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Abstract 
The family, like other social institutions, may experience many problems over 
time. One of the issues related to this institution is the phenomenon of "work-
family conflict". Due to the existence of a suitable background, the main purpose 
of this study is to review and critique the studies done in the country focusing on 
this issue. For this purpose, relying on a systematic review method, 20 scientific-
research articles published in the period of 2010-2011 were selected from two 
databases. The results of the research after reviewing the articles on the two axis 
of methodology showed that most of the researches emphasized the role of social 
factors at the micro and middle levels as factors affecting this phenomenon. 
Other results showed that the studies have suffered from inattention to the type 
of jobs and their mechanism of action, repeated previous indicators and obvious 
inattention to the use of combined and qualitative approaches in the study of this 
issue. However, achieving some of the most important causes and factors 
affecting the creation and continuation of this phenomenon can help those 
experts in the field of employment and family in planning and adopting optimal 
policies to solve this issue. 
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Extended Abstract 
1. Introduction 
Family, as one of the most important 
human institutions, has long been very 
important. The function of the family in 
providing material and spiritual needs for 
individuals is obvious. In today's world, the 
family is facing many problems and 
conflicts compared to previous centuries, 
each of which, if intensified, in addition to 
the family, can also affect the community. 
Of all the problems that families face 
today, especially in developing countries, 
financial and economic issues related to 
family members are prominent. The 
increase of two-job (and multi-job) 
couples and single-parent families and the 
simultaneous decline of traditional single-
source families means that responsibilities 
for work, housekeeping, and childcare are 
no longer linked to traditional gender 
roles. Increasingly, employees are 
struggling to meet the competitive 
demands of work and family. The problems 
and issues faced by people working in this 
field have prompted a wide range of 
research and theories on the conflict 
between work and family life (Kossek et al., 
1999, p. 114, Perrewe & Hochwarter, 2001, 
p. 30). On this basis, it can be said with 
great confidence that one of the issues 
that today's families are grappling with 
increasingly targeting the family structure 
is called "work-family conflict". Work-
family conflict, also known as family-work 
intervention, is a type of conflict within a 
role (Kahn et al, 1964) that occurs when 
work demands and family roles are in 
conflict. 

 

2. Methods 
The present study was conducted using a 
systematic review technique. Systematic 

review seeks to establish and combine 
research and evidence that focus on a 
particular question. Therefore, in this 
technique, different sections of articles 
and designs are examined to obtain a 
perception of the existing literature on the 
subject. 

 

3. Findings 
The most important point in the 
systematic review of work-family conflict 
studies is that the majority of studies on 
this issue have neglected the role of 
factors and variables that can affect the 
increase of work-family conflict at macro-
levels. They have emphasized the middle-
level and micro-level variables. In addition, 
the domination of quantitative methods on 
the methodological part of these 
researches and the disregarding for 
qualitative and empathetic methods have 
prevented a deep and effective 
understanding of this issue. Eventually, 
the efforts by the researchers in other 
fields of the social sciences, such as 
psychology and management, to study this 
phenomenon can be considered as one of 
the notable data in this issue. 

 

4. Conclusion 
In the present study, an attempt was made 
to gain a new understanding by examining 
a number of studies conducted on this 
subject. The studies that were used to 
achieve this goal were 20 articles 
published in a period of 10 years in the 
most important research databases in the 
country. Therefore, reviewing the articles 
from both methodological and cognitive 
perspectives, it was found that these 
articles related to the subject 
methodologically place a great emphasis 
on the use of quantitative methods, so that 
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more than 90% of the studies have been 
done using quantitative methods. Thus, a 
kind of dominance of positivist approaches 
over the study of work-family conflict can 
be observed. In addition, the theoretical 
perspectives used in these articles are 
mainly related to the concepts and 
theories related to the branches of 
psychology and management. Therefore, a 
kind of vacuum of sociological approach 
can be identified among these studies. It 
can also be said that despite the 
dimensions and social effects of this issue 
and the extraordinary importance of the 
family institution for sociological 
approaches, few researchers in this field 
have studied this issue. This is what the 
research findings confirm well. In the 
conclusion section, using two criteria of 
social factors and psychological factors, an 
attempt was made to identify the role-
playing of these two categories of factors 
among the studies. In this regard, the 
results indicated that micro- and middle-
level factors were most effective in 
creating the work-family conflict. The role 
of psychological factors and variables was 
also examined. The research findings 
indicated that in the majority of research 
related to the work-family conflict, a kind 
of psychological and person-centered 
approach prevails. 
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 چکیده
عی نهادهای  سایر همانند خانواده سائل  زمان گذشت با است ممکن اجتما تعددی م . کند تجربه را م

  گرفته  قرار  اجتماعی  علوم  محققان  توجه   مورد  چنددهه  از  بیش  که  نهاد  این  با  مرتبط  مسائل  جمله  از
ت «خانواده -کار تعارض» یپدیده  سب، یپیشینه  وجود به توجه با. اس   پژوهش  در اصلی هدف منا
 گرفته  صورت  موضوع  این  بر  تمرکز  با  و  کشور  داخل  در  که  است  مطالعاتی  نقد  و  بررسی  حاضر

ندنظام  مرور  روش  بر  اتکا  با  و  منظور  بدین.  است   منتشرشده   پژوهشی-علمی  یمقاله   20  تعداد  م
   از  پس  پژوهش  نتایج.  شدند برگزیده  داخلی  معتبر  پایگاه  دو  از  1389-1399  هایسال   حدفاصل  در

ناختیروش  محور  دو  بر  مقاالت  بررسی اختینتیجه  و  ش   نقش   بر  هاپژوهش  اکثر  که  داد  نشان  شن
یانه  و  خرد  سطوح  در  اجتماعی  عوامل   همچنین،.  داشتند  تأکید  پدیده  این  بر  اثرگذار  عوامل  عنوانبه  م

  مکانیسم   و  مشاغل  نوع  به  توجه عدم  از  گرفتهصورت  مطالعات  که  داد  نشان  پژوهش  نتایج  دیگر
  کاربرد   به  آشکار  توجهیبی  همچنین  و  پیشین  هایشاخص  از   مکرر  یاستفاده  ها،آن  اثرگذاری

ن  با.  برندمی  رنج  موضوع  این  بررسی  در  کیفی  و  ترکیبی  رویکردهای  از  برخی  به  دستیابی  وجود،ای
 اشتغال   هایحوزه  اندرکاراندست  تواندمی  پدیده   این  تداوم   و  خلق  بر  اثرگذار  عوامل  و  علل  ترینمهم

خاذ و ریزیبرنامه امر در را خانواده و ایسیاست ات نه ه ع جهت در بهی  . رساند یاری مسأله این رف

 کلیدواژه ها: 
  -کار تعارض اجتماعی، نهاد

 مرور خانواده، کار، خانواده،
 مند نظام
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 خانواده در ایران  -مند مطالعات  تعارض کارنظام مرور . اله شمسی، محمد همتی، حلیمه عنایتولی

 مقدمه و بیان مسأله 1
ترین نهادهای بشری از  عنوان یکی از مهم خانواده به 

کارکرد   است.  بوده  بسیاری  اهمیت  دارای  دیرباز 
افراد   برای  معنوی  و  مادی  نیازهای  تأمین  در  خانواده 

کس پوشیده نیست. خانواده در دنیای کنونی  بر هیچ 
سده به تعارضات  نسبت  و  مشکالت  با  پیشین  های 

روبه  آنبسیاری  از  هرکدام  که  است  صورت  رو  در  ها 
می  عالوه تشدید  خانوتوانند  جامعهبر  نیز   اده،  را 

ماقبلتحت  عصر  در  دهند.  قرار  و   تأثیر  افراد  مدرن 
آن  آن سرنوشت  از  خارج  عوامل  تحت  مانند  ها،  ها، 

تعیین   جنسیت  و  طبقه  خانواده،  زندگی،  محیط 
رشد  می و  نوسازی  فرایندهای  گسترش  با  اما  شد. 

شدن جدید مانند آموزش و پرورش  نهادهای اجتماعی 
درمانی، فرد تاحد زیادی از تسلط    -و نهادهای تربیتی

عوامل   کانون  را  خود  و  شده  خارج  پیشین  عوامل 
از میان تمام  246:  1395داند)عنبری، پیشرفت می   .)

ویژه در کشورهای  های امروزی بهمسائلی که خانواده 
روبه  آن  با  توسعه  و  درحال  مالی  مسائل  هستند،  رو 

زیاد  نمود  خانواده  اعضای  با  مرتبط  پیدا  اقتصادی  ی 
زوج   [و چندشغله]های دوشغله  کرده است. افزایش 

خانواده  تک و  همزمان  های  کاهش  و  والدی 
های سنتی و دارای یگانه منبع درآمد، به این  خانواده 

مسؤولیت  که  است  خانه معنی  کار،  و  های  داری 
نقش  به  دیگر  فرزندان  از  جنسیتی  مراقبت  های 

نمی  مرتبط  به سنتی  فزاینده شود.  کارکنان  اطور  ی، 
خواسته با  مبارزه  خانواده  برای  و  کار  رقابتی  های 

می  شاغل  تالش  افراد  که  مسائلی  و  مشکالت  کنند. 
روبه  آن  با  زمینه  این  می در  مجموعه رو  ی  شوند، 

ی تعارض  وسیعی از تحقیقات و نظریات را در زمینه
و   است)پروه  برانگیخته  افراد  خانوادگی  زندگی  و  کار 

.  (114:  1999،  2؛ کاسک و همکاران 30:  2001،  1هاشواتر
می  زیادی  اطمینان  با  اساس،  این  از  بر  گفت  توان 

خانواده  که  مسائلی  دست  جمله  آن  با  امروزی  های 
ی خانواده را هم مورد  رفته شاکلهاند و رفتهنبه گریبا 

کار »تعارض  است،  داه  قرار  نام  3خانواده   - هدف   »

 
1. Perrewe & Hochwarter 
2. Kossek et al  

کار  تعارض  مداخله   -دارد.  آن  به  که  کار  خانواده  ی 
می  گفته  نیز  درون  خانواده  تعارض  از  نوعی  شود، 

همکاران  و  است)کان  زمانی  56:  1964،  4نقش  و   )
می  خواستهاتفاق  که  نقش افتد  و  کار  های  های 

باشند.   داشته  تناقض  یکدیگر  با  خانوادگی 
خانواده عمده  نوع این تعارض در میان  رخ  هترین  ایی 

هد که از توانایی اندکی برای برقراری تناسب میان  می
توانایی   این  برخورداراند.  شغلی  و  خانوادگی  وظایف 

به  نشان  اندک  تعارض  یک  شکل  در  را  خود  مرور 
 خواهد داد.

رسد شدت این تعارض در  نظر می گونه که به  آن
خود   درگیر  را  زنان  همه  از  بیش  زوجین،  میان 

سده می در  در  سازد.  حضور  با  زنان  گذشته  های 
معرض  خانواده  در  کمتر  گسترده  های 

بودند؛  دوش به شغلی  متعددی  وظایف  کشیدن 
کنار   در  بستگان  و  خانواده  افراد  سایر  حضور  چراکه 
میسر   را  وظایف  به  عمل  در  همیاری  امکان  یکدیگر 

ویژه پس از فرزندآوری،  کرد و زنان تا حد زیادی، به می
خویش، سنتی  نقش  »مادری«    به  نقش  همان  که 

می  شغلی  است  فعالیت  فضای  به  کمتر  و  پرداختند 
می  کار وارد  تعارض  بروز  امکان  رو  این  از    - شدند؛ 

و   زمان  گذشت  با  بود.  اندک  آنان  میان  در  خانواده 
و   شغلی  فضاهای  به  زنان  بیشتر  هرچه  ورود 

به گرفتن انواع مسؤولیت برعهده  کاری،  از  های  تدریج 
مطلق که  خانه زنانی  به  می اً  کاسته  داری  پرداختند 

بدین  و  در  شد  زنان  بیشتر  هرچه  درگیری  با  ترتیب 
زمینهمسؤولیت  شغلی،  کار های  تعارض  بروز    - های 

خانواده فراهم شد؛ چراکه عمل به وظایف شغلی به  
های همسری  نحو مطلوب، مانع از رسیدگی به نقش 

 تر از آن مادری خواهد شد.و مهم 

ور  که  است  به  روشن  زوجین  بیشتر  هرچه  ود 
به  کار،  سودمند  بازار  نتایج  و  آثار  کنار  در  زنان  ویژه 

و می  از لطمات نیست  تواند پیامدهای  فراوان، خالی 
کوتاه  زمانی  را در فواصل  بلندمدت  نامطلوبی  و  مدت 

را   همه موجودیت خانواده  از  بیش  که  بگذارد  برجای 

3. Work-family conflict 
4. Kahn et al 
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در    1ا با مخاطرات بسیار مواجه ساخته است. فوکویام
نظم،کتاب   عظیم«  ریشه   پایان  »فروپاشی  های 

زنان   اشتغال  افزایش  به  رو  سطوح  در  را  خانواده 
زنان  271:  1392جوید)گیدنز،  می اشتغال   .)

