انجام نهايي بندي طبقه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Lincoln and Guba 

 ها و مطالعه چندباره آن تهيه رونوشت از مصاحبه

 معنادار هاي و عبارت ها هشناسايي جمل

 يها ارجاع به روايت استخراج معاني فرموله شده
اوليه براي معتبرسازي

 ها ها و تم ها، خوشه ادغام معاني فرموله شده و استخراج دسته

هاي  ها يا تم رد داده
 نامرتبط و نامنطبق

 از پديدة مورد مطالعه يتوصيف جامع بتركيب نتايج در قال

 جامع براي دستيابي به ساختار بنيادي هاي تقليل توصيف

جامع و ساختارهاي  هاي اعتبارسنجي توصيف برايكنندگان  رجوع به مشاركت
 بنيادي آن

 گام اول

 گام دوم

 گام سوم

 گام چهارم

 گام پنجم

 گام ششم

 گام هفتم
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 هـر  نتـايج  ،نـد نك تركيـب  يكـديگر  بـا  را شده انجام يها مصاحبه پژوهشگر، آنكه از قبل  :بيروني روايي 
 ،اوليـه  مصـاحبه  5 در .كـرد  بررسـي  را آنها تكرارپذيري و هكرد مقايسه ديگر مصاحبة نتايج با را مصاحبه
 از پس اما ؛بود درصد45 ،تكراري هاي مقوله و ها مفهوم به اشاره و مصاحبه در افراد هاينظر تكرار ميزان
 تكرارپـذيري  ميـزان  كـه  گفت توان مي رو، اين از .رسيد درصد99 به مقدار اين بعدي، مصاحبه 15 انجام
 .است مناسب پذيري انتقال معيار و نظري

 گر مشاهده چند از ،خود يها مصاحبه در كننده مصاحبه مطلوب، نتايج به دستيابي براي :توصيفي روايي 
 نيز راهنما استاد مصاحبه، چند در و كرد استفاد معنادار هاي جمله و ها مفهوم توصيف و ثبت براي
 در كننده مصاحبه ،متوسط طور به .داشت حضور تحقيق كنندگان مشاهده ساير كنار در گر مشاهده عنوان به
 شدند مقايسه هم با ها مشاهده تمام مصاحبه، انتهاي در و كرد ثبت را نتايج گر مشاهده سه با مصاحبه هر
 .گرفتند قرار يكديگر كنار در و

 و هـا  مصـاحبه  از آمـده  دسـت  بـه  معنادار هاي جمله ،ويژه به و ها مومفه ،ها كدگذاري كليه :تفسيري روايي 
 قـرار  )شـونده  مصـاحبه  20( پژوهش كنندگان مشاركت اختيار در ها، مقوله براي شده انجام هاي بندي طبقه
 هـاي  جملـه  همچنين، و شوندگان مصاحبه هاي جمله از محقق هاي برداشت كه شود مشخص تا شد داده

 و )مـورد  20( شـوندگان  مصاحبه بازبيني از پس .خير يا است درست ها بندي مقوله و شده استخراج معنادار
 و شـدند  بررسـي  ديگـر  بـار  مـوارد  كليـه  و شـد  اعمال آنان خواستة با مطابق تغييراتي آنان، نظر دريافت
   .رسيدند تأييد به همه سرانجام

  پژوهش پايايي
  :گرفت صورت زير هاي اقدام و شد استفاده )2003( 1پري و رائو رويكرد از پژوهش، پايايي بررسي براي

 صورت به شده انجام يها مصاحبه كليه .تحقيق يها مصاحبه تنظيم در دقيق و يافته ساخت يها يندافر از استفاده 
 .بودند منظم و منطقي اصولي،

 استيوك شده اصالح رويكرد از .ها داده تغيير و كدگذاري نوشتن، ثبت، براي يافته ساخت يندهايافر سازماندهي، 
 .شد انجام مدنظر رويكرد مبناي بر ،دقيق و گام به گام مراحل كليه و شد استفاده كاليزي و كن

 چنـد  هـا،  مصـاحبه  طـول  در .اطالعـات  آوري جمـع  و مصـاحبه  انجـام  براي گر مشاهده يا كننده مصاحبه حضور 
 .شود حاصل مناسب اطمينان يا سازگاري تا شد مقايسه يكديگر با نتايج همه و داشتند حضور پرسشگر

  پژوهش يها يافته
  نخست گام
 .شدند چيني حروف ورد فايل در متن صورت به كردند، بيان شوندگان مصاحبه كه مطالبي تمام مصاحبه، هر انجام از پس

 دفعات به شده ضبط صوتي هاي فايل .شد ترسيم متون در موجييا صورت به نيز صدا لحن يا چهره احساسات و حاالت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Rao and Perry 
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 از كه يايدهاي يا احساس فكر، گونه هر رپژوهشگ ،نيز كار اين انجام حين در .شدند خوانده بارها متون از يك هر و شنيده
 يها تجربه اساس بر كار و خانواده تعارض پديدة كشف به كار اين ،كرد 1پرانتزگذاري بود، كرده تجربه قبلي يها پژوهش
 بايد كه است پديدارشناسي مفهوم ترين اصلي ،)كردن براكت يا 2اپوخه( پرانتزگذاري هوسرل، نظر از .كرد كمك استادان،

 در پژوهشگر قبلي يها دانسته و ها قضاوت همة ،آن در و )2012 ،3نيومن و توفورد( گيرد قرار مدنظر پژوهش اجراي در
  .شوند درك تري مشخص مبناي در كه زماني تا )خنثي نگرش( شود گذاشته كنار واقعيت خصوص

