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چکیده
این پژوهش به شنناسنایی پیشنایندها و پیامدهاو تواکا ار -کندگی با استفاده اک
رویکرد فراتحلین میپرداکد .پژوهش حاضنننر اک نهر هدت ،توصنننیفی و اک نهر نوع
اسننتفاده ،اربردو و اک نهر نوع دادهها ،پژوهشننی می اسننت .جامعه مورد بررسننی
شننام مقاالت علمی -پژوهشننی و پایاانامههاو ارشننناسننی ارشنند در پای اههاو
اطالعاتی داخلی و خارجی در کمینه تواکا ار -کندگی اک سننال  0171تا سننال 0179
بود ه طی آا  16مورد با اسنتفاده اک رو نمونهگیرو غیرتصادفی هدفمند به عنواا
نموننه وارد فراینند فراتحلین شننندنند .پژوهش هناو منتبنب با اسنننتفاده اک نرا افزار
( CMA2نراافزار جامع فراتحلی ) مورد تحلی قرار گرفتند .یافتههاو پژوهش نشاا
داد ه اک بین پیشننایندهاو تواکا ار -کندگی ،به ترتیب متغیرهاو مهارتهاو فردو
( ،)1/465حجم نارو کیناد ( ،)-1/555اسنننتقالل نارو ( ،)1/506حمایت خانواده
( )1/154و انعطاتپذیرو ارو ( ) 1/114داراو بیشترین انداکه اثر هستند .همچنین اک
بین پیامدهاو تواکا ار -کندگی به ترتیب متغیرهاو تعهد سنناکمانی ( ،)1/471امنیت
روانی ار ناا ( ،)1/415رضننایت اک کندگی ( ،)1/590بهروکو ار ناا ( )1/564و
سالمت ار ناا ( )1/516داراو بیشترین انداکه اثر هستند.
واژگاان کلیادی تواکا نار -کنندگی ،فراتحلی  ،پیشنننایندها و پیامدها ،نرا افزار
CMA1
 .0دانشجوو د تراو مدیریت رفتار ساکمانی ،گروه مدیریت منابع انسانی ،دانشکده مدیریت ،دانش اه خوارکمی ،تهراا ،ایراا
 .1دانشیار مدیریت ،گروه مدیریت دولتی ،دانشکده مدیریت ،دانش اه علوا و فنوا هوایی شهید ستارو ،تهراا ،ایراا (نویسنده
مسئول)Kheirandish@ssau.ac.ir
 . 1استادیار مدیریت  ،گروه مدیریت منابع انسانی ،دانشکده مدیریت ،دانش اه خوارکمی ،تهراا ،ایراا
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مقدمه
تغییرات فراروو جوامع امروکو بر اثر پدیده جهانی شدا ،توسعه تکنولوژو ،رقابت اقتصادو
و بافت جمعیتشناختی موجب شده است تا مرک بین حوکههاو کندگی ارو و کندگی غیر ارو
مرنگتر شود (جعفرونیا .)0171 ،تغییراتی همچوا افزایش ساعات ارو ،پیوستن بیشتر کناا
به نیروو ار ،افزایش تعداد خانوادههاو با وضعیت اشتغال تواماا والدین ،افزایش ار نانی ه
اک ود اا خردسال و والدین سالمند خود مراقبت می نند و افزایش خانوادههاو تک سرپرست
نه تنها مسئولیتهاو شغلی افراد را افزایش داده است بلکه بر مسئولیتهاو خانوادگی و اجتماعی
آناا نیز افزوده است و موجب تداخ وظایف و مسئولیتها در حوکههاو کندگی ارو و
غیر ارو شده است (الوت.)1117 ،0
امروکه تواکا ار -کندگی یکی اک مهمترین مسائ

