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 بازآفرینیِ  شناختیِ   ر راهبردهایِد اخالقی بازنماییِ مولفه هایِ

 زندگی -تعادل کار
 

 ی فراح  یدکترمحمد مهد ،یمیپورسل یدکترمجتب ،⁕این میرح  برزیدکتر فر ان،یهاشم یمجتب دیس
 دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران گروه مدیریت، دانشکده ی علوم اداری و اقتصادی، 

 ( 1398/ 12/09ذیرش:، تاریخ پ10/07/1398تاریخ دریافت:)

 

 

 سرآغاز

در کاار ت   ایفای نقش های متفااتی همواره درگیرِ  کارکنان سازمان ها،  
غالباا  1(. این نقش هاای دت یاا دندگانا 1هستند )زندگ ِ بیرتن از کار  

پنداشت  شده  2ب  عنوان نقش های رقابت یوسط برخ  از صاحب نظران  
برای کارکنانِ سازمان ها   3ولید یعارضِ بین نقش ت لذا منبع  بالقوه در ی

را بارای   4زنادگ -احتمال اخاتلل در یعاادل کاار  ک (  2)  یلق  گردیده
 5از سوی  مدیریت نقش های کاری ت غیر کاریایشان موجب م  شود.  

در زندگ  فرد ت ایجاد یعادل بین امور کار ت زندگ  بستری برای بارتز ت 
اخلق  است ک  از یک سو با مسائل حاوزه ظهور پاره ای از یصمیمات  

 7ر با مسائل حوزه ی اخالق حرفا  ایت از سوی  دیگ 6ی اخلق فردی
، زندگ  بادتن در این اریباط آموزه های اخلق اسلم   هم پیوند است.

کار را ب  معنا دانست  ت اشتغال در فعالیت های اقتصادی را تظیف  ی هر 
از ساوی  دیگار بار ان اار زنادگ  ت مسلمان  برشمرده ت در عین حاال  

 محرتم ساختن فرد از نعمت های زندگ  موضع نگرفت  بل   بر ی میل ت 
 
 
 

 
را ی   از ش وفای  زندگ  از این طریق یاکید کرده ت انگیزه های کاری 

آموزه های اسلم   (. هر دند در3است )  دانست زندگ  فرد اتلویت های 
ی فرانقش را نیز از خود بارتز دهناد باا افراد یرغیب م  شوند یا رفتارها

رهیز از گرانباری نقش نیز یاکیاد شاده اسات. زیارا یاکیاد این حال ب  پ
سات مفرط ت اغراق گون  بر نقش ها ت فارانقش هاای کااری، مم ان ا

باعث درماندگ  فرد از رعایت حداقل بایست  های نقاش هاای زنادگ  
رتهاای زنادگ  شخص  ت خانوادگ  شده ت موجبات یعاارض میاان قلم
اسارا  از  سوره 29کاری ت خانوادگ  را فراهم سازد. از جمل  آن   در آی  

یک سو یرک انفاق ت بخشش نه  شده ت از سوی  گشودگ  ب  انادازه 
را مای  فرتماندگ  ت موجب سارزنش از ع گردیده ت آن مورد ن وهش تاق

در سوی دیگران یلق  کارده ت لاذا با  یعبیاری یوصای  با  میانا  رتی 
اسلم علته بر این   اهتمام  تاقع در ب (. 4رفتارهای نقش نموده است )

 ال یاکیدااااادی یک تظیف  یلق  شده با این حاااب  امور کاری ت اقتص
 
 

 چکیده

ایان صول آن، پاوتهش حاضار زندگ  ت ابت اراتِ فردی کارکنان سازمان ها در جهت ح-مطالع  ی پدیده ی یعادل کار نظر ب  ضرترتزمینه:  
زندگ  در میان اعضای هیات علم  دانشگاه های دتلتا  -کار یعادلِ شناخت ِ راهبردهایِنسبت ب  کشف ت بازنمای ِ   هدف را دنبال م  کند ک 

  یلش نموده ت از این رهگذر مضامین اخلق  مستتر در راهبردهای مذکور را برجست  نماید. شمال شرق ایران
ساز ت کار مربوط ب  رتش یحقیق پدیدار شناس  از این جهت ک  ب  فهم یجرب  زیست  مشارکت کننادگان کماک ما  ن پوتهش، در ای  روش:

ریبا  مک  دارای حاداقل  دهبوت بیرجند فردتس  مشهد های کند ب  کار گرفت  شد. جامع  مورد مطالع  آن دست  از اعضای هیات علم  دانشگاه 
انتخاا   نمون  گیاری هدفمناد فنبخش  از جامع  ی مورد مطالع  بوده ک  با   ،نمون  ی یحقیقبودند.    ابق  کاریسال س  5استادیاری با  علم   
 مشارکت کننده مسجل شده است. ابازار گاردآتری داده هاا، 16نهایتا پس از اشباع داده ها ت ی رار یافت  ها، کفایت اندازه ی آن با یعداد   شده ت