   دوم گام
 استخراج مصاحبه تمام متن از ،كار و خانواده تعارض چگونگي به مربوط معنادار يها عبارت و ها هجمل ،مرحله اين در

 عبارت1257 .شدند كدگذاري پاراگراف شمارة و مصاحبه شمارة اساس بر و ثبت اي جداگانه فايل در ها عبارت اين .شدند
 استادان هاي گفته از شده استخراج معنادار هاي عبارت از نمونه چند ،2 جدول در .شد شناسايي مصاحبه متن 20 از معنادار
  .است شده درج

  معنادار عبارت از ييها نمونه .2جدول
  پاراگراف شماره  مصاحبهشماره معنادارعبارات

 كجـا  دانشـگاه  بيـام  خـوام  مـي  وقتي را ام بچه دونم نمي من ندارن، مهدكودك ها دانشگاه سفانهأمت
 تـوي  بايـد  كـه  ييكارهـا  همـه  از و بگيـرم  مرخصي سال يك شدم مجبور ام بچه خاطر به .بگذارم
 دانشـگاه  تـوي  علمـي  درجـه  يارتقا با زمان هم .افتادم عقب دادم مي انجام پيشرفت براي دانشگاه

  .آمد دنيا به ام بچه

1  5  

 كـه  االن ولي ؛رسيدم مي هم خانواده و كار كارهاي همه به و بود كمتر مسئوليتم بودم مجرد وقتي
 و دهـم  انجـام  مجردي زمان هب نسبت بيشتري كارهاي بايد ،شده بيشتر من علمي مرتبه و هلمأمت

 ناهـار  نبود الزم رفتم، مي كمتر مهماني مثالً ،شده بيشتر هم كاري مسئوليت و خانوادگي مسئوليت
  .مانمي بگم نمتو نمي هميشه و برم مهماني بايد االن باشم، خانواده با حتما

2  6  

 عمـالً  تـره،  پـايين  سطحشـون  چـون  عملـي  يها مشاوره و تحصيلي نظر از همسرم و من خانواده
  2  3  .بكنند ما به توانند نمي كمكي

   سوم گام
 از .شدند كدگذاري و گرفتند قرار اي جداگانه دسته در يك هر و شدند شناسايي معنادار هاي عبارت شده فرموله معنايِ
 و فرايند بودن صحيح از اطمينان براي .آمد دست به معنادار عبارت تعداد همان ها، مصاحبه از مستخرج عبارت1257

 به معنادار هاي عبارت تبديل چگونگي از ييها نمونه 3 جدول .شدند بررسي آنها معاني و ها عبارت همة ،معاني سازگاربودن
  .دهد مي نشان را شده فرموله معاني

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Bracketing 
2. Epoche 
3. Tufford & Newman 
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  شده فرموله معاني از ييها نمونه .3جدول
  شده فرموله معاني معناداريهاعبارت

 شـه  مـي  باعث اين و بيام كوتاه تونم  نمي ها اون از كه دارم خودم براي استاندارد و معيار يه من
 بـدم  انجام خودم بشم مجبور رو كارهام از خيلي كه باشه حدي يه در كارم مطلوبيت سطح كه
 بدنـد  انجـام  دانشجوها ميدن رو كارها از خيلي استادان بقيه .كنه مي زياد رو كارم حجم اين و
 . ]11پ ،10م[ بدم انجام بايد خودم و تونم نمي من كه صورتي در

  باال كاري وجدان

 تشديد عامل حد از بيش شناسي وظيفه
  كار و خانواده تعارض

 حق بيني مي خوب .شهربازي يا پارك برم خوام مي من اباب ميگه مياد ات بچه مثالً ببينيد خوب
 حوصـله  و حـال  و ام خسـته  مـنم  خـوب  .رفته سر اش حوصله و نديده رو ما حاال تا صبح داره
 جـوري  يا ببرمش ساده پارك يه يا بزنم ها خيابانون تو دوري يه ببرمش يا مجبورم حاال .ندارم
 گـردم  برمي نيتاعصب حالت با و ميشه خارج دستم از كنترل ديگه وقتا بعضي يا كنم اش راضي

 .]5پ ،7م[ كنم مي ساكتش و كنم مي نگاهش و

  تفريحات سازي محدود

 به كار محيط در پرخاشگرايانه رفتار ايجاد
  خانواده محيط در موجود كار فشار علت

 خـود  ايـن  كـه  بپذيرنـد  رو دانشگاه از بيرون يها پروژه كه مجبورند استادان ،مالي نياز دليل به
  .]3پ ،3م[ آورد مي وجود به تعارض نوعي

  استادان مالي مشكالت

  دانشگاهي كارهاي بين تعارض
  جديد يها مسئوليت پذيرفتن

  

  چهارم گام
 هر .هستند ها خوشه از فردي منحصربه ساختار كنندة بيان ،ها دسته اين .شدند بندي گروه و بندي دسته ،شده فرموله معاني
 ها خوشه يها گروه سپس .شود شامل را معاني گروه به مربوط شدة فرموله معاني تمامي كه شد كدگذاري صورتي به ،خوشه

 اين همة واقع، در .دهند شكل را تم از متمايزي ساختار تا شدند ادغام يكديگر با هستند خاصي ديدگاه كنندة منعكس كه
 خوشة يك در فقط ،شده فرموله معاني از يك هر كه معنا اين به ؛هستند واگرا بيروني نظر از و گرا هم دروني نظر از ها تم

 تم شش در پديدآمده خوشة دو ).2012 ،1شوشا( است ديگر ساختارهاي از متمايز ،ييمعنا نظر از كه گيرد مي قرار تمي
 نقشة .دهد مي نشان را ها خوشه ادغام از »خانوادهكار و  تعارض« تم نخستين ساخت فرايند 4 جدول .شدند بندي دسته