می صورت به برای  کلی  مطلوبی  بسیار  اثرات  تواند 
چراکه   باشد؛  داشته  پی  در  کشور  یک  اقتصاد 

را  باانگیزه  و  متخصص  نیروهای  از  عظیمی    جمعیت 
ی خود بر ارتقای سطح  وارد بازار کار کرده که به نوبه

پاره شاخص در  اما  است،  مؤثر  اقتصادی  ای های 
پیش  عدم  می موارد،  مسائل  از  برخی  تواند  بینی 

عرصه به در  زنان  حضور  بالقوه  با  طور  را  شغلی  های 
 معضالتی مواجه سازد.  

به  عدم  سازمان  هر  در  فعال  کارفرمایان  توجه 
هماه نقش ایجاد  میان  شغلی  نگی  و  خانوادگی  های 

کار تعارض  بروز  در  مهمی  دارد.    - نقش  خانواده 
  ی خانوادگ  -یکار   یزندگ  ک ینکردن    جادی ها با اسازمان
برامتعادل  تنش   ی تر  به  زندگ  یی هاکارکنان،    ی در 

می کارکنان    یشخص پزنند  دامن  بر    ی امدهایکه  آن 
برا   ییتوانا و   یکارکنان    []همچنینو    شکوفایی  تمرکز 

، 2)تامپسون و همکاران گذاردی م  ریدر کار تأث  تیخالق
شواهد  396:  1999 از  برخي  مدعا،  اين  تأييد  در   .)

كار دست به تعارض  از  بااليي  سطوح  وجود    - آمده، 
تأیید   اروپایی  كشورهاي  از  برخي  در  را  خانواده 

المللی در میان کشورهای  کند. نتایج پیمایشی بین می
میاتحادیه عضو   نشان  اروپا    سطح   ن یباالتردهد  ی 

کار  اروپا    ی کشورهابرخی  در   خانواده  -تعارض  جنوب 
مالت    ونان،ی و  استقبرس  مشاهده  بر  .  قابل  عالوه 

زنان  آن،   کشورها،  اکثر  کار در   خانواده   -تعارض 
دارندنسبت   ی باالتر مردان  این  کشور،  5ر  د .  به 

اندک   یبرا   تعارض جاستباالتر    ی مردان    ی مهور: 
ل و  کرواس  ،یاستون   ش،ی اتر  ،یتوانیچک،  ی)رمری 

 (. 22:  2019، 3اسکیپرز 

این  بر  می عالوه  جمعیت  ها،  که  گفت  توان 
مهم کشور،  هر  در  شاغالن  که  هستند  گروهی  ترین 

پدیده  کار معرض  تعارض  دارند.    -ی  قرار  خانواده 

 
1. Fukuyama 
2. Thompson et al 

چه   که  است  آن  از  حاکی  نیز  ایران  شاغالن  جمعیت 
از   می تعداد  به افراد  غیر  توانند  و  مستقیم  صورت 

آسیب  معرض  در  قرار  مستقیم  پدیده  این  های 
سال   در  موجود  آمار  آخرین  براساس  ،  1399بگیرند. 

  شتر یساله و ب  15  تینفر از جمع  ون یلیم  23.2حدود  
اند. آمار شاغالن به تفکیک زن و مرد نیز شاغل بوده 

حکایت    افزایش زنان شاغلتوجه و روبه از سهم قابل 
وضعدارد:   با  رابطه  ن  تیدر  مردان  و  زنان    ز یاشتغال 

م   نیا نشان  جمعی گزارش  از  که  از    ش یب  ت یدهد 
مرد    ونیلیم  19.6شاغالن    ینفر  ونیلیم  23.2 نفر 

نفر    ون یلیم  3.6شاغل    ت یاز جمع  ،نیهمچن.  اندبوده 
دارد اختصاص  زنان  ایسنا،    به  (.  1400)خبرگزاری 

به  جامعه،  در  اشتغال  زنان  افزایش  اشتغال  ویژه 
از  علی  خالی  اقتصادی،  سودمند  بسیار  نتایج  رغم 

برخی پیامدهای ناگوار که در اغلب مواقع نیز گریبان  
گیرد نخواهد بود. نقش مهم پیامدهای  خانواده را می 

  کس اشتغال در زندگی فردی و اجتماعی افراد بر هیچ 
پوشیده نیست و سلب آن نیز اقدام خالف قانون به  

ها موظف به تسهیل شرایط  رود و حکومت شمار می 
وکار افراد هستند، کما اینکه در قانون اساسی  کسب 

اصل   با  مطابق  است:  شده  اشاره  بدان  نیز  کشور 
که  28 را  شغلی  دارد  حق  هرکس  اساسی  قانون  ام 

ع و مصالح  و مخالف اسالم  و  بدان مایل است  مومی 
است   موظف  دولت  برگزیند.  نیست،  دیگران  حقوق 

ی با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه 
برای   را  مساوی  شرایط  و  کار  به  اشتغال  امکان  افراد 

واقع، این اصل با تعبیر  احراز مشاغل ایجاد نماید. در 
»هرکس« حکم عامی را بیان نموده و بین زن ) اعم از  

آ غیر  یا  این  زوجه  است.  نشده  قائل  فرقی  مرد  و  ن( 
ل را برای  کند زمینهاصل دولت را موظف می  ی اشتغا

)هدایت همه نماید  ایجاد  برابر  شرایط  با  افراد  نیا،  ی 
توان  (. بر این اساس، از دیدگاه حقوقی نمی 4:  1385

بود؛ چراکه   زنان به اشتغال مانعی متصور  ورود  برای 
مرحله  در  )حداقل  تصویبقانون  از  ی  برخی   )

تمهیدات را برای حضور هرچه بیشتر زنان در مشاغل  
پیش  علی گوناگون  اما  است.  کرده  رغم  بینی 

3. Remery & Schippers 
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برای  حمایت  هنوز  زنان،  اشتغال  از  قانونی  های 
خانواده    - مواجهه با پیامدهای آن، همانند تعارض کار 

 اقدامات جدی و اثرگذاری صورت نگرفته است.  

ون این مسأله باید  با توجه به اهمیت ابعاد گوناگ
شغلی   انتظارات  از  مهمی  بخش  که  داشت  مدنظر 

مدت طی  از  پس  است  ممکن  در  که  یا  کوتاه  زمانی 
گردد،   خانواده  کار  تعارضات  به  مبدل  درازمدت 
مدرن   جهان  در  زندگی  که  است  وضعیتی  محصول 
در   کار  راستا،  این  در  است.  آورده  پدید  آدمی  برای 

م است، زیرا آن به فرد  یک اقتصاد مبتنی بر بازار مه 
می  به اجازه  کاریشان  ظرفیت  از  تا  عنوان  دهد 

ای برای بقا استفاده کنند. اما تنها نباید به این  وسیله
برای عزت اکتفا کرد. در ضمن آن فرصت  نفس،  هایی 

می  فراهم  احترام  و  شأن  خود،  باوجود  تحقق  کند. 
اینکه خانواده و کار الزامات بنیادی برای ارضای حس  

تقاطع انسان  هستند،  ما  کار  بودن  و  خانواده  های 
محلمی منازعه توانند  و  درگیری  تضاد،  های 

هالیهان  و  درحقیقت،   (.561:  2009،  1باشند)بالتون 
های شغلی  زنان در بسیاری از مواقع قربانی خواسته 

به   وابستگی  تشدید  بر  امر  همین  که  هستند  مفرط 
به   و  زده  دامن  شغلي  نالزامات  به  سبت  همان 

شود كه در  هايي منجر مي به نقش توجهي نسبت بي 
 نهاد خانواده بر عهده دارند. 

این   ابعاد  گسترش  و  بسط  که  گفت  باید  نهایتاً 
هایی که افزایش این تعارض  مسأله و همچنین هزینه 

است.   تبیین  قابل  جهات  بسیاری  از  دارد  پی  در 
جدی  خانواده  در  گسیختگی  که  است  تهدیدی  ترین 

به هنتیج است  ممکن  تعارض  این  گسترش  وقوع  ی 
عاطفی   طالق  مانند  آن  انواع  و  طالق  بروز  بپیوندد. 
تنها یکی از چندین پیامد نامطلوب این پدیده است.  
به   را  خود  زمان  از  مهمی  بخش  که  زوجینی 

دهند؛ چنانچه از  های شغلی اختصاص می مسؤولیت 
دار  های کافی برای مواجهه با این مسأله برخور مهارت

به   رسیدگی  برای  کمی  فرصت  از  بالطبع  نباشند 
به  نقش  امر  همین  که  برخورداراند  خانوادگی  های 

خواهد   طالق  نهایتاً  و  زوجین  میان  در  اختالف  بروز 
 

1. Bolton & Hulihan 

انجامید. از حیث پیامدهای فردی و اجتماعی هم این  
استرس   نیست.  نامطلوب  اثرات  از  خالی  مسأله 

شغلی دلزدگی  کار،  از  بیگانگی  سطوح    شدید،  در 
سرمایه  فرسایش  و  گسیختگی  فردی  اجتماعی،  ی 

جمله   از  نیز  اجتماعی  مشارکت  کاهش  و  پیوندها 
از   است.  اجتماعی  سطح  در  پدیده  این  منفی  نتایج 

می  نیز  برجستگی  در  حیث  را  پدیده  این  ردپای  توان 
خانواده  بسیاری  کرد؛  میان  مشاهده  ایرانی  های 

مسؤولیت شغلی    چراکه درصد زنان و مردان که دارای
زمان و  روزبهسنگینی  هستند  گسترش  بری  روز 

مسأله  می این  وقوع  احتمال  بر  ترتیب  بدین  و  یابد 
 افزاید. می

ی این مدعیات بررسی و مطالعه پیرامون  مجموعه 
اجتناب  را  مسأله  میاین  همان ناپذیر  که  سازد.  گونه 

گرفته پیرامون  در ادامه خواهیم دید، مطالعات صورت
سأله از فراوانی نسبتاً باالیی برخوردار است که  این م

می  امر  با  این  پدیده  این  بررسی  ضرورت  بر  تواند 
این  کنار  در  بیفزاید.  جدید  و رهیافتی  مطالعه  ها، 

گرفته پیرامون این مسأله  های صورت بررسی پژوهش 
پژوهش می این  قوت  و  ضعف  نقاط  و  تواند  ها 

اثرگذار بر این    هایترین عوامل یا زمینههمچنین مهم 
انجام   برای  را  راه  و  کرده  شناسایی  را  پدیده 

های سودمند دیگر هموار کند. عالوه بر این،  پژوهش 
پژوهش  نقد  و  صورت ارزیابی  با  های  رابطه  در  گرفته 

این موضوع نیز در دستور کار پژوهش حاضر خواهد  
  بود.

مهم   اساس  این  پرسش بر  حاضر  ترین  پژوهش  های 
 : اند ازعبارت

صورت (1 تعارض  مطالعات  پیرامون  گرفته 
شاخص  - کار کدام  از  برای  خانواده  ها 

 اند؟ سنجش این پدیده استفاده کرده 

نظری  مهم (2 رویکردهای  ترین 
پژوهش  این  در  ها  مورداستفاده 

 اند؟کدام 
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در  مهم (3 قوت  و  ضعف  نقاط  ترین 
 اند؟شده کدام تحقیقات انجام 

  ها بر آمده از این پژوهش دست نتایج به   (4
زمینه یا  عوامل  کدام  در  نقش  ها 

تأکید  شکل پدیده  این  تداوم  و  گیری 
 دارند؟

چالش مهم (5 خانواده ترین  فراوری  ی  های 
 ایرانی در امر اشتغال زنان کدام است؟ 

 ی تجربیپیشینه 2
پدیده  که  کارمطالعاتی  تعارض  مورد    -ی  را  خانواده 

داده  قرار  که  بررسی  برخورداراند  زیادی  فراوانی  از  اند 
روش  بخش  یافتهدر  و  موضوع  شناسی  این  به  ها 

به اما  شد.  خواهد  روش اشاره  کمتر  لحاظ  شناختی، 
نظام  مرور  روش  از  استفاده  با  به پژوهشی  مند 

جست مطالعه است.  پرداخته  مسأله  این  وجوی  ی 
است   آن  از  حاکی  داخلی  مطالعات  میان  در  نگارنده 
روش   از  استفاده  با  مشخصی  پژوهش  هیچ  که 

هر  فراتح ندارد،  وجود  موضوع  این  درخصوص  لیل 
است   توانسته  ایران  در  زنان  مسائل  از  برخی  چند 

روش قبیل  این  کاربرد  به  را  محققان  جلب  توجه  ها 
و   )سلیمانی  زنان«  علیه  »خشونت  جمله:  از  کند؛ 

سرپرست  1394همکاران،   زنان  »توانمندسازی  (؛ 
)زمانی  افشانی،  خانوار«  و  »بارداری  1400مقدم  (؛ 

( و »سزارین«  1398اخواسته« )اصفهانی و همکاران،  ن
همکاران،  )علی  و  بررسی 1392محمدزاده  های  (. 