  شیوه ی یحلیل داده ها نیز رتش یحلیل محتوای کلیزی بوده است. تمصاحب  نیم  ساختاریافت  
مضمون بوده ت دربردارنده ی دت راهبردِ کلنِ 12 زندگ  شامل-نشان داد ک  راهبردهایِ شناخت ِ بازآفرین  یعادل کار  یحلیل داده ها  یافته ها:

  .است  "شنق دتسوگرایِ پاسخگوی ِ"ت   "نقش  مطالباتِ فرتکاستِ"فردی با عناتینِ 
 .باشداز طریق ابت ارات فردی کمک کننده زندگ  -جهت حصول یعادل کار درنتایج این مطالع  م  یواند   تیجه گیری:ن
 
 اخلقزندگ ، -یعادل کار ،راهبردهای شناخت : واژگانلیدک
 
 

 r-nia@um.ac.irنویسندۀ مسئول: نشان  ال ترتنی  :  

mailto:r-nia@um.ac.ir
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از آن جای  کا  در یعاارض باا اهمیات   کاربر  آمیز ت افراط گون   اغراق 
ت آرامش ب  عنوان هدف زندگ  اسلم  است نه  گردیاده اساحصول  

، کااریمبناا، یعاادل بخشا  باین مسائولیت هاای زنادگ     براین  (.5)
ت پرهیز از افراط ت یفریط در انجام ی الیف هر کدام   شخص خانوادگ  ت  

 دیان اسالموزه هاای از س  حوزه ی مذکور یک یوصی  ی مت   بر آم 
م  یوان ادعا کرد ک  از منظر آماوزه هاای   ب  بیان دیگرنیز خواهد بود.  

د هتمام در جهت یعادل بخش  باین اماور کاار ت زنادگ  ماوراسلم ، ا
  یاکید بوده ت ب  رسمیت شناخت  شده است.

ی مناسب میاان ، ایده ی مدیریت رابط   نیز  در جامع  ی سازمان  امرتز
ت با  صاوری  کلا  یعاادل کاار ت  کاری ت غیر کاری زندگ نقش های 

 ت (6دیاده اسات )، یبدیل ب  مسال  قابل یوجه  برای مطالعا  گرزندگ 
با  (.7قرار گرفت  است ) اشارهعنایت ب  آن در یحقیقات متعدد مورد   لزتم

زندگ ، متمرکز بر سیاست -این حال، اغلب یحقیقات بر رتی یعادل کار
قدامای  است ک  منجر ب  یساهیل یعاادل ما  شاود ت های سازمان  ت ا

فعالیات از  ست   آن دت    8ینها اندک  از مطالعات، رفتارهای خود ینظیم گر
-برای دست یااب  با  یعاادل کاار  خود  های غیر رسم  را ک  کارکنان

( مورد یوج  قرار داده اند. این در حاال  اسات 9ت    8زندگ  ب ار میبرند )
( ت در 7زنادگ  مهام باوده )-مدیریت یعاادل کاارک  نقش کارکنان در  

از ایان  (.9) هساتندتاقع، کارکنان، مدیران فعال یعادل کار زندگ  شان  
معطوف با  حصاول  بر اهمیت مطالع  ی فعالیت های فردیِرتست ک   
ک  اصطلحا از آن با عنوان یدابیرِ  (10یاکید شده )نیز  زندگ   -یعادل کار
 . شودم   نام برده  9زندگ -بازآفرین ِ یعادل کارفردیِ 

در این میان پوتهشگران مختلف  ب  مطالع  ی مفهوم بازآفرین  یعاادل 
   علق  نشان داده اند. با این حال مرتر پوتهش های داخلا ِزندگ-کار

 "زنادگ -یعاادل کاار"پدیده ی خود  ک  هر دند    م  دهدنشان    مریبط
مورد یوج  برخ  از پوتهشگران بوده با این حال یا زماان حاضار کمتار 

باازآفرین  "پدیاده ی پاردازیِ پوتهشگر داخل  ب  مطالع  ت باز مفهاوم 

ت عماده ی ایان یحقیقاات در کشاورهای پرداختا     "زندگ -یعادل کار
با  رتش پدیادار  در یحقیق   ب  طور مثال.  خارج  ب  انجام رسیده است

زندگ  در قالب -شناس  در کشور فیلیپین، رفتارهای بازآفرین  یعادل کار
یقویات اریبااط باا دیگاران، محافظات از اتقاات   مضامین  باا عنااتین