  .است شده داده نمايش 5 جدول در نيز نهايي تماتيك
  

  ها خوشه و شده فرموله معاني از استفاده با »كار و خانواده تعارض« تم نخستين آمدن پديد نمونه .4 جدول
  شده فرموله معاني از ييها نمونه هاخوشه آمده پديده تم

  خانواده و كار تعارض پيشايندهاي  خانواده و كار تعارض شغلي پيشايندهاي
  زياد كار حجم
  زياد كار فشار
  شغلي امنيت نبود

  خانوادهو  كار تعارض پيامدهاي  خانواده و كار تعارض شخصي پيامدهاي
  روحي مفرط خستگي

  كار به اعتياد
  جسمي مفرط خستگي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Shosha 
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  نهايي تماتيك نقشة .5 جدول
كار وتعارضشغلي پيشايندهاي :اولتم

  خانواده
 تعارضشخصيپيشايندهاي:دومتم

  كار و خانواده
 تعارض خانوادگي پيشايندهاي :سوم تم

  كار و خانواده
o ــارات ــيش انتظ ــد از ب ــجويان ح  از دانش

  استادان
o استادان نكردن همكاري  
o قوانين اجراي در كردن عمل اي سليقه  
o جنسيتي تبعيض وجود و عدالتي بي 

o كننده حمايت قوانين نبود 

o كار محيط در زياد كار فشار  

o زمان مديريت عدم 

o غيرمرتبط امور با استادان وقت رشدنپ 

o زياد كار حجم 

o جديد يها مسئوليت پذيرفتن 

o كار محيط در زياد خستگي 

o دانشگاهي كارهاي بين تعارض 

o دانشگاه در قوانين نكردن رعايت 

o زمان مديريت و ريزي  برنامه عدم 

o همكاران با كار محيط در ها نسل اختالف 

o كار محيط در بيجا هاي توقع 

o نقش در تعارض 

o دانشگاه كارهاي در ينظم بي 

o دانشگاه در منظمنا ريزي برنامه 

o ــردن ــيش درگيرك ــد از ب ــتادان ح ــا اس  ب
 ها پروژه

o دانشگاه در ها برنامه در زياد تغييرات 

o شغلي امنيت نبود 

o مرد با زن شغلي وضعيت خواني همنا 

o كاري شغل چند پذيرفتن و زياد كار حجم
o محـل  بـا  كـار  محـل  بـين  زيـاد  مسافت 

 زندگي

o استادان از دانشگاه حمايت عدم 

o استادان كار براي نشدن قائل ارزش 

o در كــاري اســتانداردهاي نكــردن رعايــت 
 دانشگاه محيط

o زمان دانشگاهي كارهاي بودن رب 

o يدانشگاه غير يها پروژه گرفتن  
o دانشگاه سودجويي 

  

o باال كاري وجدان
o تشديد عامل حد از بيش شناسي وظيفه 

 كار و خانواده تعارض

o عامــل گرايــي ال ايــده و گرايــي كمــال 
 كار و خانواده تعارض تشديد

o تشــديد عامــل حــد از بــيش انضــباط 
 كار و خانواده تعارض

o كاري براي زياد بسيار حساسيت 

o كارها در وسواس 

o كاري وجدان نداشتن 

o شناسين وظيفه 

o وظـايف  و نقـش  حد از بيش درگيري 
 كاري

o ها نقش در تعادل  نداشتن 

o خانواده امور با دانشگاه كارهاي تداخل 

o دانشجو و استاد رفتار بين تعارض 

o كارهـاي  با استادان وقت تمام ركردنپ 
 دانشگاه

o كارهاي براي حد از بيش انرژي صرف 
  دانشگاه

o مادري نقش فشار 

o و فرزنـدان  از مواظبت و نگهداري مشكالت 
 شغل

o همسري نقش فشار 

o خانوادگي حمايت ضعف 

o علمي مشاور ضعف 

o خانوادگي مشكالت با زياد يدرگير 

o همسر خانواده منفي نقش 

o مالي مشكالت 

o زناشويي مسائل به يتوجه بي 

o خانواده در كار انبوه حجم 

o ها نقش در ابهام 

o نقش در تعارض 

o خانواده در زياد كار حجم 

o خانواده كارهاي در نظم بي 

o همسر نكردن همكاري 

o خـانواده  طـرف  از اجتمـاعي  فشارهاي ايجاد 
 فرزندان تربيت براي

o شغل از خانواده يرضايتنا 

o خانوادگي كارهاي مديريت عدم 

o ها نقش در تعادل  نداشتن 

o دانشگاه امور با خانوادگي كارهاي تداخل 

o زمان خانوادگي كارهاي بودن رب 

o همسر با زياد سن اختالف 

o خانواده محيط در بيجا توقع 

o خانواده محيط در ياطمينان بي 

o خانواده در جدايي 

o خانواده محيط در زياد مسئوليت 

o كــار و  تعــارض افــزايش و همســر بيمــاري
 خانواده

o خانواده در مالي مشكالت  
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كارتعارضشغلي پيامدهاي :چهارمتم
  و خانواده

 تعارضشخصيپيامدهاي:پنجمتم
  كار و خانواده

كار و  تعارض خانوادگي پيامدهاي:ششم تم
  خانواده

o استادان گروه در نظمي بي
o استادان نكردن همكاري 
o كار محيط در آرامش كاهش 
o كار محيط در پذيري مسئوليت كاهش 
o شغلي فرسودگي 
o كار محيط در كارها انجام انگيزه كاهش 
o كار محيط در درستنا هاي گيري تصميم 
o تعـارض  بـا  مقابله براي علمي وبستان بده 