پایگاه انجام  در  که  شده  داد  نشان  اطالعاتی  های 
نظام  مرور  یا  و  فراتحلیل  این  مطالعات  با  مرتبط  مند 

دارد.   تعلق  کشور  از  خارج  مقاالت  به  همگی  موضوع 
و منابع  بررسی  طی  اساس،  این  در  جست   بر  وجو 

پژوهش  و  مقاالت  صورت میان  خارجی، های  گرفته 
مهم  از  پژوهش تعدادی  موضوع  ترین  با  مرتبط  های 

نظام  مرور  روش  از  بهره که  فراتحلیل  یا  برده    مند 

 
1. Kossk et al 
2. Amstad et al 

تعدادی   نتایج  بخش  این  در  که  گردید  انتخاب  بودند 
 طور مختصر مرور خواهیم کرد. ها را به از آن 

همکاران  و  پژوهش  2011)1کاسک  یک  در   )
حمایت  انجام   « عنوان  با  فراتحلیل  روش  با  شده 

کار تعارض  تعارض  و  کار  محل  خانواده:    - اجتماعی 
مطالعه با  فراتحلیل«  انجام   85ی  یک  شده پژوهش 

از   استفاده  و  خانواده  کار  تعارض  موضوع    115با 
آن نمونه  میان  در  آماری  شامل  ی  که    72507ها 

بررسی   به  بود  اجتماعی    4تأثیر  کارمند  حمایت  نوع 
کار تعارض  بر  کار  محل  نتایج    - در  پرداختند.  خانواده 

که   داد  نشان  آنان  کار    یژه ی و  یساختارهاپژوهش 
حما  از  حما  تی خانواده  و  به    ی سازمان  ت ی سرپرست 

نسبت   تعارضبا    بیترت خانواده  و  حماکار    ت یبه 
حما  یعموم  و  است.   ت ی سرپرست  مرتبط  سازمان 

که  کردند    شی را آزما  ی انجیمدل م  ک ی  همچنین، آنان 
همه  به  یاثرات  را  ارز اقدامات  همزمان    ی اب یطور 

به کندیم م   جینتا   ن یا  طورکلی،.  که    دهدی نشان 
را در تجارب    ی خانواده نقش اصل و  کار    یژه یو   تی حما

 .کندی م  یافراد باز یتعارض کار و خانواده 

همکاران  و  با  2011)2امستاد  پژوهشی  عنوان  ( طی 
کار   »فراتحلیل پ  -تعارض  و  مختلف    ی امدهایخانواده 

  - در مقابل تطابق  یاحوزه  نیبر روابط ب  ژهیو   دیبا تأک
با  دامنه مرتبط  مقاالت  از  تعدادی  بررسی  با   ،»

پیامدهای  خانواده سه  - ی تعارض کارمسأله از  دسته 
عبارت که  کردند  شناسایی  را  از:  بالقوه    ی امدهایپاند 

کار، با  و    یامدهایپ  مرتبط  خانواده،  با  مرتبط 
تعارض  دهد که  ی نشان م  جینتا .  نامشخص  یامدهایپ

خانواده  و    خانواده   - کار تعارض  طور  به   کار - همچنین 
 مرتبط هستند.  امدینوع پ 3مداوم با هر  

همکاران و  با  2012)3آلن  دیگری  پژوهش  در   )
کار  تعارض  و  تخصیصی  »متغیرهای  خانواده:    -عنوان 

فراتحلیل پییک  در  رابطهخالصه  «    ن یب  یکردن 
تخصیصی رهایمتغ کار  ی  تعارض  جهت  دو  هر    - و 

به  ی آنان نشان داد که  بودند. نتایج مطالعهخانواده  
)مانند    یبر صفت منف  یمبتن  یرهایتغمرسد  ی نظر م

3. Allen et al 
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( افراد را در برابر تعارض  یرنجور و روان   یعاطفه منف
آس خانواده  و  به  ی درحال   ؛کندی م  رتر یپذب یکار  که 

مثبت )مانند    یژگ یبر و   یمبتن  یرهایرسد متغی نظر م
خودکارآمد و  مثبت  کار  یعاطفه  برابر  در  افراد  از   )

عالوه بر این، مشخص گردید که   کنند.ی محافظت م
کار و    یخانوادگ  یریدرگ تعارض  مختلف    - ابعاد 

الگوهاخانو رفتار(  و  فشار  )زمان،  از    یمتفاوت  ی اده 
چند  با  را  نما   ی میتنظ  ر یمتغ  ن یروابط    ش ی به 

تعد  چیههمچنین،  .  گذارندمی   ی برا  یاکنندهلیاثر 
  افت یهل  أت  تیوضع  ای   نی والد  تیوضع  ت،یجنس

 نشد. 

همکاران) عالوه  و  آلن  فوق،  پژوهش  در  2015بر   )
« عنوان  تحت  دیگری  مشابه  فراتحلیل  پژوهش 

کارتفاوت تعارض  معنی  زمینه  -های  آیا  ی  خانواده: 
توجهی دست  ملی موضوعیت دارد؟« به نتایج جالب 

مقایسه  آنان  پژوهش  از  هدف  تفاوت یافتند.  های  ی 
بین میانگین کار های  تعارض  با  رابطه  در    - المللی 

مؤلفه  لحاظ  به  و  خانواده  اقتصادی  فرهنگی،  های 
مجموعه  بود.  نتنهادی  داد  ی  نشان  پژوهش  این  ایج 

فرهنگ در  کار  با  خانواده   ترانهیگراجمع   ی هاتعارض 
از کشورها   تر،انهیفردگرا  یهافرهنگ   بیش  با    ییدر 

جنس کمتراقتصاد  [شکاف]و  باالتر    یتیشکاف  و  ی   ،
حده باالت یاز ا   ریغ  ییدر کشورها  ه است. بود  شتری مت

صورت  پژوهش  و     گرفتهدیگر  فرنچ  به 
کار2018)1همکاران  تعارض  »فراتحلیل  عنوان  با   ) -  

تحقیق   این  دارد.  تعلق  اجتماعی«  حمایت  و  خانواده 
تئور از  استفاده    ک یعنوان  به   یاجتماع   ت ی حما  یبا 

نظر م   نی ا  ،یچارچوب  چالش  به  را  که    دکشی فرض 
حما مقا   ی اجتماع   ت یاقدامات  روابط    سهیبا 

تعارض  تی کار/حما با  در    خانواده  خانواده  و  کار 
)رفتار، ادراکات(، منابع )مانند    ی ت یاشکال مختلف حما

قابل همسر(  همکار،   .ندهست  جایگزینی سرپرست، 
کهآن معتقداند  مل   یهاهیفرض  ها    ک یاز    ی بافت 

قو  یالگو م  یاستنتاج  آن  ی استفاده  در  که  کنند 
مطلوب  ی نظر  یهادگاه ید در    تیتطابق  ارزش  و 

م  گریکد یمقابل   آن   .رندیگی قرار  پژوهش  ها  نتایج 
 

1. French et al 

محل کار ممکن است    []سوی از    ت ی که حمانشان داد  
کار   یبرا تعارض  مف  -کاهش  حما  دتریخانواده    ت ی از 

به  باشد،  مبن  ژهیوخانواده  کارکنان  ا  یدرک    نکه یبر 
حما ممکن    ت ی حمااین  است.    کنندهت ی سازمانشان 

برا در    یاست  خانواده  با  کار  تعارض  کاهش 
  رخ که ن  یی کشورها  ایقاطعانه    ا یگرا  جمع   یهافرهنگ

   [ باشد. امر اجرایی] نیتردارند مهم  یی باال   یکاریب

مطالعه انجام جدیدترین  این  ی  محوریت  با  شده 
همکاران و  لی  توسط  صورت 2020)2موضوع  گرفته   ( 

آن  مطالعهاست.  طی  »تعادل  ها  عنوان  با  جامع  ای 
نظام  مرور  یک  آسیا:  در  زندگی  و  به کار  مند« 

از   دسته  آن    ی پژوهش   یهاشکافشناسایی 
به  پرداخته  خانواده  و  کار  مطالعات  میان  در  که  اند 

می  یافتهچشم  توسعه  پژوهش   نی اهای  خورد.    ی با 
نظر   کندتالش می   ی مدل مفهوم  ک ی   ی موجود درک 

بنا  .  را بهبود بخشد  ایدر آس  خانواده  - کار  قاتیاز تحق
ادعای   ب  نیا  نویسندگان،به  مورد    یمهم   نشیکار  در 

فرهنگ  نکهیا عوامل  نهاد  یاقتصاد  ،ی چگونه  بر    ی و 
رابط از  کارکنان  و   یه ادراک    ر یتأث  خانواده   کار 

به    ازیبر ن  نهایتاً این پژوهش.  کندی ارائه م  گذارند،یم
و    ،یچندسطح   لیتحل  ،یشناختروش   شرفت یپ

ساختارها  آس  خانواده -کار   ی گسترش    د یتأک  ا یدر 
 .کندیم

تعارض  دقت  محوریت  با  که  مطالعاتی  در  نظر 
صورت  - کار نشان گرفتهخانواده  نوعی  دهنده اند  ی 

است،   موضوع  این  به  پرداختن  در  رویکرد  تنوع 
پژوهش گونه به از  طیفی  با  صورتای  در  های  گرفته 

امر   این  هستیم.  کالن مواجه  و  خرد  گوناگون  سطوح 
می به نشان  تجربه خوبی  که  کار دهد  تعارض    - ی 

بین  روابط  و  فرد  اگرچه  بیشتر  خانواده  را  فردی 
می تحت  قرار  نگاه الشعاع  حرکت  با  اما  در  دهد،  ها 

تری از این  توان به درک عمیقفراسوی این سطح می 
به یافت.  دست  جامع موضوع  بررسی  تر طورکلی، 

ی ابعاد جدیدی از این مسأله خواهد بود  دهنده نشان 
هایی مانند مرور  د بدون اتخاذ روش رسنظر می   که به 

می نظام سختی  به  فراتحلیل  یا  و  بدان  مند  توان 

2. Le et al 
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عنوان  دست یافت. بر این اساس، پژوهش حاضر به 
مطالعه نظام نخستین  تالش  ی  موضوع  این  از  مند 

کند با مدنظر قرار دادن وجوه گوناگون این مسأله  می
دست و  دیدگاه  نوع  از  درکی  محققان  به  آوردهای 

بدین پ و  یابد  دست  هم  یشین  بتواند  وسیله 
عالقه هم  پژوهشگران  و  موضوع  این  به  مند 

حوزهدست  با  مرتبط  اخذ  اندرکاران  در  را  خانواده  ی 
 تصمیماتشان یاری رساند. 

 مبانی نظری 3
  مورد   میمفاه  از  یاریبس  همانند  خانواده  -کار  تعارض

جا   یشناس جامعه  یحوزه   در  توجه   ی مشخص   گاهیاز 
  با .  است  برخوردار   پردازانه ینظر  یکردها یرو   انیم  در

اندک    ده یپد  نی ا  یهکنندنییتب  ات ینظر  حجم  کهن یا
مضام اما  سا  نیاست،  در   یه حوز   اتینظر  ریموجود 

قرابت   یشناسجامعه ا   یک ینزد   یهاخانواده     ن یبا 
 دارند.   ده یپد

پ  یاانه یکارکردگرا   یهادگاه ید نهاد    رامونیکه 
بس  از  گرفته  شکل  م  یاریخانواده    توانند ی جهات 

  - امروزی مانند تعارض کار  یااز مسائل خانواده   یبرخ
خانواده   دیدگاه  این  طبق  کنند.  تبین  را  خانواده 

به  را  مهمی  می وظایف  نیازهای  انجام  جزو  که  رساند 
اجتماعی   نظم  بقای  به  و  هستند  جامعه  اساسی 

ترین  (. یکی از مهم 254:  1392کنند)گیدنز، کمک می 
به  دیدگاه  آن  کارکردهای  و  خانواده  با  مرتبط  های 

پارسونز  تفکیک    1تالکوت  تئوری  در  او  دارد.  تعلق 
های خود بر این عقیده است که اگر افراد خود  نقش 

به  تعارض  دهند،  تطبیق  اجتماعی  هنجارهای  با  را 
می صورتی  حداقل  در  مردان  و  زنان  وی  نظر  از  رسد. 