اریبااط باا خاانواده، باا کاارای  شخص ، لحاظ اتقات یعطیال، یقویات  
ت دتر از محل  نولوژی کارکردن، محدتد کردن مطالبات شغل ، کاربرد ی

نااوان دیگااری بااا ع . در یحقیااق(11) شناسااای  گردیااداداره کااارکردن 

ک  باا در کشور آفریقای جنوب    "خانواده  -راهبردهای  برای یعادل کار"
در قالاب  خانواده  -کار راهبردهای یعادلرتی ردی کیف  انجام پذیرفت 

ی کاری ت شاملِ ینظیم مرز شفاف، اریباطات باز در قلمرتهامولف  های   
خانوادگ ، مستح م یر کردن سیستم های حمایت  شخص  ت حرف  ای، 
برنام  ریزی، مدیریت زمان، اتلویت بنادی، مراقبات از خاویش، محایط 

در  .(10) کشاف گردیادکاری منطق  ت ارزیااب  شخصا  ت خاانوادگ   
ادراکاتِ اساییدِ دانشگاه  زن نسبت ب    پوتهش مشابه  نیز در پاکستان

از طریقِ کشفِ راهبردهایِ فردی ایشان جهت نیل ب    زندگ -اریعادلِ ک
 شناسای  شد ت نتایج مشتمل بر مولف  های  هم دونزندگ   -یعادلِ کار

دیِ مدیریتِ زمان، ینظیمِ اماور رتیاین ت جادتل زمانبنادی، اتلویات بنا
کسابِ تظایف، معقول سازی، پذیرشِ مسئولیت، اختیار نماودنِ همسار، 

ن، تالدین یا همسار ت بااترِ راساه با  یواناای  هاایِ حمایت از هم ارا
همین طور م  یوان ب  ماوارد دیگاری اشااره   .(12)  شخص  بوده است

باا کا  در هفات ساازمان بازرر بریتانیاا    کرد از جمل  این   پوتهشا
فعالیات هاای باازآفرین  یعاادل   صاورت پاذیرفت،  ف اکتشا  یرتی رد
باازآفرین ِ ماوقت ، باازآفرین ِ در قالب مولف  های  هم دون    را  کارکنان

-منطق  ای، انتخا  یک شغل، کاهش زمان مسافرت، یعریف یعادل کار
زندگ  برای خود، اتلویت بندی کارها، ایجاد مصالح ، مدیریت اریباطات 

  .(7) نمودورت بندی  ص بیرتن از کار  کاری ت مدیریت اریباطاتِ
ماورد مطالعا   10زندگ  غالبا در زمین  غرب -مفهوم یعادل کار  درمجموع

(. این در حال  است ک  یاثیرات زمین  هایِ ساطِِ 13) قرار گرفت  است
زندگ  ب  علت تجودِ ساختارهای اجتماع  -بر رتی مواجه  کار  11کشور

گوناگون، امری پذیرفتا  شاده اسات ت فرهنگِ متفاتت در میانِ جوامع  
برای مطالعا  یِ زمینا  منادِ فعالیات  ی ( ت از این رتست ک  یاکیدا14)

با ایان هما  مفهاوم (.  15زندگ  تجود دارد )-های بازآفرین  یعادل کار
اجتماع   -زندگ  یا پیش از این در بافتار فرهنگ   -ادل کاربازآفرین  یع

د ت ایان در حاال  اسات کا  طباق ایران مورد مطالع  قرار نگرفتا  باو
 یاکیداتِ مذکور این فعالیت های فاردی متااثر از زمینا  ی فرهنگا  ت

بوده ت ما  یواناد از یاک کشاور با  کشاور دیگار سایاق ت   12اجتماع 
بگیرد. از ایان رت، ایان ضارترت بایش ما   محتوای متفاتی  را ب  خود

نیاز ما   با یوج  با  مختصاات کشاور ایارانیاد شده  نماید ک  مفهوم  
ما  مورد مطالع  ت باز مفهوم پردازی قرار گیرد. بایست بصورت جداگان   

زمینا  مناد ایان مفهاوم در بافتاار   یوان مدع  شد ک  جهت مطالع  یِ
هیات علم ِ متاهلِ دانشگاه اجتماع  ایران جامع  ی اعضای    -فرهنگ 

گزین  ی مناسب  ب  نظر م  رسند زیرا مصادیق مسال  ی سنگین بااری 
در محیط های زندگ ، -ب  عنوان عامل برهم زننده ی یعادل کار  13نقش