 كار و خانواده
o تعـامالت  از اضـافي  كارهاي شدن ايجاد 

 كاري
o كار محيط در زني چانه 
o علمي پيشرفت كاهش 
o دانشگاه در تدريس كيفيت كاهش 
o انجـام  بـراي  استادان براي انگيزه كاهش 

 كار محيط در كاري وظايف
o كـار  محـيط  در پرخاشگرايانه رفتار ايجاد 

 كاري محيط در فشار علت به
o كار محيط در ذهني درگيري 
o دانشجويان به گويي پاسخ در ناتواني 
o در كـاري  وظـايف  انجـام  در كاري اهمال 

 كار محيط
o محـيط  در همكـاران  با هاباور در اختالف 

 كار
o كاري تعهد كاهش 
o كار از غيبت 
o در همكـاران  بـا  اي سـليقه  هـاي  اختالف 

 كار محيط
o دانشگاهي كارهاي بين تعارض  

  

o روحي مفرط خستگي
o جسماني هاي اختالل پيدايش 
o استراحت زمان محدودكردن 
o بيگانگي خود از 
o جسمي مفرط خستگي 
o شخصي تفريحات محدودسازي 
o خواب كاهش 
o زياد مطالعه عادت ايجاد 
o استرس ايجاد 
o جسمي مشكالت ايجاد  
o روحي مشكالت ايجاد 
o جسمي توان كاهش 
o رواني ظرفيت كاهش 
o خانواده در آرامش كاهش 
o خانواده در گيري گوشه  

o خانوادگي روابط در مشكالت ايجاد 
o خانواده تفريحات به يتوجه بي 
o همسر رضايت به يتوجه بي 
o زناشويي مسائل به يتوجه بي 
o خانواده در وظايف مجدد تقسيم 
o خانواده با تفريحات كاهش 
o خانواده در پذيري مسئوليت كاهش 
o خانواده محيط در كارها انجام انگيزه كاهش 
o خانواده در عالقه ابراز كاهش 
o خانواده اعضاي با صميميت كاهش 
o فرزندان به يتوجه كم 
o زندگي بر كنترل حس كاهش 
o ــراي جســمي و روحــي مشــكالت ايجــاد  ب

 فرزندان
o انجـام  بـراي  اسـتادان  بـراي  انگيـزه  كاهش 

 خانواده در كاري وظايف
o والـدين  بـراي  فرزنـدان  بـين  تعـارض  ايجاد 

  فرزندان تربيت براي
o فرزندان حقوق از غفلت 
o ازدواج در خيرأت 
o فرزندآوري در خيرأت و كاهش 
o خانواده محيط در درستنا هاي گيري تصميم 
o خانواده در ها مسئوليت تعارض 
o خانه محيط در خانواده با هاباور در اختالف 
o زندگي سبك تغيير 
o خانواده در جدل و بحث ايجاد 
o فرزندان تحصيلي امور در نكردن مشاركت 
o خانواده در ريزي برنامه عدم  
o داري خانه الگوي تغيير  
o خانواده محيط در ذهني درگيري  
o همسر با عاطفي روابط كاهش  
o بودن خانواده كنار در زمان كاهش 
o خانوادگي وظايف انجام در حوصلگي بي 
o علـت  به خانواده در شگرايانهارخپ رفتار ايجاد 

 كار محيط در موجود كار فشار
o زناشويي مسائل به يتوجه بي 
o فرزندان احساسات به يتوجه كم 
o  خانواده امور در محدوديت ايجاد  
o خانوادگي هاي مسئوليت انجام در كاري اهمال 
o محـيط  در خـانواده  با اي سليقه هاي اختالف 

  خانه
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   پنجم گام
 شـناخت، « مطالعـه،  يهـا  تـم  همة ادغام از پس .شدند توصيف جامع صورت به ها تم همة وتحليل، تجزيه از مرحله اين در

  .شود مي ذكر گيري نتيجه بخش در بيشتر توضيحات .شد استخراج پديده كلي ساختار »گيري تصميم و ارزيابي احساس،

  ششم گام
 هـاي  توصـيف  و تقليل ها يافته ،مرحله اين در .نبوديم جامع معاني دنبال به اما ؛است پيش مرحلة شبيه يحد تا مرحله اين
 اصـالحاتي  شـده،  اسـتخراج  هاي تم و ها خوشه بين شفاف ارتباط ايجاد منظور به .شدند حذف كلي ساختار از اشتباه و زائد

  شدند حذف كردند، مي ضعيف را كلي توصيف كه يمبهم يها عبارت و گرفت صورت

  هفتم گام
 اولية مباني جزء ،ها يافته اعتبار و روايي و پژوهش در داري امانت .شدند اعتبارسنجي پژوهش يها يافته ،مرحله اين در

 پيشنهاد همكارانش و كواليزي .دارند فراواني اهميت نيز پديدارشناسي پژوهش روش در و هستند كيفي هاي پژوهش
 يها يافته ارزيابي معيار ترين مهم آنها، ديد از .شود انجام مطلع افراد به مراجعه با نهايي اعتبار است بهتر كه اند كرده

 شده انجام مطالعه مورد پديدة از كه است يجامع يها توصيف از كنندگان مشاركت خود تأييد ،پديدارشناختي هاي پژوهش
 اختيار در نتايج و ها توصيف تمام و شد مراجعه شوندگان مصاحبه به ،اعتبارسنجي براي بنابراين ).2003 ،1كرسول( است
 اعالم را خود تأييد و رضايت همه و بود آنها تجارب و احساسات دهندة نشان نتايج ،كنندگان شركت ديد از .گرفت قرار آنها