می کارکرده ایفا  نحو  بهترین  به  را  خود  که  ای  کنند 
نهادی  ساختارهای  با  را  تطبیق شدهخود  جامعه  ی 

تالش  35:  1972،  2دهند)بلود  پاسونز  درواقع،   .)
سایهمی در  را  تعارضات  برخی  بروز  عدم  تا  ی  کند 

خانواده تبیین کند. عمل به وظایف    تحقق کارکردهای
موجودی   استمرار  ضامن  مطلوب  نحو  به  خانوادگی 

بحران  از  جلوگیری  و  است.  خانواده  آن  نوظهور  های 

 
1. Parsons  

خانواده  هسته پارسونز  مناسبی  را  و  ای  ترین 
نیازهای   به  پاسخگویی  برای  خانواده  نوع  کارآمدترین 

می جامعه صنعتی  »خانواده ی  در  عرفی«  دانست.  ی 
توانست بیرون خانه کار کند و  کی از بزرگساالن می ی

این   عمل  در  باشد.  کودکان  و  خانه  مراقب  دومی 
نقش تخصصی  خانواده شدن  در  هسته ها  ای ی 

به شوهر  که  بود  این  نان مستلزم  نقش  عنوان  آور 
و   نقش »احساسی«  و زن  بر عهده بگیرد  را  »ابزاری« 

(.  255:  1392عاطفی را داخل خانه قبول کند)گیدنز،  
و   زن  وظایف  تحقق  در  اختالل  هرگونه  بنابراین، 

درون آن  شوهر می  روابط  و  تواند موجودیت خانواده 
خانواده    -را با مسأله مواجه کند. از این رو، تعارض کار 

جامعه از  برخی  دیدگاه  مانند  از  کارکردگرا  شناسان 
وظایفی   به  عمل  در  ناتوانی  متوجه  بیشتر  پارسونز، 

ی هر فرد قرار داده  جتماعی بر عهده است که نظام ا
 است.

دیدگاه  از  برخی  پارسونز،  کنار  نظری  در  های 
می  تالش  به جدید  تغییرات  در  کنند  وجودآمده 

برحسب تحوالت   را  نهادهای اجتماعی مانند خانواده 
گریبان جهان  زود  یا  دیر  که  کنند  تببین  گیر گستری 

این   میان  از  شد.  خواهد  توسعه  درحال  جوامع 
نظریه دگاه دی تغییرات  ها،  بر  تأکید  با  نوسازی  ی 

اقتصاد   به  کشاورزی  اقتصاد  از  )گذار  جوامع  ساختی 
صنعتی( تغییرات خانواده را به تغییرات ساختاری در  

به اجتماعی  جدید   زندگی  نیروهای  ظهور  منظور 
صنعتی  جریان  یعنی  و  اجتماعی  شهرنشینی  شدن، 

می  مرتبط  غیره  و  همگانی  تآموزش  و  حوالت  کند 
به  را  خانواده  و  نظام ازدواج  سازگاری  با عنوان  مند 

عبارتی  تغییر در شرایط نظام اجتماعی پیرامونی یا به 
اقتصادی  شرایط  با  در  -انطباق  تغییریافته  اجتماعی 

می  صادقی،  گیرد)عباسی نظر  و  (.  1384شوازی 
در  بدین  مشکالت  و  مسائل  از  برخی  بروز  ترتیب، 

حوالتی دانست که از ابتدای  خانواده را باید حاصل ت
انقالب صنعتی تا کنون جوامع را تحت تأثیر قرار داده  
و کارکردهای هر کدام از نهادهای اجتماعی را دگرگون  

نظریه میان  در  است.  این  ساخته  با  معتقد  پردازان 

2. Blood 
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گود  ویلیام  نام  مطرح    1رویکرد،  سایرین  از  بیش 
مطرح  با  وی  ایدهاست.  جهانی  کردن  انقالب  در  ی 

به  خانواده،  بر  گسترهالگوهای  نوسازی  تأثیرات  ی 
می اشاره  ازدواج  الگوهای  و  معتقد  خانواده  و  کند 

و   فردی  مختلف  سطوح  در  نوسازی  فرایند  که  است 
آن  ابعاد  و  خانواده  نهاد  به   اجتماعی،  تحت  را  شدت 

دهد. در این شرایط انشقاق، گسستگی  تأثیر قرار می 
همب عوامل  بین  در  تضعیف  به  ستهو  اجتماعی  ی 

می  به وجود  افراد  و  اتمآید  به صورت  مجزا  نظر    های 
دنبال حداکثر سود و منفعت فردی و  رسند که بهمی

دغدغه  یعنی  هستند؛  خود  بر  شخصی  شخصی  های 
می  اولویت  قومی  و  جمعی  بر  مسائل  یابد)همان(. 

همین اساس، ظهور برخی از اشکال تعارض در روابط  
نقش  خانوادگ و  به های  عجیب  چندان  نظر   ی 

ای  ی رویکردهای فردگرایانه رسد؛ چراکه با سلطهنمی 
جهان  تغییرات  از  خود  برمی که  افراد  شمول  خیزد، 

نقش  در  و  فعال  سالیق  پیگیری  خانوادگی،  های 
خانوادگی  خواسته وظایف  به  عمل  بر  را  فردی  ای 

یا   درازمدت  در  ترتیب  بدین  و  شمرده  مقدم 
کارکردهاکوتاه  عمل  مدت  مانند  خانوادگی  متعارف  ی 

مواجه   اشکال  با  را  همسری  و  مادری  نقش  به 
 کنند.  می

جامعه نظریات  از  دیگر  حوزهبرخی  در  ی  شناسی 
از دریچه  را  دارند تا مسائل خانواده  ی  خانواده تالش 

در  نقش  خانواده  اعضای  از  یک  هر  که  وظایفی  و  ها 
جامعه می خالل  بدست  از  پذیری  بنگرند.  میان  آورند 

به   نظریات  سایر  از  بیش  نقش  تئوری  نظریات،  این 
شکل  چگونگی  برعهده تبیین  و  ی  گرفتن گیر

می مسؤولیت  خانوادگی  نقش    یه ینظرپردازد.  های 
آن   قیاست که افراد ازطر  یاوه یدادن شنشان  ی در پ 

موقع از  اجتماع  ی هات یبرخوردار  شوند.  ی م  ی خاص 
و   یشاوند ی ا خوکه ب  ییهادر رابطه با خانواده، نقش 

دختر    در ارتباط است مانند پدربزرگ، مادر،  تیجنس
م  قرار  توجه  مورد  وکارت)مکردیگی و...  ،  ادواردز ی 

بوت دو گونه    ،یکامال ساختار  ی نگاه   با   . (597:  1390
داد:    ییزناشو   یهانقش   ی اصل قرار  توجه  مورد  را 

 
1. William Good 

تمامنفک  ی هانقش  به  که  در    ی زهای شده  موجود 
ب  میتقس م  نی کار  مربوط  وشوهر  ً ی زن  معموال و    شود 

که در    وستهیپمهبه   یهادارد و نقش   ی جنس   تیماه
وشوهریریگمیتصم زن  مشترک  اقدامات  و    ی ها 

می م  ان ینما نشان  شواهد  شاهد  ی شود.  که  دهد 
 ؛میهست ی نقش زن وشوهر ی فایدر ا   میچرخش عظ

جای طورهب امروز  تعجب  یکه  که    ستین  ی چندان 
نان  ی اریبس نقش  با  را  زنان  با  از  را  و مردان  آور بودن 

و...    یی هانقش  کودک  از  مراقبت  چون 
این  (.602همان:  )میبشناس از  از  برخی  بروز  جهت، 

تعارض   مانند  خانوادگی  روابط  چارچوب  در  مسائل 
اجتناب   - کار به  خانواده  می ناپذیر  چراکه  نظر  رسد، 

مادرا و  خانوداه پدران  در  به ن  امروزی،  سبب  های 
های متعارف ها بیش از پیش از نقش دگرگونی نقش 

شده  دور  نقش خود  را  آن  جای  و  بیرونی  اند  های 
 های شغلی پر کرده است.  متعدد مانند مسؤولیت 

کار می   -تعارض  اینکه  بر  عالوه  تواند  خانواده 
با  به باشد،  اثرگذار  خانوادگی  روابط  بر  مستقیم  طور 

شاکله گس در  نفوذ  و  بهترش  خانواده،  انواع  ی  تدریج 
می  پیدا  دشواری گوناگونی  بر  امر  همین  که  های  کند 

پیش  یا  می تبیین  آن  گرین بینی  و  افزاید.  هاوس 
نتیجه 1985)2بیوتل در  حوزه (  در  خود  مطالعات  ی  ی 

سهجامعه از  خانواده  تعارض  شناسی  نوع 
می قابل نام  خانواده  محیط  در  که  شناسایی  برند 

 طور مختصر به آن اشاره خواهد شد: به

پی  تعارض،  این  زمان:  بر  مبتنی  تعارض  آمد الف( 
بهرقابت  برای  چندگانه  در  چنگهای  زمان  آوردن 

زمان انجام  توان مدتاختیار فرد است. حال آنکه نمی 
فعالیت  برای  را  نقش  یک  در  با  فعالیت  مرتبط  های 

 کار گرفت. نقش دیگر نیز به  

ت تعارض،  ب(  از  نوع  این  فشار:  بر  مبتنی  عارض 
تولیدشده  نتیجهفشار  در  نقش  محرک ی  های  ی 

محرک تنش این  است.  خانوادگی  و  شغلی  در  زای  ها 
نقش گستره از  هریک  شغلی،  ی  و  خانوادگی  های 

اضطراب،  تنش،  مانند  روانی،  و  فیزیکی  فشارهای 

2. Greenhaus & Beutell 
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بی  افسردگی،  را  خستگی،  تندخویی  و  حوصلگی 
می به شغل همراه  از  ناشی  انتظارات  ایفای  و  آورد 

 سازد. دیگر را دشوار می 

تعارض   نوع  این  در  رفتار:  بر  مبتنی  تعارض  پ( 
انتظارات  با  معین  نقشی  در  رفتار،  از  ویژه  الگوهای 

می  ناسازگار  دیگر  نقش  در  رفتار  به  شود.  مربوط 
ترتیب، ممکن است در نقش شغلی، رفتارهایی  بدین 

شود   درخواست  فرد  در  از  رفتاری  انتظارات  با  که 
نقش حوزه داشته  ی  تعارض  خانوادگی  های 

ملکی باشد)به از  همکاران،  نقل  و  - 138:  1388ها 
137.) 

 روش پژوهش 4
  1مندگیری از تکنیک مرور نظام پژوهش حاضر با بهره 

و  گرفته است. مرور نظام  صورت  در پی استقرار  مند 
پژوهش  پرسش    هاترکیب  بر  که  است  شواهدی  و 

رویه  به  توسل  با  کار  این  است.  متمرکز  و  خاصی  ها 
سازمان  و  فرایندهای  واضح  رسمی،  شفاف،  یافته، 

می بازیافت  صورت  نظام پذیر  مرور  صرفاً  گیرد.  مند 
پیشینه در  بازنگری  و  یک  نیست  محدود  پژوهش  ی 

حوزه  سطوح،  برای  بازنگری  و  مرور  اهداف  این  و  ها 
است)قاضی قابل   متفاوتی و  استفاده  طباطبائی 

مند شامل چهار (. هر مرور نظام 63:  1389ودادهیر،  
به  که  است  اساسی  عبارتگام  از:  ترتیب    - 1اند 

مرور  تصمیم است  قرار  که  متونی  نوع  درمورد  گیری 
در    - 2شوند؛   نویسندگان  آنچه  درک  و  مطالعه 

آورده  ایده   - 3اند؛  آثارشان  روش ارزیابی  های  ها، 
و   آثار  از  هرکدام  نتایج  و  بندی  جمع   -4پژوهشی 

شواهد   و  اسناد  متون،  محتوای 

همکاران،  مرورشده)علی  و    (. 22:  1392محمدزاده 
بخش  تکنیک،  این  در  مقاالت  بنابراین،  مختلف  های 

طرح  به و  به ها  ادبیات  دست منظور  از  ادراکی  آوردن 
موجود پیرامون موضوع و همچنین فهم علل و عوامل  

ی ایرانی مورد بررسی  در جامعه  اثرگذار بر این مسأله 
 گیرد.  قرار می 

شامل  نمونه  حاضر،  پژوهش  در  تحقیق    20ی 
علمیمقاله مسأله پ- ی  با  مرتبط  و  داخلی  ی ژوهشی 

کار  بازه -تعارض  یک  در  که  هستند    10ی  خانواده 
سال  حدفاصل  یعنی    1399تا    1389های  ساله، 

رسیدهبه خالصه چاپ  این  اند.  مشخصات  از  ای 
در جدول  آوری این  آمده است. مأخذ جمع   1مقاالت 