دانشگاه  ایران  ب  عنوانِ یک پیامد منطق  از نسبت ساران  یِ باا ی 
قارار گرفتا  ت داالش انگیازی دانشجو ب  استاد مورد شناسای  ت یبیین  

زنادگ  در میاانِ اساایید ایرانا  در پاوتهش هاای -حصول یعادل کاار
هم دنین این مهم قابل یبیین است   .(16)  اشاره بوده استمختلف مورد  

ک  با تجود یاریه فرهنگ  ت دین ِ غن ِ کشورمان ب  مقو ت اخلق  در 
( ت ایان در حاال  17بستر کار سازمان های ایران  دندان یوج  نشاده )

( ت با  18است ک  یوج  با  امار اخلقا  در ساازمان هاای آموزشا  )
 لاذا  (.19) امری بایست  محساو  ما  شاودخصوص مراکز دانشگاه  

کشاف  ب  دنباال  موصوف عنایت ب  آن خل  نظریِ  با  تپوتهش پیش ر

در باین اعضاای   "زنادگ -یعاادل کاار  بازآفرین ِ  شناخت ِ  راهبردهای"
بوده ت   هیات علم  متاهل دانشگاه های دتلت  شمال شرق کشور ایران

 د:اشب ب  شرح ذیل م مشخصا سوال اصل  پوتهش نیز 
زندگ ِ در بین اعضای هیات -یعادل کار بازآفرین ِ شناخت ِ راهبردهای* 

علم  دانشگاه های دتلت  شمال شرق کشور ایران شامل دا  ماواردی 
 م  باشند؟
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 روش 
یالش شاده اسات یاا مضاامین ت از آن جای  ک  در پوتهش پیش رت، 

مصاحب  باا  از  حاصل  پردازش ِداده های کیف ِمعان  مورد نظر از طریقِ  
رتش  ، بنابرایندگرداستخراج   14ی استقرای ب  شیوه ااسایید دانشگاه ،  

در ایان پاوتهش، جامع  ماورد مطالعا  .  است  15پدیدار شناس   ،پوتهش
مشتمل بر اعضای هیات علما  متاهال ت یماام تقاتِ دانشاگاه هاای 

ک  دارای ریبا  ی علما  اساتادیاری باا   است  فردتس  مشهد ت بیرجند
نمون  بخش  از اعضاای جامعا  . نداسال سابق  ی کاری بوده   5حداقل  

رتش نمون  گیریِ غیار یصاادف  از ناوع ی مورد مطالع  بوده اند ک  ب   
انتخا  شده اند ت این فرآیند یا جای  اداما    متوایر  صوری ب   ت    هدفمند

یافتا  هاا، کفایات انادازه ی نمونا   پیدا کرده است ک  از طریق ی ارار
 مسجل گردد.

نفار دانشایار باوده ت از  5نفر استادیار ت  11مشارکت کننده،   16از میان  
نفار عضاو   6نفر عضو هیات علم  دانشاگاه فردتسا  ت    10این یعداد  

همگا  از لحااظ جنسایت مارد،  هیات علم  دانشگاه بیرجند بوده اناد.
 18درصد( دارای فرزند کمتر از    56متاهل ت بیش از نیم  از ایشان نیز )

ت   مصاحب  نیم  سااختار یافتا   فنابزار گردآتری داده ها،  وده اند.  سال ب
نهایتا این ا  با   بوده است.یحلیلِ کلیزی    ،نیز  شیوه ی یحلیل داده ها

باازبین ِ مساتقل یوساط هم اارِ  جهتِ اعتبار بخش  یافت  هاا، از رتش
یحلیل گر استفاده شد ت سرانجام نیز نتایج در اختیار مشارکت کننادگان 

ار گرفت یا آن را بازبین ، در صورت نیاز اصلح ت یاییاد کنناد. لاذا در قر
شان ت انجام یک سری اصالحاتِ جزئا ، انتها پس از اخذ بازخورد از ای
 فرآیند یحلیل ب  پایان رسید.

 

 هایافته
 مولفا  هااییحلیال مصااحب  هاا نشاان داد کا   یافت  های حاصل از  

 جامعا  ی ماذکوردر میاان    زندگ   -مبین بازآفرین  یعادل کار  شناخت ِ
در قالاب دت راهبارد کالنِ فاردی باا   بوده کا   مضمون  12بر  مشتمل  

 "نقاش  دت سوگرایِ  پاسخگوی ِ"ت    "نقش  مطالباتِ  فرتکاستِ"عناتین  
 .قابل مشاهده اسات 1ت جزئیات آن در جدتل شماره بندی   قابل صورت

  نماایش هم دنین در این جدتل، یوصیف هر مضمون ب  ش ل جداگانا
 ، یاک رتایات از داده شده ت برای هار مضامون نیاز با  عناوان نمونا