 را خانواده و كار تعارض پديدة زمينة در خود قبلي مفروضات كلية ،پژوهش در داري امانت منظور  به نيز پژوهشگر .كردند
  .كرد پيشين مفروضات كلية )2004 ،2رينگگ( پرانتزگذاري در سعي نيز پژوهش فرايند طي و كرده يادداشت قبل از

 گيري نتيجه و بحث

 اين پذير آسيب حوزه نخستين كه دهد مي نشان خانواده و كار و كار و خانواده تعارض زمينه در متعدد يها پژوهش نتيجه
 اهميت اندازه يك به ها سازمان و افراد براي تعارض اين و است زناشويي خشنودي و شغلي خشنودي تعارض، نوع دو

 افزايش كار، از كاركنان غيبت و ديركرد افزايش كاركنان، شغلي خشنودي كاهش وري، بهره كاهش با سازمان براي دارد؛
 مانند ،منفي پيامدهاي و است استرس اصلي منبع افراد براي و است همراه سازماني تعهد كاهش و كار از گيري كناره

 خشنودي كاهش همسري، و پدري و مادري وظايف ناكارآمد انجام شاغل، پدر و مادر سالمتي براي خطر افزايش
   .دارد دنبال به را طالق و تعارض افزايش ،...)و افسردگي و اضطراب افزايش( رواني سالمت و زناشويي

 )1395( حسيني و باقري  پژوهش نتيجه با كار و خانواده تعارض شغلي پيشايندهاي بر مبني ،پژوهش سؤال به پاسخ
 ايفـاي  مـاني أتو ؛دانشـگاه  در نقـش  ايفـاي  و شغلي نقش ؛خانواده در نقش ايفاي و خانگي نقش نيز، آنها .دارد خواني هم

 اصلي مضمون چهار را دوگانه يها نقش ايفاي مانيأتو و مشكالت و مسائل حل با مواجهه و خانوادگي و شغلي يها نقش
 فشار آموزشي، نظام نامناسب عملكرد ،)1396( شهمكاران و باللي .كردند معرفي كار و خانواده تعارض شغلي پيشايندهاي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Creswell 
2. Gearing 
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 تعـارض  علّي شرايط جزء را خانواده منفي نقش و خانواده حمايت ضعف همسري، نقش فشار فرزندپروري، و مادري نقش
 فرسـودگي  زنـدگي،  بـر  كنترل حس كاهش ديگر، سوي از و دانستند متأهل دانشجويان خانوادگي نقش با تحصيلي نقش

 نتـايج  با كه كردند معرفي نقشي تعارض پديده پيامدهاي را رواني ظرفيت كاهش و زناشويي صميميت تضعيف تحصيلي،
 تأثير شغلي رضايت بر شغلي استقالل كه كردند ثابت )2016( كوالوگال و گوزوكارا همچنين، .دارد خواني هم پژوهش اين

 ايـن  هـاي  يافته با كه گذارد مي منفي اثر ،شغلي رضايت و شغلي استقالل بين رابطه بر كار و خانواده تعارض و دارد مثبتي
   .است هماهنگ پژوهش
 عوامل كه بودند معتقد )شهركرد دانشگاه استادان( پژوهش در كنندگان مشاركت كه گفت بايد مسئله اين تفسير در
 آمد، دست به پژوهش اين در كه مضاميني از يكي و شود مي منجر كار و خانواده تعارض به ،دانشگاه اين در شغلي

 يا مستمر يدور .كند مي آشفته و نامتعادل وضعيت دچار را آنها زندگي كه است انمرد و انزن شغلي وضعيت خواني همنا
 از را خود شغل مرد كه شود مي باعث يگاه ديگر، سوي از و كند مي وارد خانواده بر مضاعفي فشار همسران، مقطعي
 دنبال به را ناخوشايندي تبطعات مسئوليت، اين و بود خواهد زن برعهدة آوري نان مسئوليت ،صورت اين در .بدهد دست
 بر و دهد مي افزايش را كار حجم ،علمي هيئت مسئوليت از غير ييها مسئوليت پذيرفتن و شغلي يها مسئوليت تعدد .دارد
 را ديگر مسئوليت نتواند فرد كه شود مي باعث ،ها مسئوليت از يكي به دادن اولويت .گذارد مي منفي تأثير خانواده و فرد خود
 انجام ،ديگر اي عده براي و است اولويت در خانوادگي يها مسئوليت انجام ،اي عده براي .دهد انجام احسن نحو به

 خواهد كمك كننده حمايت قوانين مسلم، طور به .كند مي ايجاد تداخل مسئوليت، كامل انجام در دو هر كه شغلي مسئوليت
 يها مسئوليت از توانند نمي كه زنان خصوص به ند؛نك ايجاد تعادل كار و خانواده هاي مسئوليت بين استادان تا كرد

 هفته، طي ،زنان اگر .شود مي منجر يزندگ در تعادل عدم به وخانواده،كار ميان يهماهنگنا .كنند خالي شانه خود خانوادگي
 اداري ساختار .دنده انجام احسن نحو به را خود يها مسئوليت تواند نمي ،دنباش نداشته حضور خانه در روز سه تا دو

 كار محيط در اجباري و فيزيكي حضور و كند مي تحميل عملي هيئت اعضاي بر را زيادي كاري ساعات عالي، آموزش
 همه ،آن كيفيت گرفتن نظر در بدون ،پژوهشي كارهاي كميت به توجه .زند مي دامن مشكل اين بر )انعطافي هيچ بدون(
 سخت قوانين اين ،خودشان گفتة به و شود مي وارد شغلي فضاي در علمي هيئت استادان بر كه است ييها استرس همه و
 ساختارهاي اين نتيجة مصداق .شود مي منجر زندگي در هاآن يها نقش ساير تهديد يا حذف به ناپذير انعطاف و ثابت و