شناخته و  معتبر  پایگاه  دو  حوزه مقاالت  در  ی  شده 
مقاال جامع  انتشار  »پورتال  یعنی  پژوهشی،  علمی  ت 

انسانی  جهاد  2علوم  علمی  اطالعات  مرکز  »پایگاه  و   »
به3دانشگاهی  است.  بوده  تناسب  «  برقراری  منظور 

انتخاب  مقاالت  تا  بین  است  گردیده  الش  ت شده 
های مذکور در میان  حداقل یک مقاله از تمامی سال 

منظنمونه  به  باشد.  داشته  وجود  بررسی  مورد  ور  ی 
نظام مرور  به  مطالعات  دستیابی  از  مندی 

روش صورت  بعد  دو  از  مقاالت  و  گرفته  شناختی 
اند. معیارهای  شناختی مورد بررسی قرار گرفتهنتیجه

.نظریات مورد استفاده؛  1اند از:  شناختی عبارتروش
روش 2 استفاده؛  .  مورد  شاخص 3های  یا  .  ها 

به مقیاس معیارهای  های  شده.  گرفته  کار 
از:یجهنت عبارتند  نیز  پژوهش 1شناختی  مؤید  .  های 

اجتماعی؛   عوامل  پژوهش 2نقش  نقش  .  مؤید  های 
 شناختی.عوامل روان 
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 ای از مشخصات مقاالت مورد استفاده در پژوهش خالصه   1ل  جدو 

 

قاله ردیف  نویسنده )نویسندگان(  نام م
سال 

 انتشار

ا رفتارها-تعارض کار یرابطه 1 واده ب ش    یسازمان یمدن یخان با توجه به نق
 یاه یعدالت رو یلیتعد

حمیدرضا عریضی سامانی و  
 منیرالسادات ذاکرفرد 

1389 

ه:  تیریآموزش مد 2 ندان زن یتجرب یبررس کی تعارض کار خانواد  1389 ها و همکاران مرضیه ملکی در کارم
ی و همکاران هاشمی شیخ یو سالمت روان  یشغل یه با خشنودخانواد  -تعارض کار یساختار لیحلت 3  1390 شبان

در خانواده بر تعارض  یاجتماع تیزا و حماتنش یهامحرک  ریتأث یبررس 4
ت دولت  شهر اهواز(  یخانواده با کار )مورد مطالعه: زنان شاغل ادارا

سید عبدالحسین نبوی و  
 مرضیه شهریاری 

1391 

نده ینیب شیعوامل پ یو بررس لیتحل 5  ترک  قصد و خانواده –تعارض کار یکن
 )عج( در مشهد(  قائم مارستانبی پرستاران: مطالعه مورد) خدمت

 1391 هللا دعایی و همکاران حبیب

خانواده با عملکرد -و تعارض کار یکار یزندگ تیف یک نیب یرابطه یبررس 6
 هل أکارکنان مرد مت یشغل

 1391 همکاران گیتا نعیمی و 

7 
ر و    نیخانواده در ب -تعارض کار یبررس پرستاران زن و مرد شهرستان سبزوا

 یکار تیآن با رضا یرابطه
تگارخالد و میثم   امیر رس

 محمدی
1392 

واده و خانواده-ی تعارض کاررابطه 8 یاق شغلی و رضایت زناشویی -خان  کار با اشت
زهرا افتخار صعادی و ساسان  

 باوی
1392 

9 
ین تعارض کار یرابطه ا م -ب هاي فرسودگی شغلی و تمایل به لفهؤخانواده ب

 1392 علی فرهادی و همکاران ترك شغل در پرستاران زن 

10 
ز  یکیعنوان از کار به یگانگیب یتعارض کار خانواده و بررس امدیعلل و پ ا

 آن یامدهایپ
سید عبدالحین نبوی و مرضیه  

 1393 شهریاری 

11 
حور یهایابی خودارزش یرابطه یبررس  یا: نقش واسطهیشغل یبا خشنود یم

 1393 احمدی چگنی و همکاران خانواده-کار لیخانواده و تسه-تعارض کار

واده و رابطه-تعارض کار یبررس 12  نیدر ب یا) مطالعه یآن با رفتار بارور یخان
 ( زدیآموزش و پرورش شهر  یزنان شاغل در اداره

و  نصرآباد یازقر  یبیب هیحج
 همکاران 

1394 

 نیآن در ب تیریمد چگونگی و کار –تعارض خانواده  یده یپد ی  ف یک ییشناسا 13
تأهل  شهر دلوار  زنان معلم  م

آرمان حیدری و حمیده  
 دهقانی 

1395 

ترس شغل یهاسبک 14 دخت کلنی و حمیدرضا  سیمین خانواده -و تعارض کار یمقابله با اس
 عریضی

1396 

15 
ین تعارض کار  یرابطه ی اس  آزاد دانشگاه کارکنان ارزشی نظام با خانواده –ب الم

 (واحد شهرکرد)
عباس قائدامینی هارونی و  

 همکاران 
1396 

16 
اعتماد و عدالت  خانواده، -تعارض نقش، تعارض کار یکنندهل یاثر تعد

 ی سازمان ینیبر بدب  یشغل یفرسودگی رگذاریشده در تأثادراک یسازمان
س و محمد مهدی یزدان شنا

ی   رشتیان
1397 

 پرستاران  یشناختروان یهیسرما  قی خانواده ازطر-تعارض کار نییتب 17
رو و محمدباقر  مهدی سبک

 فالحی 
1397 

18 
س سا  یعاطف یفرسودگ ینیبشیپ خانواده -و تعارض کار یاجتماع شیبراسا

 شهر کرمان یی در معلمان ابتدا
سالجقه تذرجی و  فاطمه 

 1398 زادهآناهیتا بحرینی

19 
ر یانجینقش م یخانواده: واکاو-بر تعارض کار یفردانیمشکالت م ریثأت گ

 1399 رضا زارع و همکاران یی جوگر انتقامل یو تعد یاحساس یفرسودگ

ن ادارات   یخانواده بر عملکرد شغل-و تعارض کار یاجتماع تیحما ریثأت 20 کارکنا
 ورزش و جوانان استان کرمان 

 1399 رقیه ساالری و همکاران 
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 هایافته 5
 شناختی روش   معیارهای 5.1

 هاشناختی پژوهش های نظریهیافته 5.1.1
نظریه یافته حول    شناختیهای  عمدتاً  تحقیق، 

چارچوب  و  به نظریات  نظری  شده  های  گرفته  کار 
می  تحقیق  هر  بهبرای  تحقیقات  گردد.  اینکه  دلیل 

مسأله انجام  پیرامون  کارشده  تعارض  خاتواده  -ی 
های گوناگون  توسط متخصصان و پژوهشگران شاخه 

جامعه مانند  انسانی  روانعلوم  و  شناسی،  شناسی 
کار رفته در  بیعتاً نظریات بهگرفته، طمشاوره صورت

پدیده آن حیث  این  از  بود؛  خواهد  گوناگون  نیز  ی ها 

کار باید یک مسأله-تعارض  را  بین خانواده  ای رشتهی 
 های گوناگون قابل تبیین است.  دانست که از نظرگاه

نظریه یافته عمدتاً  های  پژوهش،  این  در  شناختی 
به مفاهیم  و  نظریات  محوریت  برده  با  در  کار  شده 

می  ارائه  مستخرج  مقاالت  مفاهیم  و  نظریات  شود. 
قسمت  به در  مقاالت  مختلف  و  های  بود  رفته  کار 

نبوده   نظری  مبانی  یا  نظری  چارچوب  به  منحصر 
متفاوت به  توجه  با  حوزه است.  پژوهشی  بودن  های 

می  آن مقاالت،  در  موجود  مفاهیم  و  نظریات  ها  توان 
دسته سه  به  جامعهرا  و  روان شناختی،  ی  شناختی 

تقسیم حوزه مدیریت  جدول  ی  در  کرد.    2بندی 
 عناوین این مفاهیم و نظریات به تفکیک آمده است:  

 

 نظریات و مفاهیم به کار گرفته شده در مقاالت   2جدول  

ناختی جامعه ش تی روان  شناخ  ی مدیریت حوزه 

سیتی  نظریه ی برابری جن
دونالد؛ نظریات مرتبط با  مک

الت)سازمانی، رویه ای،  انواع عد
ی نقش؛  توزیعی(؛ نظریه

ی بیگانگی مارکس؛ نظریه
ی بیگانگی سیمن؛  نظریه

ی بیگانگی بلونر؛ نظریهنظریه ی 
ی نقش  بیگانگی فانس؛ نظریه

ریه ود و مرتون؛ نظ ی نظام از گود
 ارزشی موریس. 

جتماعی و  ع تعارض کار  حمایت ا نوا انواع آن؛ ا
رین ظریهخانواده گ یوتل؛ ن هاوس و ب ی حفظ  

؛ نظریه منافع تقام ریهی ان جویی؛ نظ ی سایش  
و ناسالم؛   گوهای رفتاری سالم  اجتماعی؛ ال

ه ی روانفرایندهای عمد )شناختی،   شناختی
ریه تخابی(؛ نظ ، عاطفی، ان انگیزشی ی ابهام  

ز کارلسون و  جتماعی ا نابع حمایت ا نقش؛ م
ی  ی کمبود؛ نظریهپرو؛ نظریه ی فرسودگ

ی خودارزشیابی محوری.شغلی؛ نظریه  

دیریتی؛ نظریهروش های خودم ی 
شده از  حمایت سازمانی ادراک

آیزن برگ؛ نظریات رضایت  
ی کیفیت زندگی  شغلی؛ نظریه

های عملکردی تجارب  کاری؛ حوزه
کار؛ نظریه مرتبط با ی کنترل بر  

؛ نظریه یت  -کار از گاردل ی کیف
تور؛ نظریه زندگی کاری از اسپک ی 

ریه حفاظت از منابع؛ نظ ی  
ریه شغلی؛ نظ نابع  تقاضاها و م ی 

ماد به همکاران.  اعت

 

می  فوق  جدول  محتوای  به  توجه  گفت  با  توان 
به نظریات  و  مفاهیم  پانزده  بیشترین  در  رفته  کار 

مورد به نظریات و مفاهیم    12شده، با  بررسی   یمقاله
حوزه  با  روان مرتبط  آن  ی  از  پس  دارد.  تعلق  ی  شناخت

حوزه  با  مرتبط  مفاهیم  و  با  نظریات  مدیریت    10ی 
جامعه مفاهیم  و  نظریات  انتها  در  و  با  مورد  شناختی 

بررسی   9 مقاالت  تمام  میان  از  دارد.  قرار  شده، مورد 
ش مقاله و  نبوی  به 1393هریاری) ی  با  بردن  (    9کار 

های مختلف پژوهش خود، بیشترین  نظریه در بخش 

یافته از  نظریه سهم  خود  های  به  را  شناختی 
داده  از    اختصاص  برخی  است  ذکر  به  الزم  است. 

از   تعدادی  در  استفاده  مورد  مفاهیم  و  نظریات 
بوده  مشترک  آن مقاالت  مجدد  ذکر  که  ها  اند 

 خودداری شده است. 

 هاشناختی پژوهش های روشفتهیا 5.1.2
به روش نقش  های  علمی،  پژوهش  هر  در  رفته  کار 

مهم در کیفیت و اثرگذاری آن پژوهش بر عهده دارد.  
روش  به بررسی  پژوهش های  در  رفته  حاضر،  کار  های 
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نمایان  بر  روش عالوه  رویکردهای  و  ساختن  شناختی 
می کاستی  موجود،  پژوهشگران  های  سایر  برای  تواند 

پدیده فرص تحلیل  و  بررسی  به  تا  سازد  فراهم  ی تی 
 خانواده از منظری جدید ترغیب شوند. -تعارض کار 

شناسی مقاالت، نتایج  پس از بررسی بخش روش 
های  محور در پژوهش نشان داد که نوعی رویکرد کمی 

مسأله  با  کار  یمرتبط  است؛  -تعارض  غالب  خانواده 
ها  مورد از آن   19شده،  مقاله بررسی   20چراکه از میان  

شده  انجام  کمی  روش  از  استفاده  یک  با  تنها  و  اند 
دهقانی) -پژوهش  و  کیفی    - (1394حیدری  جهتگیری 

نظریه روش  از  با استفاده  زمینهدارد که  انجام    1ای ی 
نکته است.  جالب شده  مقای  بررسی  در  الت  توجه 

میان   از  که  است  کمی  مقاله  19این  رویکرد  که  ای 
آن   17دارند،   از  پیمایش  مورد  روش  از  استفاده  با  ها 

است   ذکر  به  الزم  همچنین،  است.  گرفته  صورت 
نمونه  تعداد  این  بیشترین  در  استفاده  مورد  آماری  ی 

و    400تحقیقات،   نبوی  پژوهش  به  که  بوده  نفر 
ای دول زیر خالصه ( تعلق دارد. در ج1393شهریاری) 

- ی تعارض کار شناختی در مطالعههای روش از یافته 
 خانواده ارائه شده است. 