مشارکت کنندگان ک  مربوط ب  مضمون یاد شده باوده در ذیال ساتونِ 
 .جملت معرف مثال آترده شده است

 زندگی-خالصه نتایج تحلیل مضمونِ راهبردهای بازآفرینی تعادل کار: 1جدول 
 مضامین

(Themes ) 

 توصیف 

(Description )                               

 جمالت معرف 

(Representative Statements ) 

 راهبرد شناختیِ اول : راهبرد فروکاستِ مطالباتِ نقش 

01 
معنای  ان ار یعادل در 
 حداکثری 

باز یعریفِ یعدیل یافت  ی یعادل کار ت زندگ  ت پرهیز از  

 یلق  هایِ حداکثری ت آرمان  از آن 

نظر من، این نیست ک  شما بتوانید در هر دت حوزه    ر ت زندگ  از...یعادل کا"

باشید. یک دنین دیزی اصل مم ن نیست   20ی خانوادگ  ت شخص  ت کار 

  ام( 1)مشارکت کننده  "نیستیم...دون ما ابر انسان 

02 
یعدیل استانداردهای  
 عمل ردی در خانواده 

رد  کاهش استانداردهای عمل ردی مربوط ب  نقش های ف 

 بعنوان همسر ت پدر در خانواده 

...حت  نسبت ب  نقش خودم ب  عنوان یک پدر با تسواس ف ر می ردم تل   "

  ام( 1)مشارکت کننده  "نم...ا ن نسبت ب  این قضی  معتدل یر برخورد می 

03 
نادیده انگاری امور کاری در  

 منزل 

یلش در جهت ب  فراموش سپاریِ امور کاری در خارج  

 کار ت عدم یخصیص زمان ب  آن  از زمان

...امور کاری متعلق ب  فضای کاری است ت یلش می نم با ترتد ب  منزل  "

نبرم ت ذهن ت زمانم را یا حد مم ن  مسائل ت دغدغ  های کاری ام را ب  خان  

 ام( 4)مشارکت کننده  "با آن ها مشغول ن نم...

04 
یعدیل استاندارد های  
 عمل ردی در کار 

عمل ردی مربوط ب  نقش های  نداردهای کاهش استا

 کاری فرد بعنوان عضو هیات علم  دانشگاه 

های  در کار داشت   ...شاید قبل یرها خیل  ایده آل با این   باید د  خرتج   "

باشم برخورد می ردم تل  ا ن سع  کرده ام یک حد میان  را در ذهن داشت   

 ام(  1)مشارکت کننده  "باشم...

05 
نقش  ذهن ِ  یرسیم مجدد 

 کارراه  شغل  

باز یعریفِ منعطفِ زمانبندیِ حصول ِاهدافِ شغل  در  

 کارراه  خدمت  

ک   " ام  رسیده  یصمیم  این  بازه  ...ب   یک  در  مم ن  نحو  هر  ب   نباید  الزاما 

 ام(  13)مشارکت کننده  "زمان  مشخص حتما ب  اریقا  ریب  برسم...

 ی دو سوگرای نقش راهبرد شناختیِ دوم : راهبرد پاسخگوی     

01 
باز یعریف یعادل در معنای  

 حداکثری 

باز یعریفِ حداکثری ت آرمان گرایان  از یعادل کار ت  

 زندگ   

...هر دند یا حدی دتر از دسترس ب  نظر میرس  تل  یعادل تقت  معن  داره  "

ک  من ن  ذره ای در کار خودم ت ن  ذره ای در خانواده خودم کم کاری داشت   

  ام( 2)مشارکت کننده "باشم...

 الگویاب ِ متوازن نقش   02
ب  الگوهای نقشِ متعهد ب  انجامِ شایست  ت همزمان  یقید 

 امور زندگ  ت کار  

ب   " اند  داریم ک  عل  رغم درگیری های کاری یلش کرده  را  ...هم اران  

بهترین ش ل مم ن خانواده ی خودشون رت هم داشت  باشن، من هم سع   

)مشارکت کننده   "کنم...جای  ک  میتونم از ایده ی این ها استفاده  کرده ام یا

  ام( 1
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 دتراندیش   03
یجسم سنگین ِ مطالبات نقش های کار ت زندگ  ب   

 عنوان امری گذرا ت پایان پذیر 

رتزان  کلف  کننده میشود مدام ب  خودم  " ...هر تقت فرط کارهای مختلف 

قرار  ا ن  شرایط  ک   کنم  م   باشد...  یادآتری  همیشگ   )مشارکت    "نیست 

  ام( 5کننده 

 عاقبت اندیش   04
یوج  ب  عایدات اخرتی ت معنویِ رفتارهای معطوف ب   

 یعادل بخش ِ نقش های کار ت زندگ  

...یک طرف قضی  هم این هست ک  این حجم از یلش بدتن شک بدتن  "

  ام( 2)مشارکت کننده "عایدی معنوی نیست...