 و ها گيري تصميم براي مردانه غالب فضاي دليل به ،دانشگاه در استقالل نداشتن .است ديرفرزندآوري ،انعطاف بدون
 .كند مي وارد علمي هيئت استادان بر دانشگاهي شغلي فضاي كه است يمضاعف فشار ،ها ريزي برنامه در ساؤر محوريت
 ،ديگر سوي از .است گرفته شكل ساؤر ساختار حول ،دانشگاهي محيط در حاكم فضاي كه معتقدند علمي هيئت استادان
 ،عامل اين كه دنباش نداشته كافي آرامش ،كار محيط در آنها كه شود مي باعث و كنند نمي درك را وضعيت اين همكاران

 خانوادگي يا كاري يها نقش به دادن اولويت براي عموماً كه ييها كشمكش( شود مي منجر هاآن دروني يها كشمكش به
 منزل وارد آشفته ذهني با كه كردند اذعان آنها شده، انجام مصاحبة در ).گيرد مي هاآن از را الزم انرژي و دارد وجود
 نارضايتي احساس هاآن فرزندان و همسر ديگر، سوي از ،كنند مي كاري كم خانه در كاري، هاي مشغله دليل به و شوند مي

كار و  تعارض به دانشگاه در موضوع اين ،شخصي عوامل تفسير در .شود مي بيشتر و بيشتر ها كشمكش اين و كرده
 حال عين در و حد از بيش شناسي وظيفه ،كاري وظايف در نقش حد از بيش درگيري بنابراين، .انجامد مي خانواده
 در وسواس ،حد از بيش كاري حساسيت ،انضباطي بي يا حد از بيش انضباط ،گرايي ال ايده و گرايي كمال ي،اسنشن وظيفه
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 در كار و خانواده تعارض ايجادكننده شخصي عوامل جمله از همه كار، در وجداني كم يا حد از بيش كاري وجدان كارها،
 ،كنوني موقعيت حفظ .كنند حفظ را خود كنوني موقعيت كه دارند تمايل استادان بيشتر .است شهركرد دانشگاه استادان
 كه شود مي متوجه شخص ،نتيجه در .باشد نداشته ترديد و شك گيري تصميم هاي موقعيت در فرد كه است اين مستلزم
 اگر ،همچنين .بماند باقي هادستور تابع فرد كه شود مي باعث ،خاص اقدامي ندادن انجام و دهد انجام را خاصي كار نبايد

 به اعتمادي بي و بدبيني حس چنانچه .كنند نمي همكاري آنها با ،كنند ناامني احساس خود همكاران با تعامل در استادان
 بيش درگيري همچون مشكالتي با ،نكنند امنيت و آرامش احساس همكاران با تعامل در و كند رخنه استادان در همكاران

 حساسيت حد، از بيش انضباط گرايي، لآ ايده و گرايي كمال حد، از بيش شناسي وظيفه كاري، وظايف و نقش در حد از
 دچار و شده مواجه حد از بيش كاري وجدان و شناسين وظيفه كاري، وجدان عدم كارها، در وسواس كاري، حد از بيش

 توان مي ،ودش مي منجر كار و خانواده تعارض به كه خانوادگي عوامل تفسير در همچنين .شوند مي كار و خانواده تعارض
 فشار تحت ها مسئوليت بين هماهنگي براي ،زنان و دهد مي افزايش را كار حجم ،خانواده در ها مسئوليت تعدد كه گفت

 و مادري نقش دارند انتظار خانه در باشند، پذيرفته را زن اجتماعي فعاليت هرچند خانواده اعضاي .گيرند مي قرار بيشتري
 ناتواني يا همسر بيماري .شود مي ايجاد نارضايتي معموالً صورت، اين درغير .دهد انجام احسن نحو به را خود همسري

 خود يها مسئوليت بين تواند نمي اغلب رو، اين از د،گذار مي تأثير زن كاري فشار افزايش در ،خانواده امور ادارة در مرد
 اجتماعي فعاليت شرايطي هر تحت ،كند مي وادار را زنان كه است مشكالتي از ،مالي مشكالت وجود .كند برقرار تعادل
 مشاركت .شود فراهم ها مسئوليت بين تعادل عدم زمينة كه شود مي باعث ،مناسبنا موقعيت رو اين از د،نده ادامه را خود
  .كند برقرار تعادل دخو يها مسئوليت بين راحتي به تا كند مي كمك زن به ،خانه كارهاي در مردان همكاري و

 اين به خالصه طور به توان مي استادان، شغلي پيامدهاي زمينه در كار و خانواده تعارض يها پيامد تفسير در
 .عملي پيشرفت كاهش تدريس، كيفت كاهش شغلي، فرسودگي كاري، تعهد كاهش كار، از غيبت :كرد اشاره مشكالت
 در ها نقش كاملنا و نادرست ايفاي به و گيرد مي نشئت فرد خانوادگي و شغلي يها نقش تداخل از كه كاروخانواده تعارض

 تواند مي پيامدهايي چنين .دارد پي در گوناگوني پيامدهاي شود، مي منجر دو هر يا خانواده يا اشتغال يها حوزه از يك هر
 گروهي و فردي بازدهي تنزل و كاري رضايت كاهش تا و شود آغاز شخص در ناتواني احساس و خستگي استرس، از