 

 شناختی های روش ی یافته خالصه   3جدول  

 درصد  تعداد مقاالت  نوع رویکرد

 95 19 کمی

 5 1 کیفی 
 100 20 کل

 

کار  های به مقیاس ها و شاخص  5.2
 رفته

شاخص  مقیاس نقش  و  در  ها  پژوهش  هر  هایی 
سازمادهی  و  دقیق  بر  شدهانجام  پژوهش  یک  ی 

سودمندی هیچ جمله  از  نیست.  پوشیده  های   کس 
مقیاس شاخص و  عینی ها  با  که  است  این    کردن ها 

های انتزاعی، به درک بهتر موضوع و همچنین  دیدگاه 
می  یاری  تحقیق  انجام  در  بررسی  سهولت  رساند. 

- ی تعارض کارهای مورد استفاده در مطالعهشاخص
های  تواند تبیینی از رهیافت انواده در کنار اینکه می خ

به  پژوهشگران  میان  در  موضوع  این  دست  سنجش 
مالحظات   از  برخی  خالی  جای  گردآوری  دهد،  در 

 کند. ها را نیز نمایان می داده 

دقیق به   ادراک  به  دستیابی  مطالعات  منظور  از  تری 
بخش  صورت  مرور  و  بررسی  از  پس  گرفته، 

مهمروش مقاالت،  شاخص شناسی  و  ترین  ها 
به مقیاس آن های  در  رفته  مطالعهکار  برای  ی  ها 

کار پدیده  تعارض  جدول  -ی  گردید.  استخراج  خانواده 
شاخص صهخال   4 از  در  ای  استفاده  مورد  های 

 دهد: شده را نشان می ی بررسی مقاله20

 

 

 

 

 

 
1. Grounded Theory 



 
 

74 

 . 84تا  59 صفحات  .1401بهار و تابستان   .19 شماره .9 دوره

 

اجتماعی  های نهاد شناسی جامعه  

Sociology of Social Institutions 

 

 خانواده در ایران  -مند مطالعات  تعارض کارمرور نظام . عنایت  حلیمه  همتی،  محمد  شمسی، الهولی

 خانواده   - ی تعارض کار ی پدیده های مورد استفاده برای مطالعه و شاخص   انواع مقیاس   4 جدول 

یر تعارض  مرتبط با متغ
 خانواده-کار

مل   مرتبط با تأثیر سایر عوا

ی ریزو و  نامهپرسش
19همکاران) 70 ) 

ی کارلسون، نامهپرسش
 ( 2000کاکمار و ویلیامز)

-شاخص تعارض کار
گار   خانواده رست

13( و )1383خالد) 85) 
-مقیاس تعارض کار

خانواده کوپلمن و  
19همکاران) 83 ) 

ی تعارض  نامهپرسش
یر و  خانواده نت مه-کار

 ( 1996همکاران)
و   مقیاس کارلسون

 (1999پرو)
تعارض نقش ریزو و  

19همکاران) 70 ) 
ی تعارض  نامهپرسش

خانواده -کار
 ( 1983کوپلمن)

تعارض کار   ینامهسشپر 
، یخانواده –   و برلژ ميرز

 ( 1996ماريان) مک

و همکاران)نامهپرسش 20ی سنجش حمایت سازمانی اندرسون  ی گرانباری  نامه(؛ پرسش02
199)شغلی اسپکتور و جکس دمت میچل؛ پرسشی قصد ترکنامه(؛ پرسش8 ی  نامهخ

و همکاران)نامه(؛ پرسشGDIشغلی )رضایت 200ی کارلسمیت  ی هال و  نامه(، پرسش8
201همکاران) کاران)نامه(؛ پرسش0 وینو و هم و  نامه(؛ پرسش2006ی آک ی زیمت 

19همکاران) کاتر)نامه(؛ پرسش88 وتویدلو و اس ش1994ی م ی  نامه(؛ پرس ی سایش اجتماع
کاران ) چ)2002دافی و هم یاس فرسودگی عاطفی مسل ای  (؛ مقیاس عدالت رویه1985(؛ مق

19لونتال و همکاران ) بط با کار 80 یاس رفتارها و الگوهای تجربی مرت یت    AVEM(؛ مق شاراسم
شر) سی) 2000و فی خوداثربخشی سیمون و هن ر به  (؛ مقیاس ابهام نقش  2005(؛ مقیاس باو

دوایر)1983لمان)کاری کوپ ر و  نترل بر کار گانست 19(؛ مقیاس ک 9 یونز و  1 یاس است (؛ مق
یاس حمایت ابزاری چنگ و چان )1996سامر) 200(؛ مق ی  4 خانوادگ یاس گرانباری نقش  (؛ مق

تعلق خانوادگی یوگو و برت)2007اسکوت بویار) 19(؛ مقیاس  ؛ پرسش85 یت  نامه( ی کیف
یاس عملکرد شغل  13فرد)ی لواسانیزندگی کاری والتون؛ مق شغلی پارکر  87 (؛ مقیاس استرش 

یاس سالمت عمومی گلدبرگ)1983و کوئیتینر) یاس شغلی کلی آیرونسون و  1972(؛ مق (؛ مق
19همکاران ) کسون )89 و ج شغلی مسلچ  19(؛ مقیاس فرسودگی  (؛ مقیاس بدبینی  81

و همکاران) 199سازمانی دین  ده(؛ مقیاس عدالت ادراک8 سوی و همکارانش 199)ی ت (؛  7
کاران)نامهپرسش ری جاج و هم یابی محو - ی تسهیل کارنامه(؛ پرسش2003ی خودارزش

ریواکز و مارکز)انوادهخ شغلی آندریوز و ویتی)2000ی گ خشنودی  (؛ مقیاس  1976(؛ مقیاس 
شغلی شوفلی و بکر) 20اشتیاق  ولسون)03 نریچ و ا یاس رضایت زناشویی ای 19(؛ مق (؛  89

لوتانز و همکاران)شنی روانمقیاس سرمایه ی  200اخت 19(؛ مقیاس ترک شغل کامانت)7 (؛  79
ز) 19مقیاس نظام ارزشی شوارت 92.) 

 

می همان  مشاهده  فوق  جدول  در  شود،  طورکه 
و    شاخص   10خانواده، از  - منظور تحلیل تعارض کاربه

از    مقیاس همچنین،  است.  شده  استفاده  گوناگون 
و مقیاس گوناگون  39 عوامل و    شاخص  برای تحلیل 

خانواده استفاده شده    -متغیرهای مؤثر بر تعارض کار
که   شد  مشخص  مقاالت  بررسی  از   پس  است. 

مقیاس  از  استفاده  در  فراوانی  و  بیشترین  ها 
پژوهش شاخص میان  در  خانواده  کار  تعارض  ها  های 

مقیاس  همکاران)به  و  کارلسون  با  2000های  مورد    5( 
(،  1983ی کوپلمن و همکاران) هنامو پس از آن پرسش 

مه  نت  همکاران)شاخص  و  مقیاس  1996یر  و   )
خالد) به 1383رستگار  با  (  مشترک  قرار    3طور  مورد 

پژوهش  میان  از  است  ذکر  به  الزم  های  دارند. 
(  1397شناس و رشتیانی)شده، پژوهش یزدان بررسی 

از   استفاده  است    6با  توانسته  گوناگون  شاخص 
ی تعارض  با تفصیل بیشتر مسأله و  ای جامعگونه به

 خانواده را مورد بررسی قرار دهد.-کار

 شناختی معیارهای نتیجه  5.3
های مؤید نقش عوامل پژوهش  5.3.1

 اجتماعی 
ای از چندین  نقش عوامل اجتماعي در بروز هر پدیده 

لحاظ   به  آنکه  نخست  است.  اهمیت  حائز  جهت 
می  عوامل  این  بهمنطقی  بر توانند  متغیر  یک  عنوان 
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کار  تعارض  اینجا  )در  مسأله  یک  افزایش  یا  - کاهش 
خانواده( اثرگذار باشند. عالوه بر این، با شناخت این  

می  از  عوامل  بسیاری  اثرگذاری  و  وجود  بر  تواند 
زمینه و  فرهنگی  شرایط  و  سیاسی  اجتماعی،  های 

حاکم جامعه  هر  بر  که  کنار  گوناگون  در  برد.  پی  اند 
عوامل اجتماعی منجر به فهم عمیقها،   این  تر  تبیین 

گمانه بر  تکیه  از  و  شده  موضوع  یک  های  زنی از 
 کند.  معمول و ناصحیح جلوگیری می

آن   بررسی مقاالت موجود،  از  بر این اساس، پس 
پژوهش  از  و  دسته  عوامل  نقش  به  که  هایی 

پرداخته اجتماعی  تأییدی  متغیرهای  به  این    و  از 
دست  همچنین  یافته  عوامل  شد؛  شناسایی  اند 

آن مهم اثرگذاری  که  اجتماعی  عوامل  بر  ترین  ها 
کار تعارض  کاهش  یا  بوده  -افزایش  اثرگذار  خانواده 

سه سطوح  تفکیک  به  »میانه« گانهاست  »خرد«،  ی 
این   است  ذکر  به  الزم  شد.  خواهد  مطرح  »کالن«  و 

با   مرتبط  مقاالت  به  تنها  ی  حوزه عوامل 
شناختی تعلق نداشته و در میان تمام مقاالت  جامعه

رؤیت  از این بررسی  موجود  حاصل  نتایج  پذیر است. 
 در جدول ذیل آمده است: 

 

 ی تحلیل گانه خانواده در سطوح سه   - ها و عوامل اجتماعی اثرگذار بر تعارض کار عناوین پژوهش   5جدول  

سطح  
 خرد

 نام
 پژوهش

13حیدری و دهقانی) دعایی و همکاران)95  ،)139 (، رستگارخالد 1394(، رازقی نصرآباد و همکاران)0
ن)1392و محمدی) کاران)1392(، زارع و همکارا (،  1393(، نبوی و شهریاری)1399(، ساالری و هم

ریاری) و همکاران)1391نبوی و شه ی هارونی   ( 1396( قائدامین

عوامل  
ر   اثرگذا

ی؛ منابع مالی؛ تعارض بینحضور  عدم توانایی تحصیلی؛ مقطع آموزش خانواده؛  فردی؛ قصد  در 
ن؛ طولترک سیت؛  حمایت  مدت زناشویی؛ مشارکت خدمت؛ تعداد فرزندا ؛ جن ر خانه مرد در امو

ی ؛ وضعیت تأهل؛ نوع شغل؛ نظام ارزش خانوادگی تعلق   اجتماعی؛ 

سطح  
 میانه 

نام 
 پژوهش

کاران) یی (، سالجقه1390دعایی و هم 139زاده)تذرجی و بحرین ، عریضی8 سامانی و ذاکرفرد  (
139(، نعیمی و همکاران )1389) 1.) 

عوامل  
ر   اثرگذا

ی در   ش اجتماعی ؛ حمایت اجتماع ست سازمانی؛ نوع شغل؛ سای حمایت سازمانی؛ محیط کار؛ پ
شغلی خانواده؛ طبقه  ی 

سطح  
 کالن

نام 
 پژوهش

13حیدری و دهقانی) و ذاکرفرد)95 ی سامانی  13(، عریض 89 ) 

عوامل  
ر   اثرگذا

 های نوینناپذیری رسانهای؛ کنترلعدالت رویه

 

می همان  نشان  فوق  جدول  بیشترین  طورکه  دهد 
شناسایی  اجتماعی  عوامل  میان  تعداد  در  شده 

حاضر به عوامل و متغیرهایی تعلق دارد    هایپژوهش 
توانسته  اثرگذار  که  خرد  سطوح  در  اند 

ذهن  14)1باشند از  دور  هم  چندان  یافته  این  عامل(. 

 
د جنسیت نیز در این   ایزمینهبرخی از متغیرهای . 1 مانن

 . اندبندی جای گرفتهدسته

گرفته  های صورت نبود؛ چراکه اکثریت غالب پژوهش 
خانواده با استفاده از  -ی تعارض کاردرخصوص پدیده 

صورت  تحلیلشان  گرفتهپیمایش  واحد  عمدتاً  که  اند 
غلبه بنابراین،  است.  بوده  بر  فرد  فردی  عوامل  ی 

نیست.  پژوهش  انتظار  از  دور  آنچنان  موجود  های 
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در   که  داردند  قرار  متغیرهایی  و  عوامل  آن  از  پس 
کار   تعارض  کاهش  یا  و  افزایش  بر  میانه  سطوح 

داشته خا اثر  یافته  7اند)نواده  جالب مورد(.  توجه ی 
اشاره   کالن  سطح  در  عامل  دو  به  تنها  که  است  این 

درحالی  است؛  سطوح  شده  در  را  بسیاری  عوامل  که 
می  کارکالن  تعارض  بر  که  داشت  مفروض  - توان 

می  بنابراین،  بود.  خواهند  اثرگذار  گفت  خانواده  توان 
دیدگاه  پژوه   نوعی  بر  با  ش خردگرایانه  مرتبط  های 

به  که  است  غالب  خانواده  کار  از  خودی تعارض  خود 
دیگر  نقش  سطوح  در  مهم  عوامل  از  بسیاری  آفرینی 

 غفلت ورزیده است.  