 داره بهبود خود پن 05
یوانای  های فردی جهت  مثبت اندیش  در اریباط با 

 حصول یعادل میان نقش های کار ت زندگ  

...سع  می نم ب  نوع  خودم رت ب  این باتر بیشتر نزدیک کنم ک  با تجود  "

ک    داره  تجود  من  در  یوانای   این  کاری  پرحجم  ت  پراسترس  این  شرایط 

 م( ا 5)مشارکت کننده  "شرایط مدیریت بش ...

06 
دی  حفظ استاندارد های عمل ر

 نقش  
 در خانواده 

عدم کاهشِ استانداردهای عمل ردیِ نقش های فرد  

 بعنوان همسر یا پدر در خانواده 

کارهای  " ب   رسیدگ   برای  ک   بایدهای   از  مم ن  حد  یا  ام  کرده  ...سع  

ن نم... عدتل  بودم  گرفت   نظر  در  خودم  خانوادگ   ت  )مشارکت    "شخص  

  م(ا 2کننده

07 
استانداردهای عمل ردی  حفظ 

 نقش در کار 

عدم کاهشِ استانداردهای عمل ردیِ نقش های فرد  

 بعنوان عضو هیات علم  در محیط کار 

یا از  " ...مش لت ت گرفتاری های مختلف شخص  ت خانوادگ  باعث نشده 

اهداف کاری خودم از جمل  برنام  برای کسب امتیازات  زم جهت اریقا  ک   

  ام( 2)مشارکت کننده "رنام  ریخت  بودم دست ب شم...بل برای آن باز ق 

 

 بحث
-بازآفرین ِ یعادل کاار  راهبردهایِ شناخت ِیحقیق حاضر با هدف کشف  

زندگ  در میان اعضای هیات علم ِ متاهل دانشگاه های دتلت  شامال 
، پس از طا  سااز ت نیل ب  این هدف انجام پذیرفت. جهت    شرق کشور
ی برگیرناده   کا  در  دااردوب  حاصال گردیادم بار پاوتهش،  کار حاک

 ت زندگ  بوده-کارابت اراتِ شخص  افراد در جهت نیل ب  حصول یعادل 
در قالاب دت راهبارد کالن فاردی مولف  ی شناخت    12در بردارنده ی  

راهبرد پاساخگوی  دت "ت  "راهبرد فرتکاست مطالبات نقش"مشتمل بر  

اتل، پیش فرض کارمند آنست در راهبرد شناخت    .است  "سوگرای نقش
ه ک  حصول یعادل در معنای حداکثری ت ایده آلیست  آن در یمام  حاوز

ت همزمااان  ، باا  صاوری زناادگ  خاانوادگ  ت کاااری ت شخصا هاای 
مم ن نیست ت لذا م  بایست مطالبات نقاش هاای مختلاف حداکثری  

یعدیل شود. در راهبرد فرد بازبین ، مدیریت ت  ، یوسط  کاری ت غیر کاری
حصول یعادل در معناای حاداکثری ت آرماان  آن در   ،فرد  ،شناخت  دتم

یمام  حوزه های کار ت زندگ  را بصوری  همزمان، مم ن پنداشت  ت راه 
آن را ن  مدیریت ت کاهش مطالبات نقش های کاری ت غیر کاری  یحقق

نفس کااف  بارای بل   یوسع  ی منابع فردیِ در اختیار از جمل  اعتماد ب
ب  نقش های مختلف جهت حصول یعادل   ت حداکثریپاسخگوی  کامل  

  م  پندارد.
در ساایر   برخ  از فعالیت های شناخت ِ احصاا  شاده در ایان پاوتهش

 پوتهش ها کم ت بیش مورد اشااره قارار گرفتا  اسات. با  طاور مثاال
یعادل ت یا ان ار باز یعریف یعادل در معنای حداکثری مضامین  هم دون  

ش مورد احصا  تاقع شاده اناد هار در معنای حداکثری ک  در این پوته
کدام ب  نحوی یبیین گر یعریف ذهن ِ متفاتتِ افراد از این پدیده هستند 

زنادگ  ماورد -یعریف نمودن یعادل کاار  با عنوانِ  پوتهش  دیگردر  ک   
ر از ت یا مولف  ی بهبود خود پنداره نیاز ی ا  دیگا  (7)  اشاره قرار گرفت 