 آن، تبع به و شغلي زندگي از رضايت با كاروخانواده تعارض بين اي واسطه بي ةرابط كه دارد احتمال بنابراين، .يابد ادامه
 استادان كه رود مي انتظار اساس، اين بر .است شده تأييد گوناگون يها پژوهش در ،نتايج اين و شود ايجاد زندگي كيفيت

 خانواده در كه وظايفي دليل به و كنند تجربه را بيشتري كاروخانوادة تعارض شاغل، مرد استادان با مقايسه در ،شاغل زن
 برابر مسئوليتي كه زن استادان از دسته آن ويژه به ؛باشد كمتر مردان به نسبت آنها شغلي رضايت ميانگين دارند، برعهده

 با مقايسه در تدريس و آموزش ابعاد و ماهيت دليل به ،فرهنگي يها نگرش رسد مي نظر به .دارند مرد استادان مسئوليت با
 استادان كه كار و خانواده تعارض شغلي يها پيامد از .زند مي دامن استادان كاري زندگي از نارضايتي بر ديگر، مشاغل
 عدالت كاهش كارايي،نا اثربخشي، كاهش وري، بهره كاهش به توان مي ،كند مي مشكل دچار را شهركرد دانشگاه
 سطح و تدريس كيفيت از كه شود مي باعث امر همين و كرد اشاره سازماني دهتع عدم شغلي، يرضايتنا سازماني،
 مشكالت و بينجامد عملي يها پژوهش يكم و كيفي كاهش به و شود كاسته دانشجويان قبال در آنان پذيري مسئوليت

  .كند ايجاد دانشگاه و دانشجويان براي را زيادي
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 ،شخصي پيامدهاي زمينه در كار و خانواده تعارض ،شوندگان مصاحبه اعتقاد به كه گفت بايد مسئله اين تفسير در
 همسر، رضايت خانواده، تفريح خانوادگي، روابط مانند مسائلي در توجهي بي مثال، براي كند، مي مواجه مشكالتي با را آنها

 زندگي، سبك تغيير خانواده، اعضاي با صميميت كاهش همچنين، و فرزندان و زناشويي مسائل همسر، عاطفي مسائل
 ميان كار و خانواده تعارض در شخصي پيامدهاي اين .خانواده در وجدل  بحث داري، خانه الگوي تغيير ،ناپذيري مسئوليت
 يتوجه بي خانوادگي و كاري روابط به و دنشو استرس و افسردگي دچار آنها كه شود مي سبب ،شهركرد دانشگاه استادان

 جسمي و روحي مشكالت ،خانواده فشار و كار ازدحام زمان هم مواجهه .كند مي سردرگم را آنها مشكالت اين .كنند
  .دارد دنبال به آنان براي را ناپذيري جبران

 ايجاد :كرد اشاره موضوعات اين به توان مي خالصه طور به ،خانوادهكار و  تعارض خانوادگي يها پيامد تفسير در
 خستگي ،خودبيگانگي از كار، به اعتياد استراحت، زمان كاهش جسماني، اختالت پيدايش روحي، و جسمي مشكالت

 جسمي، توان كاهش استرس، ،استراحت جاي به مطالعه خواب، كاهش شخصي، تفريحات محدودسازي جسمي، مفرط
 سبك اجباري تغيير .روحي مفرط خستگي و خانواده در گيري گوشه خانواده، در آرامش كاهش رواني، ظرفيت كاهش
 درباره بارها ،علمي هيئت اعضاي .است خانگي و شغلي نقش دو زمان هم ايفاي نتايج از ،خاص سبكي به عادي زندگي
 عادت ،تغذيه دفعات كاهش حتي و خانواده تغذية زمان تغيير .اند گفته سخن شانتفريحات و فراغت اوقات چشمگير كاهش

 اين جديد زندگي سبك از هايي نشانه ،ها ديدوبازديد محدودشدن دليل به خويشاوندي روابط كاهش ،حد از بيش كار به
 ايفاي نحوة و مادر روحيه ديگر، بيان به .گذارد مي تأثير فرزندان زندگي كميت و كيفيت بر كار زياد حجم .است قشر

 گرفته خود به يمتفاوت شكل ،ها نقش اين تداخل دليل به ،پدري وظايف ايفاي و پدر روحيه ،همچنين و مادري وظايف
 نقش از آگاهي دليل به شوندگان، مصاحبه از بعضي .ندارند را وظايف اين انجام براي كافي زمان كه اي گونه به است؛

 ازدواج دير يا اند مانده مجرد يا آنان از غفلت و فرزندان تربيت به توجهي بي از ترس ،همچنين و مرد و زن خانوادگي
  .اند كرده

 ايفاي مثال، براي .ندا هكرد اشاره هم يخوشايند پيامدهاي به كرد شهر دانشگاه استادان از بعضي ميان، اين در
 و حمايت با بعضي .است شده منجر فرزندان بهتر تربيت و پدري و مادري نقش كيفيت افزايش به ،نقش دو زمان هم

 خوشايند ابعاد از ديگر يكي .اند كرده غرور احساس خود شغلي موقعيت براي و شدند مواجه شانفرزندان و همسر تشويق
 خود فرزندان استقالل و وابستگي عدم از ،علمي هيئت اعضاي .است افراد اين فرزندان استقالل ،نقش دو زمان هم ايفاي

 طور به قوانين اين .كردند مخالفت فرزنددارشدن باب در عالي آموزش قوانين با علمي هيئت زنان .داشتند رضايت
 فرزند يا كرده ممانعت فرزند داشتن از كه شود مي باعث و اندازد مي تعويق به را هاآن شدن رسمي يا استخدام غيرمستقيم