های مؤید نقش عوامل پژوهش  5.3.2
 شناختی روان 

توجه   پدیده،  هر  بر  اثرگذار  اجتماعی  عوامل  کنار  در 
روان  متغیرهای  و  عوامل  نقش  نیز به  شناختی 

بسی رواناهمیت  دارد.  زیادی  مدنظر  ار  با  شناسی 
روان  عوامل  دادن  می قرار  گوناگون  به شناختی    تواند 

که   را  افراد  روان  بر  حاکم  شرایط  وجه  بهترین 
سازد تبیین ها را متأثر میهای آن ی خود کنش نوبه به

روان  درواقع،  به کند.  روان شناسان،  شناسان ویژه 

ی دقیق شروع  هده اجتماعی معموالً کار خود را با مشا
تب فراتر می کنند، لیکن پا را از آن به می نهند. آنان  مرا

تا   بیفتد  اتفاق  چیزی  که  بمانند  منتظر  ندارند  نیاز 
نحوه  بلکه  بتوانند  کنند؛  مشاهده  را  مردم  پاسخ  ی 

می  سبب  درواقع  را  اتفاقات  وقوع  توانند 
می 35:  1395شوند)ارونسون،   پس  گفت  (.  توان 

با  روان برای  شناسی  تالش  و  فردی  وجوه  بر  تمرکز 
هایی دست یابد  تواند به تبیینشناخت این وجوه می 

از   بهتر  تحلیل  به  اجتماعی  علوم  سایر  کنار  در  که 
 کند.  جهان پیرامون کمک شایانی می

معرفی   و  شناسایی  به  بخش  این  چارچوب  در 
متغیرهای   جنس  از  که  پرداخت  خواهیم  عواملی 

در  روان هستند.  پژوهش شناختی  به  که  کنار  هایی 
می  اشاره  نیز  دارند  محتوا  در  را  عوامل  شود.  این 

می  یادآور  مجدداً  پیشین  بخش  که  همانند  شویم 
روان  مقاالت  عوامل  تمام  بین  در  بررسی  از  شناختی 

استخراج  با    پژوهش  مرتبط  مقاالت  به  تنها  و  شده 
 شناسان تعلق ندارد.  شناسی و روان روان

 

 

 خانواده به همراه فهرست پژوهش ها - شناختی اثرگذار بر تعارض کار عوامل روان   6جدول  

ان ناختی عوامل رو  ها فهرست پژوهش ش

 باری شغلی گران
ی   رضایت شغل

م ؛ حس انتقا حساسی  جوییفرسودگی ا
رپرست؛ فرسودگی عاطفی  کار؛ سایش س  سایش هم

الگوی جاهالگوی سالمت؛ الگوی صرفه طلب؛ الگوی  جو؛ 
شغلی فرسوده  ی 

 خوداثربخشی 
 انتظارات نقش؛ ابهام نقش 

خانوادگی؛ ابهام نقش خانوادگی گران  باری نقش 
لی   عملکرد شغ

شغلی  ؛ فرسودگی  شغلی خشنودی  شغلی؛   استرس 
 

 شناختی روان یسرمایه
شغلی   فرسودگی 

کاران)دعایی و    ( 1390هم
دی) و محم  (1392رستگار خالد 

 ( 1399زارع و همکاران)
جقه یسال )ی تذرجی و بحرین  ( 1398زاده

 ( 1396کلنی و عریضی)
کاران)ملکی  ( 1389ها و هم

ریاری)  (1393نبوی و شه
ریاری)  ( 1391نبوی و شه

139نعیمی و همکران) 1) 
یخ ی ش کاران) شبانیهاشم (؛ یزدانی و  1390و هم

 ( 1396رشتیانی)
13رو و فالحی)سبک 97 ) 

کاران)  (1392فرهادی و هم
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جدول   بررسی  از  توزیع  می   6آنچه  دریافت  توان 
روان متغیرهای  اکثریت  معنادار  میان  در  شناختی 

پژوهش پژوهش  حتی  توسط  هاست؛  که  هایی 
صاحب روان یا  و  حوزه شناسان  مدیریت   ی  نظران 

مجموع    صورت  در  است.  جنس    22گرفته  از  متغیر 
روان آن در میان متغیرهای  به  نزدیک  و     20شناختی 

بیشترین  مقاله که  شد  شناسایی  بررسی  مورد  ی 
پژوهش   در  خانواده  کار  تعارض  بر  اثرگذار  متغیرها 

عریضی)  و  یک  1396کلنی  که  است  شده  یافت   )
مجله  با  مرتبط  روانپژوهش  به شناختی  ی    است. 

می  علی نظر  پژوهش رسد  اغلب  اینکه  های  رغم 
شناختی انجام پذیرفته، اما  موجود با رویکردهای روان 

خانواده   - از حیث تعداد عوامل اثرگذار بر تعارض کار 
اجتماعی   متغیرهای  سنخ  دو  میان  محسوسی  تفاوت 

روان بنابراین،  و  نیست.  مشاهده  قابل  شناختی 
شناسی در  ی رویکرد روان توان گفت باوجود غلبه می

کار تعارض  موضوع  با  هم    -رابطه  هنوز  خانواده، 
متغیرهای  می سودمندی  البته  و  برجستگی  توان 

 وضوح مشاهده کرد.  شناختی را بهاجتماعی و جامعه 

های پژوهش حاضر با تطبیق یافته 5.3.3
 ادبیات تجربی  

طرح  از  پس  که  یافته   اینک  تحلیلی  و  پژوهش  های 
مقاالت   روی  به بر  است  الزم  گرفت  منظور  صورت 

نتایج   ارزیابی  و  موضوع  از  بهتری  درک  به  دستیابی 
آن  پیشینهپژوهش  براساس  پژوهش  ها  تجربی  ی 

دو   و در قالب  بر این اساس  دهیم.  مورد بررسی قرار 
روش  نتیجهبخش  و  تطبیق  شناختی  به  شناختی 

فراتحلیل یافته دیگر  انجام های  پیرامون  های  شده 
کار یافته-تعارض  با  حاضر  خانواده  پژوهش  های 

همسویی   همسویی/عدم  بتوانیم  تا  پرداخت  خواهیم 
 ها را دریابیم.   میان آن

 شناختی مطابقت روش 5.3.4
یافتهبه مطابقت  روش منظور  این  های  شناختی 

فراتحلیل  سایر  با  عنوان پژوهش  بخش  های  در  شده 
های این پژوهش را در  ترین یافتهادبیات تجربی، مهم 

ب مورد  روش   خش سه  نظریات  استفاده،  مورد  های 

شاخص همچنین  و  مقیاس استفاده  و  های  ها 
 دهیم: شده مورد مطابقت قرار می استفاده

شناختی این پژوهش از حیث توجه  های نظریه یافته
حوزه  مفاهیم  و  نظریات  فراتحلیل  به  با  مدیریت  ی 

همکاران)  کاسک  تکثر  2011و  همچنین،  بود.  همسو   )
روان  نظریات  و  مفاهیم  از  نیز  استفاده  شناختی 

همکاران) و  آلن  پژوهش  با  نوعی  2012توانست   )
یافته دهد.  نشان  را  در  همسویی  پژوهش  این  های 

ها اما نتوانست هیچ همسویی را با سایر  بخش روش 
تمامی  فراتحلیل چراکه  دهد؛  نشان  مشابه  های 

به مطا دیگر  تجربی  روش لعات  بررسی  از  های  نحوی 
موردبررسی به مقاالت  در  رفته  غفلت  کار  شان 

شاخصورزیده  بخش  در  مقیاساند.  و  های  ها 
مورداستفاده نیز نتوانستیم همسویی مشخصی را با  

پژوهش  عنوان سایر  ادبیات  های  بخش  در  شده 
پژوهش  این  اساساً  چراکه  کنیم؛  مشاهده  ها  تجربی 

ا شاخصتوجه  استخراج  به  استفاده  ندکی  مورد  های 
 اند.  داشته

 شناختی مطابقت نتیجه 5.3.5
حاضر در دو بخش    شناختی پژوهش های نتیجه یافته

گردید   ارائه  شناختی  روان  عوامل  و  اجتماعی  عوامل 
می  نظر  این  از  سایر  که  با  را  همسویی  نوعی  توان 

شاهده کرد: های صورت فراتحلیل  گرفته م

یافته اینکه  به  توجه  در  با  حاضر  پژوهش  های 
بخش عوامل اجتماعی اثرگذار، اتکای مفرط بر عوامل  
نظر   این  از  ساخت؛  آشکار  را  میانه  و  خرد  سطح 

با  می را  پژوهش  این  نتایج  همسویی  توان 
همکاران)پژوهش  و  کاسک  و  2011های  فرنچ  و   )

( که بر نقش حمایت اجتماعی و انواع  2018همکاران)
امستاد  آن   همچنین،  کرد.  تأیید  داشت،  زیادی  تأکید 

همکاران)  عوامل  2011و  نقش  بر  تأکید  با  نیز   )
این   نتایج  با  همسویی  نوعی  کاری  و  خانوادگی 

می  نشان  را  یافتهپژوهش  اما  بخش  دهند.  این  های 
( همسویی  2015نتوانست با پژوهش آلن و همکاران)

ش  مشخصی را نشان دهد؛ چراکه این پژوهش بر نق 
بین  و  کالن  درحالی عوامل  داشت؛  تأکید  که  المللی 



 
 

78 

 . 84تا  59 صفحات  .1401بهار و تابستان   .19 شماره .9 دوره

 

اجتماعی  های نهاد شناسی جامعه  

Sociology of Social Institutions 

 

 خانواده در ایران  -مند مطالعات  تعارض کارمرور نظام . عنایت  حلیمه  همتی،  محمد  شمسی، الهولی

نتایج   بین  در  کالن  اجتماعی  عوامل  نقش  به  توجه 
 این پژوهش بسیار ناچیز بوده است.  

شناختی یک بخش هم به  های نظریه در بخش یافته
روان پژوهش  عوامل  نقش  مؤید  شناختی های 

از   بخش،  این  محتوای  به  توجه  با  داشت.  اختصاص 
فرا یعنی  تحلیل میان  پژوهش،  یک  تنها  دیگر  های 

همکاران)مقاله و  آلن  به  2012ی  پرداختن  با   )
روان نقش  متغیرهای  از  برخی  نوعی  آفرینی  شناختی 

یافته با  نمایش  همسویی  را  حاضر  پژوهش  های 
 دهد. می

 گیریبحث و نتیجه 6
همواره   خانواده  با  مرتبط  اجتماعی  مسائل  بررسی 

حمی شرایط  تبیین  به  و  تواند  نهاد  این  بر  اکم 
مدت با آن درگیر هایی که در درازمدت و کوتاه آسیب

تحول   با  که  موضوعاتی  جمله  از  رساند.  یاری  است 
به  صنعتی جوامع  یافت  سوی  بارزی  نمود  شدن 

کار دربرداشتن  -تعارض  با  مسأله  این  بود.  خانواده 
ی پژوهشی نسبتاً گسترده، فرصت مطلوبی را  سابقه

دست  رهیافت یازیدن  برای  از  برخی  های  به 
کند. در  مند فراهم می شناختی مانند مرور نظامروش

از   تعدادی  بررسی  با  تا  شد  تالش  حاضر  پژوهش 
صورت درک  مطالعات  به  موضوع  این  پیرامون  گرفته 

به  که  مطالعاتی  یابیم.  دست  آن  از  منظور جدیدی 
  20دستیابی به این هدف مورد استفاده قرار گرفتند،  

ساله در   10ی قاالتی بودند که طی یک بازه مورد از م
پایگاه مهم شده  ترین  منتشر  کشور  پژوهشی  های 

شناختی بودند. پس بررسی مقاالت از دو منظر روش 
نتیجه  مقاالت  و  این  که  گردید  مشخص  شناختی 

شناختی تأکید زیادی  مرتبط با موضوع از حیث روش
بیش  نحوی که  های کمی دارند، به بر استفاده از روش 

های کمی  درصد از مطالعات با استفاده از روش   90از  
ی  توان نوعی سیطره گرفته است. بنابراین، میصورت 

کار تعارض  مطالعات  بر  را  پوزیتویستی    -رویکردهای 
دیدگاه  این،  بر  عالوه  کرد.  مشاهده  های  خانواده 

به به  نظری  عمدتاً  نیز  مقاالت  این  در  رفته  کار 
مرتبط  نظریات  و  شاخه  مفاهیم  روان با  شناسی های 

جهت   این  از  است.  داشته  اختصاص  مدیریت  و 
جامعهمی رویکرد  خالً  نوعی  میان  توان  در  را  شناختی 

توان گفت  این مطالعات تشخیص داد. همچنین، می 
علی  و  که  مسأله  این  اجتماعی  تأثیرات  و  ابعاد  رغم 

فوق  رویکردهای  اهمیت  برای  خانواده  نهاد  العاده 
تی، کمتر محققی در این حوزه به بررسی  شناخجامعه

های پژوهش نیز  این موضوع مبادرت ورزیده که یافته 
می به تصدیق  را   امر  این  بخش  خوبی  در  کرد. 