باتر راسه با  یواناای   نامِت ک  با مولف  های شناخت ِ شناسای  شده اس
هام دناین . (12) ماورد یوجا  قارار گرفتا  اساتقابل های شخصا  

مضامین  مانند یعدیل استانداردهای عمل ردی در کاار ت یرسایم مجادد 

نقش  ذهن ِ کارراه  شغل  ک  در این پوتهش احصا  شده اند ب  ناوع  
-د کردنِ بخش  از مطالبات شغل  با هدف یحقق یعادل کارمبین محدت

زندگ  هستند ک  این مورد نیز قبل یوسط برخ  از صاحب نظران ماورد 
(. مضاامین دیگاری مانناد نادیاده 11اسات ) تاقع شده  اتی ت یبیینتاک

ک  ب  منظاورِ رسایدگ  با  اماور خاانواده ت  انگاری امور کاری در منزل
یعادل شناسای  شده است نیز با  گونا  ای   زندگ  شخص  برای یحقق

( ت اتلویات 11نسبتا مشاب  با یعابیری مانند محافظت از اتقات شخص  )
قبل از این مورد یوج  یوسط پوتهشگران خاارج  باوده (  10ت    7بندی )
ب  گونا  ای احصا  شده در این پوتهش   مضامینِبرخ  از    هردنداست.  

با این حال  ، اشاره بودندمورد   قبل  کم ت بیش مشابه  در سایر یحقیقات
مسبوق ب  سابق  نیز برخ  از فعالیت های شناسای  شده در این پوتهش 

ب   آننبوده ت جز  موارد بدیع  بوده اند ک  از طریق ساز ت کار اکتشاف  
. از هساتند ایان مطالعا نتیج  رسیده ت لذا جز  نوآتری های پوتهشا  

دینا   ی اخلقا  تاردی باا صابغ  ماوجمل  ی این موارد م  یوان ب  
همچون دتر اندیش ، عاقبت اندیش  ت الگویاب  متوازن نقش اشاره کرد 

دین  ت اخلق  افراد در این زمینا    نگره های  ک  باز نمایانگر یعهدات ت
ت در سایر پوتهش های پیشین مورد شناسای  ت یبیین قرار نگرفت    است
ن  نا  ی فعالیات هاای باازآفریصورت بنادی دتگا. علته بر این  بودند

فرتکاسات "راهبرد کلنِ متماایز شاامل  دت  زندگ  در قالب  -یعادل کار

نیز در سایر پاوتهش  "پاسخگوی  دت سوگرای نقش"ت    "مطالبات نقش
ناوآتری  ب  سابق  ت جز  موارد اطلقِ حت  در خارج از کشور  های قبل 

  ی فعالیات ت نگاه  پیچیده یار با  مقولا  نظری در این پوتهش است
 .مم ن م  سازدزندگ  را -های معطوف ب  بازآفرین  یعادل کار

 

 گیرینتیجه
 ب  شناسای  ت بازنمای ِ آن دست  از مولفا  هاایِ یافت  های این پوتهش

دینا  ت  -بازآفرین ِ یعادل منجر شد ک  متاثر از زمین  فرهنگا   شناخت ِ
ریق، یلش شد یاا با  ساختارِ اجتماع ِ کشور ایران است ت لذا از این ط

زنادگ  مبتنا ِ -پدیده ی یعادلِ کارموضوع ِ  دانشِ موجود در حیط  یِ  
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یافتا  هاایِ ایان نهایتاا این ا   بر زمین  ی مورد بررسا  کماک شاود.
 واند از طریقِ دت ساز ت کارِ مختلف ت در دت سطِِ گوناگونپوتهش م  ی

نتاایجِ ایان   نمایاد. در ساطِِ اتل،زندگ  کماک  -ب  حصولِ یعادلِ کار
 پوتهش مشتمل بر بازنمای ِ الگوی  از ابت اراتِ فردی است ک  م  یواند

الهام بخش بسیاری از اعضایِ هیات علما ِ جاوان    ،ب  عنوان دستمای 
سائل  از این نوع، دست ب  گریبانند ت لاذا آشانای  باا ایان باشد ک  با م 

نامبردگان خواهند ک   یلق  گرددیافت  ها م  یواند در ح مِ جعب  ابزاری 
شرایطِ خاص خودشان، در عمال گرفت  ت متناسب با    یوانست از آن ایده

ماورد بهاره گیاری قارار زندگ ِ خود  -ب  منظور حصول یعادل کارآن را  
ِ سازمان  نیز، یاری ب  دست اندرکارانِ حوزه منابع انسان  در سط  .دهند