 زيرا ؛شود گرفته نظر در ديگر يها شغل از بيشتر بايد علمي، هيئت زنان براي دوركاري .كنند تلقي محال امري را دوم
 كاري، يها ساعت به كيفي توجه .دهند انجام خود فرزندان كنار خانه در را پژوهشي كارهاي از بسياري توانند مي آنان
 هيئت زنان نگراني از ،دانشگاه در كودكان براي فضا كردن فراهم و دارند سال 5 زير فرزندان كه زناني براي خصوص به

 از ،شهركرد دانشگاه استادان كه شود مي سبب ،كار و خانواده تعارض از ناشي خانوادگي پيامدهاي اين .كاهد مي علمي
 شود مي خانوادگي زندگي از استادان ناخشنودي سبب نارضايتي اين و باشند داشته كمتري رضايت خانواده با خود روابط
  .كند مي ايجاد خانواده در مخربي آثار كه
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  پژوهش هاي محدوديت
 زيرا نيست؛ پذير امكان ،ديگر زمان به آن نتايج تعميم رو، اين از است، شده انجام پديدارشناسي رويكرد با حاضر پژوهش
 .دنكن تغيير نيز نتايج ،دهندگان پاسخ نگرش تغيير با است ممكن و هستند تفسيري و توصيفي پديدارشناسي يها رويكرد

 اين خصوص در ،ها دانشگاه ساير استادان است ممكن زيرا داد؛ تعميم ها دانشگاه ساير به توان نمي را آن نتايج همچنين
  .باشند داشته ديگري نگرش مسئله

  هاپيشنهاد
  :شود مي پيشنهاد زير هاي اقدام ،)5 جدول( كار و خانواده تعارض خصوص در شغلي پيشايندهاي به توجه با

  نشود؛ واگذار استادان به محدود، زمان در و  اندازه از بيش يها مسئوليت و ها هوظيف .1
 مناسب يها كمك دارند، برعهده را بيماران و سالمندان خردسال، فرزندان از نگهداري وظيفه كه كاركناني به .2

  .شود ارائه
 مشكالت شدت و نوع تناسب به اجتماعي، يها بحران و خانوادگي حاد مشكالت با استادان مواجهه هنگام .3

  .شود گرفته نظر در اضطراري يا استحقاقي مرخصي آنها براي
 و كار و خانواده تعادل مانند مناسبي آموزشي يها دوره ،چندگانه يها نقش تعارض زمان مديريت منظور به .4

 به شود؛ ريزي برنامه ...و تعارض حل يها سبك استرس، مديريت زمان، مديريت مانند ييها مهارت آموزش
 بهتري رساني خدمات ،تعادل ايجاد و كار و خانواده وظايف دهي سازمان با تا شود كمك استادان به كه نحوي
  .باشند داشته

 ،هفتگي كار ساعات مانند ،استادان هاي فعاليت ريزي برنامه در ،شهركرد دانشگاه خصوص هب ،دانشگاه رؤساي .5
 نكند ايجاد اختالل خانوادگي وظايف در آنان سازماني فعاليت كه دهند قرار مدنظر را مهم موضوع اين بايستي

   .)كار و خانواده تعارض(
  :شود مي پيشنهاد زير هاي اقدام ،شد بيان كار و خانواده تعارض خصوص در كه يپيشايندهاي به توجه با
  ؛خانواده در همسران ميان وظايف تقسيم .1
 يها مسئوليت از فرد رهاسازي و منزل وظايف انجام در او با همكاري و شغلي يها موفقيت در فرد تشويق .2

  ؛خانوادگي غيرضروري
  ؛كاركنان شغلي نيازهاي با زندگي ساختار يهماهنگ .3
 حمايت .فرد شغلى نيازهاى با زندگى ساختار كردنِ هماهنگ طريق از ،خانواده در اجتماعى حمايت افزايش .4

 آموزش به ،مسئله اين .است شده مطرح كار با خانواده تعارض كاهش براى راهى عنوان به خانواده در اجتماعى
  .دارد نياز آموزشي هاي دوره برگزاري و ها خانواده

  :شود مي پيشنهاد زير هاي اقدام ،كار و خانواده تعارض خصوص در ،شخصي پيشايندهاي به توجه با
  ؛وظايف ميان انرژي و زمان تقسيم و نياز پايه بر و اهميت ترتيب به وظايف، بندي اوليت .1
  ؛استادان توسط كار و خانواده محيط در زمان مديريت .2
  .كاري و خانوادگي ضروري غير يها مسئوليت از فرد رهاسازي .3
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  .كشور يها دانشگاه آموزشي هاي گروه و ها انجمن حمايت با و گنبد

 شـاغل  زنان بين در خانوادگي و شغلي يها نقش تعارض با اجتماعي عوامل رابطه بررسي ).1389( راحله زاده، آدينه ؛سعيده گروسي،
  .139-121 ،)1(7 ،يانسان علوم دانشكده اجتماعي علوم مجله .كرمان در

 .شـيراز  شـهر  دولتـي  يهـا  بيمارسـتان  پرسـتاران  در خانواده ـ كار تعارض از نظري الگويي آزمون ).1389( حسين محمد متشرعي،
  .اهواز چمران شهيد دانشگاه صنعتي، شناسي روان رشته ارشد كارشناسي نامه نپايا

 عملكرد با خانواده ـ كار تعارض و كاري زندگي كيفيت بين رابطه بررسي .)1393( باقر ذاكر، ثنايي ؛محمد علي نظري، ؛گيتا نعيمي،
   .72 -57 ،)10(4 سازماني، و شغلي مشاوره فصلنامه .متأهل مرد كاركنان شغلي
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