عوامل  نتیجه معیار  دو  از  استفاده  با  نیز  شناختی 
روان  عوامل  و  که  اجتماعی  گردید  تالش  شناختی 

مطالعاتنقش  میان  در  عوامل  دسته  دو  این   آفرینی 
آن   از  حکایت  نتایج  رابطه  این  در  شود.  شناسایی 
داشت که عوامل سطح خرد و میانه بیش از همه در  

کار تعارض  بوده   - پدیدآوردن  اثرگذار  اند. خانواده 
شناختی نیز  همچنین، نقش عوامل و متغیرهای روان 

های پژوهش حاکی  مورد بررسی قرار گرفت که یافته
پژوهش  اکثریت  در  بود  آن  موضوع  های  از  با  مرتبط 

کار روان -تعارض  رویکرد  نوعی  و خانواده  شناسانه 
 فردمحور غلبه دارد. 

می  مجموع  پژوهش در  حسب  بر  گفت  های  توان 
کارصورت  تعارض  حضور  -گرفته،  در  عمدتاً  خانواده 

می  پدید  قرار  عواملی  میانه  و  خرد  سطوح  در  که  آید 
مانند   کالن  سطوح  در  اثرگذار  عوامل  نقش  و  دارند 

آن گذاریاستسی در  موجود  قوانین  و  اندک  ها  ها 
شناختی را در  است. عالوه بر این، نقش عوامل روان

بیشتر   چراکه  گرفت؛  نادیده  نباید  پدیده  این  بروز 
صورت پژوهش  عامل  های  یک  به  حداقل  گرفته 

شناختی اثرگذار بر این مسأله اشاره کرده بودند.  روان
کار رفته  به   های ها، نظریات و همچنین روش شاخص

دارای   زیادی  حد  تا  پدیده  این  بررسی  و  تحلیل  برای 
آن  میان  تفکیک  ایجاد  و  بودند  پاره اشتراک  در  ای ها 

ای به هر  رشتهشک نگاه بین موارد دشوار بود، اما بی 
خانواده به درک بهتر و  -جمله تعارض کار موضوع، من 

می عمیق شایانی  کمک  آن  از  بر  تر  امر  این  و  کند 
 س پوشیده نیست.  ک هیچ

یافته  به  توجه  به با  تجزیه دست های  از  وتحلیل  آمده 
ترین انتقادات وارده به  توان گفت مهم ها می پژوهش 
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صورت کارمطالعات  تعارض  پیرامون  خانواده  - گرفته 
 به شرح زیر است:  

بی 1 پژوهش .  تمامی  مکانیسم  توجهی  به  ها 
کار  تعارض  حدت  و  شدت  بر  مشاغل  نوع  - اثرگذاری 

پژوهش خ در  مهم  ضعف  نقاط  جمله  از  های  انواده 
گرفته بود. هر شغل باتوجه به مقتضیات خود  صورت 

تواند سطوح گوناگونی از این نوع تعارض را تجربه  می
به  و  کند.  کارگری  و  سخت  مشاغل  مثال  عنوان 

عمده  که  مشاغلی  شهرهای  همچنین  در  را  ساعات  ی 
می  سپری  کاردیگر  تعارض  از  ی خانواده -کنند 

 برند. بیشتری رنج می 

شاخص 2 از  استفاده  به  حد  از  بیش  اصرار  های  . 
مطلق  اکثریت  میان  در  نیز  ضعف  این  پیشین. 

به  پژوهش  محققی  کمتر  و  بود  چشمگیر  بسیار  ها 
های جدید اقدام کرده است.  خلق شاخص یا شاخص 

شاخص بی  از  برخی  علی شک  پایایی  ها  و  اعتبار  رغم 
برای   الزم  قوت  از  تمام  باال  در  پدیده  یک  تبیین 

منظور  پژوهش  به  است  الزم  و  نیستند  برخوردار  ها 
به ساخت  درک صحیح و روزآمد از هر موضوع نسبت 

 های مناسب برای هر موضوع اقدام گردد.  شاخص

غلبه 3 خالی  .  جای  و  پوزیتویستی  رویکرد  ی 
پژوهش پژوهش  تمام  تقریباً  کیفی.  های  های 

تعار بررسی  تحلیل  برای  کارشده  از  -ض  خانواده 
روش  روش یک  بر  تمرکز  با  هم  آن  و  کمی  های 

روشن   بودند.  کرده  استفاده  )پیمایش(  مشخص 
روش   یک  به  اتکا  با  تنها  پدیده  هر  بررسی  که  است 

نمی  بار  به  سودمندی  نتایج  اوقات  اغلب  و  در  آورد 
بر  چه عالوه  باشد.  ناتوان  موضوع  دقیق  فهم  از  بسا 

روش  گوناگونی  ماین،  حوزه های  در  های  وجود 
دست   زیادی  حد  تا  نیز  اجتماعی  علوم  گوناگون 

روش کاربرد  برای  را  باز  پژوهشگر  متعدد  های 
بی می و  روشگذارد  به  منزله توجهی  به  دیگر  ی های 

است.  محروم  شناخت  گوناگون  منابع  از  ماندن 
می به کارنظر  تعارض  دست  - رسد  آن  از  خانواده 

از   عمیق  درک  که  است  افراد  موضوعاتی  وضعیت 
می  را  آن  با  از  درگیر  استفاده  زمینه  این  در  و  طلبد 

به روش کیفی،  روشهای  مستلزم  ویژه  که  هایی 

می  است  افراد  با  همدالنه  گفتگوی  و  تواند  مصاحبه 
علوم   محقق  هر  برای  را  سودمندی  و  دقیق  نتایج 

 اجتماعی فراهم آورد.  

نظام  به  مرور  دستیابی  پی  در  بیشتر  اگرچه  مند 
پیشینهدر  از  کلی  پیرامون  ک  تجربی  مطالعات  ی 

گذاران نیز موضوعی خاص است اما در میان سیاست
پژوهش  چنین  نتایج  به  توجه  به لزوم  چشم های 

به می از سیاستخورد،  دسته  آن  به  ویژه  که  گذارانی 
های نهاد خانواده در ارتباط  نحوی با مسائل و چالش 

که   داد  نشان  پژوهش  این  نتایج  عوامل  هستند. 
خانواده بیشتر در سطوح خرد  -اثرگذار بر تعارض کار

گذاران و میانه جای دارند؛ بنابراین نوع نگاه سیاست 
حوزه بهدر  خانوده  و  اشتغال  حوزه های  در  ی ویژه 

اجرایی  و  قوانین  باید  تصویب  باالدستی  اسناد  سازی 
به تعادل میان حوزه رسیدن  های مختلف  در خدمت 

باشد. افراد  فعالیت    زندگی  ساعات  سازماندهی 
)به  افراد  که  شغلی  نحوی  به  متأهل(  افراد  ویژه 

کمترین آسیب را از قبَل شغل خود متحمل شوند از  
همچنین،   است.  زمینه  این  در  مفید  اقدامات  جمله 

حمایت  افزودن  برای  جانب  تالش  از  اجتماعی  های 
محیط کاری نیز از دیگر اقداماتی است که در صورت  

بار سنگین وظایف شغلی  توتحقق می  از  اند تا حدی 
عالوه   بکاهد.  روابط خانوادگی  بر  آن  نامطلوب  آثار  و 

ازآنجایی  این،  بهبر  بانوان  نقش واسطهکه  های  ی 
متعدد مادری و همسری تعارض بیشتری را در ارتباط  

می  تجربه  شغلشان  به با  است  شایسته  طور  کنند، 
توازن   ایجاد  برای  بیشتری  تمهیدات  بین  ویژه 

پیش نقش  آنان  و شغلی  خانوادگی  بینی شود تا  های 
خانوادگی،   مسؤولیت  به  پرداختن  عین  در  بتوانند 
پیگیری   مطلوب  نحو  به  نیز  را  خود  شغلی  وظایف 

 کنند.

مند تواند به محققان عالقهنتایج این پژوهش می 
پژوهش   یک  به  دستیابی  مسیر  در  موضوع  این  به 

اشد. در همین راستا  رسان بثمربخش و نوآورانه یاری 
که  ازآنجایی  داشت  آن  از  حکایت  پژوهش  نتایج  که 

صورت  مطالعات  عمده  روش که  کاربرد  با  های  گرفته 
گرفته است؛ پس خأل نگاه کیفی در  محور صورتکمی 
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است.   مشهود  پیش  از  بیش  مسأله  این  بررسی 
می  انتظار  را بنابراین،  راه  تحقیق  این  نتایج  که  رود 

پژوه انجام  رویکردهای  ش برای  اتخاذ  با  دیگری  های 
کیفی و یا حتی ترکیبی بگشاید. عالوه بر این، فراوانی  

صورت پژوهش  سایر  های  در  موضوع  این  برای  گرفته 
می حوزه عالقهها  محققان  گرایش تواند  در  های  مند 

های بیشتر  علوم اجتماعی را به سمت انجام پژوهش 
 در این حوزه ترغیب کند.  

روی  ای پیش  همسائل و چالش  6.1
 خانواده با توجه به اشتغال زنان 

فرصت  گسترش  با  که  امروزه  الزاماتی  و  اشتغال  های 
زندگی جامعه برای  مدرن  حضور  ی  پدیدآورده،  ها 

اجتناب اشتغال  بازار  در  افراد  می اغلب  نماید.  ناپذیر 
گروه  میان  بهاز  مختلف،  می های  بانوان  نظر  رسد 

محدودیت به از  برخی  وجود  و  سبب  سنتی  های 
چالش  با  عرصهتاریخی  در  حضور  برای  های  هایی 

مواجه  بررسی  شغلی  به  توجه  با  اساس،  براین  اند. 
صورت مطالعات  می نتایج  ایران  در  گفت  گرفته  توان 

چالش مهم خانواده ترین  فراروی  امر  های  در  ایرانی  ی 
 اشتغال زنان به شرح زیر خواهد بود: 

مایت اجتماعی  عدم تناسب در برخورداری از ح  -
 خانوادگی و حمایت سازمانی در محیط کار؛

مسئوولیت برعهده   - تداخل  داشتن  و  متعدد  های 
 با وظایف خانوادگی )ابهام نقش(؛

به غیبت زیاد در محیط خانواده و نگرانی نسبت   -
 امر تربیت فرزندان؛  

نگرش    - با  درگیری  و  منفی  مواجهه  و  سنتی  های 
ب توجه  با  زنان  اشتغال  ارزش به  هنجارهای  ه  و  ها 

 ی ایرانی )خاصه مردساالری حاکم(؛حاکم بر جامعه

تبعیض   - عدم  وجود  و  جنسیتی  های 
)به شایسته کار  محیط  در  زمینهساالری  در  ی ویژه 

 پرداخت دستمزدها و مزایا(؛

نتیجه     - در  و  طوالنی  و  نامناسب  کاری  ساعات 
تنش  و  جسمی  و  خستگی  کار  محیط  در  روانی  های 

 خانواده.

 

گرفته از مقاالت و  طورکلی، براساس بررسی صورت به
سطح  به  توجه  سهبا  اجتماعی  گانهبندی  عوامل  ی 

چالش می و  مسائل  گفت  پیش  توان  روی  های 
بوده است.     خانواده بیشتر در سطح خرد مورد توجه

ی  رغم ابعاد اجتماعی و الزامات گسترده همچنین، علی 
های ملی و  گذاری ویژه در امر سیاستاین موضوع به

به   می کالن،  نظر  نظر  مد  بیشتر  مسائل  این  رسد 
بنابراین  روان است؛  بوده  فردی  سطح  در  شناسان 

آسیببه کاهش  به  کمک  پیامدهای  منظور  و  ها 
ست مسؤولین امر در تصویب  منفی این مسأله الزم ا

اجرایی  دستورالعمل و  و  کردن  خانواده  با  مرتبط  های 
کاراشتغال مسأله رفع  - ی تعارض  به  و کمک  خانواده 

 آن را مد نظر داشته باشند.
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