  هاایِ اجرایا  در در اریباط با سیاست گذاری ها ت برنام   در دانشگاه ها
ت خواهاد  باودهنگهداشتِ پرسنل از کاربردهای ایان یحقیاق   نظامِذیلِ  

یوانست زمین  ی برتز رفتارهای اخلق مداران  یری را در جهت حصاول 
یلش برای حصولِ یعادل علته بر این،    .زندگ  فراهم سازد-یعادل کار

  عالته ی زندگ  در میان اعضای هیات علم  دانشگاه های ایران-کار
بر یاثیر مثبت در محدتده ی زندگ  ت کارِ ایشان از سوی  دیگر نیاز با  
جهت اریباطات گسترده ی نامبردگان با قشر دانشجو م  یواند ب  اریقاا  
اخلقیات در مقیاس  بزرگتر نیزکمک نماید. ب  خصوص از آن رتی کا  

بودنِ  در برخ  از پوتهش ها بر نقش مرجعیت اخلق  ت الگو ت سرمشق
اسایید در منظر دانشجویانشان ایران  یاکید شده ک  این امر ناظر ب  پای 
بندیِ مثال زدن  ت الگوتار اسایید دانشگاه  ب  بایست  هاای اخلقا  ت 

(. ب  شک برخ  از 20متجل  ساختن آن در گفتار ت رفتار خویش است )
انشجویان کود ترین گفتارها ت رفتارهای اسایید در یعاملت خویش با د

باعث بازنمود فلساف  ی شخصا  ت رتی ردشاان نسابت با  نحاوه ی 
ایان  از مدیریتِ صحیِ ت یوامانِ کار ت زندگ  باا ی ادیگر ما  شاود ت

ای  هردند اندک م  یواند در ح م سرمشق  برای جهت دنین بازنموده
دانشجویان نیز درآمده ک  در آینده ایشان نیز با کاربست همان یدابیر ب  

 ت امور کار ت زندگ  شان دست م  زنند.مدیری
ر این پوتهش، جامع  ی ماورد مطالعا  ینهاا مشاتمل بار افارادی باا د

افراد بر حساب   یا  داردام ان  از آن جای  ک   جنسیت مردان  شده است.  
-جنسیت خود ب  شیوه های متفاتی  نسابت با  باازآفرین ِ یعاادل کاار

هش های آیا  ایان یفااتت در پوت پیشنهاد م  گردد زندگ  اقدام ترزند
مورد ملحظ  قرار گرفت  ت نسبت ب  بررس  این مدعا تاکااتی صاورت 

-ردر این پوتهش ینها مفهاومِ بااز آفرینا  یعاادل کااهم دنین  پذیرد.  
زندگ  مورد مطالع  قرار گرفت  ت پیشایندها، پیامدها ت عوامل زمینا  ایِ 

ت از ایان رت اسات  ه  مانع زا ت یا یسهیل گر این پدیده شناسای  نگردیاد
کااربرد پیشنهاد م  گردد در یحقیقات آی  بصاوری  جاامع ت از طریاق 

یین رتش های  مانند نظری  داده بنیاد این عوامل مهم نیز شناسای  ت یب
 .  گردند
 

 مالحظه های اخالقی
ب  جهت رعایت حریم شخص  مشارکت کنندگان، با  ایشاان اطمیناان 

یافت  های ماحصل از مصاحب  با لحااظ داده شد ک  ثبت، ضبط ت انتشار 
 اصل محرمانگ  خواهد بود.

 

 سپاسگزاری
بدین تسیل  مرایب سپاسگزاری از هم اری کلی  اعضای هیاات علما  

فردتس  مشهد ت بیرجند ک  با مشارکت خود در مصااحب  دانشگاه های  
اعالم ما  پوتهش را میسار سااختند ام ان این    ،های صورت پذیرفت 

 .گردد

 هنام واژه
   Dual or multi roles .1 نقش های دت یا دندگان  

  Competing roles .2 نقش های رقابت  

  Inter role conflict .3                                          یعارض بین نقش                            

  Work – life balance .4 زندگ    -یعادل کار  

  Work and non-work roles .5 نقش های کاری ت غیر کاری  

  Individual ethics .6 اخلق فردی 

  Professional ethics .7 اخلق حرف  ای  

  Self-regulating behaviors .8              رفتارهای خود ینظیم گر              

9. Work–life balance crafting individual initiatives  

 گ  زند -ابت ارات فردیِ بازآفرین ِ یعادل کار

  Western contexts .10 زمین  ی غرب 

  Country level contexts .11 زمین  ی سطِ کشور 

  Social and cultural context .12 اجتماع  -زمین  ی فرهنگ 

  Role overload .13 سنگین باری نقش 

  Inductive .14 استقرای  

 Phenomenology .15 پدیدار شناس  
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