ار ناا به خصوص در شورهاو

صنعتی است .بسیارو اک ار ناا در شورهاو اروپایی و ایاالت متحده اک فشار ارو باال ،ساعت
ارو کیاد و مشکالت سالمتی جسمانی و روانی ناشی اک ار ناراضی هستند .این مساله موجب
ن رانی ساکمااها و ترغیب آناا به بررسی آثار منفی عدا تواکا ار -کندگی بر ساکمااها و منابع
انسانی گردیده است (صفارو نیا و میرحسینی .)0171 ،تواکا ار -کندگی جهتگیرو فردو در
مقاب نقشهاو متفاوت کندگی و پدیده نقشهاو متقاب است بهگونهاو ه رضایت و عملکرد
خوب در ار و خانه با حداق تعارض نقش صورت گیرد .به عبارت دی ر ،تواکا ار -کندگی
به مفهوا رضایت اک کندگی و داشتن کندگی مولد و سالم مشتم بر ار ،تفریح ،عشق و
یکپارچهساکو فعالیتهاو کندگی با توجه به خود ،آرکوهاو منحصر به فرد شبصی و عالیق و
ارک هاو شبصی است (توان ر .)0170 ،تواکا ار -کندگی با ایجاد فرصتهاو برابر ارو،
بهبود وضعیت اشتغال و سیستم ن هداشت ،تعهد و بهرهورو ار ناا را افزایش میدهد .کندگی
شبصی و ارو رقیب یکدی ر نیستند بلکه عناصر مکم یک کندگی ام و ساکماا متعالی
هستند (تقی کاده و احسانی مقدا.)0171 ،
مطالعه پژوهشهاو تواکا ار -کندگی نشاا میدهد ه عوام مبتلف و متنوعی به عنواا
پیشایندها و پیامدهاو آا شناسایی شدهاند .این گستردگی و تنوع به علت اهمیت روکافزوا تواکا
ار -کندگی براو ساکمااها و کاویه دید هر پژوهش ر به این مسئله است و موجب عدا
1. Lovette
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نتیجهگیرو منطقی در مورد دالی و پیامدهاو آا میشود .تنوع و گستردگی پیشگفته ،نشاا اک
پیچیدگی مسئله تواکا ار -کندگی و لزوا انجاا تحقیقی جامع براو شناخت هرچه بیشتر آا دارد
بهگونهاو ه تحقیقات مبتلف تواکا ار -کندگی به صورت نهاامند مورد بررسی قرار گرفته
تا بتواا برآوردو تقریباً واحد اک آنها استبراج نمود .یافتههاو بسیار متنوعی درباره پیشایندها و
پیامدهاو تواکا ار -کندگی وجود دارد؛ چنانکه برخی اک پژوهشها ،پیشایندهایی همچوا
انعطاتپذیرو ارو (هلم و همکاراا1105 ،0؛ حسنقلیپور و همکاراا )0171 ،و استقالل
ارو (ماچو ا و همکاراا1106 ،1؛ صفارونیا و میرحسنی )0171 ،را ارائه نمودهاند و برخی دی ر
پیشایندهایی همچوا حمایت خانواده (گراوادور و الیجا1102 ،1؛ سیداا و همکاراا )0176 ،و
حمایت سرپرست (تالو در و همکاراا1102 ،5؛ اسدو و همکاراا )0171 ،را مطرح ردند.
همچنین برخی اک پژوهش راا به پیامدهایی همچوا تعهد ساکمانی (هافمن و استا برگر1109 ،4؛
علی بی ی و همکاراا )0174 ،و عملکرد شغلی (جوهرو و همکاراا1102 ،6؛ فرجاد و
موسووفرد )0176 ،اشاره داشته و برخی دی ر بر پیامدهایی همچوا بهروکو ار ناا (گراوادور
و الیجا1102 ،؛ ارشدو و همکاراا )0175 ،و سالمت ار ناا (ژنگ و همکاراا1104 ،9؛
دامغانیاا و گلشاهی )0174 ،تا ید ردهاند .بر اساس این نتایج متنوع ،انجاا مطالعهاو با رویکرد
فراتحلی و تر یب می نتایج مبتلف به شناخت منسجمتر و منهمتر پیشایندها و پیامدهاو تواکا
ار -کندگی مک خواهد نمود .فراتحلی  ،برنامهریزو براو ارتقاو تواکا ار -کندگی را
دقیقتر و عملیاتیتر مینماید؛ کیرا به جاو برنامهریزو براو طیف وسیعی اک پیشایندها و پیامدها،
بر متغیرهایی تمر ز دارد ه داراو اهمیت بیشترو هستند .علیرغم پژوهشهاو گسترده در کمینه
تواکا ار -کندگی و شناخت پیشایندها و پیامدهاو آا ،مطالعه فراتحلی در کمینه پیشایندها و
پیامدهاو تواکا ار -کندگی متر انجاا شده است .با توجه به مطالب فوق ،سوال اصلی پژوهش
حاضر به صورت ذی خواهد بود؛ «پیشایندها و پیامدهاو تواکا ار -کندگی در پژوهشهاو
انجاا شده دامند و اولویت آاها چ ونه است؟»
1. Helmle et al.
2. Machuca et al.
3. Gravador & Calleja
4. Talukder et al.
5. Hofmann & Stokburger
6. Johari et al.
7. Zheng et al.
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مبانی نظری و پیشینه پژوهش
نبستین بار در سال  0249میالدو پژوهش ر لهستانی به ناا ویجیچ جاسترکبوسکی اصطالح
0

تواکا بین ار و کندگی را در مقالهاو با عنواا "پیراموا تواکا ار و کندگی :علم ار" ،بر اساس
واقعیات به دست آمده اک علم طبیعت به ار برد (پاک ن ار .)0174 ،تواکا ار و کندگی واژهاو
عمومی است ه براو توصیف فعالیتهاو ساکمانی به منهور بهبود تجربه ار ناا اک کمینههاو
ارو و غیر ارو به ار برده میشود (وو و همکاراا .)1101 ،1اک دیدگاه ساکمانی یکی اک
جنبههاو توجه به پرور

سرمایههاو انسانی ،برقرارو تعادل بین ار و کندگی است؛ کیرا انساا-

هاو توسعه یافته بهتر این تبادل را ایجاد خواهند نمود .در تواکا ار -کندگی یک مفهوا لیدو
وجود دارد و آا برقرارو تناسب بین ار و کندگی است؛ یعنی ار و کندگی را باید اک حالت
عدا تواکا خارج رد .تواکا بین ار و کندگی آا نیست ه افراد وقت بیشترو در خانه و صرت
امور مرتبط با خانواده نمایند یا وقت مترو صرت امور مرتبط با ساکماا نمایند بلکه بیشتر به
ارتقاو سطح یفیت توجه به ار و کندگی مربوط است .در برخی حاالت امکاا دارد مدیراا و
ار ناا کماا بیشترو را در خانواده صرت نند ه یفی و اثرببش نباشد؛ بنابراین مفهوا و
همچنین اربرد تواکا ار و کندگی نیاکمند نوعی باک تعریف است .به طور لی تواکا ار و
کندگی به معناو برقرارو تناسب و توجه به خانواده و ساکماا بر اساس شرایط و متناسب با موقعیت
است .ار ببشی اک کندگی افراد است و نمی تواا بین ار و کندگی مرکو متصور شد و آا ها
را اک یکدی ر جدا نمود بلکه باید کندگی را لذت ببش نمود و یکی اک راه هاو لذت ببش نمودا
کندگی ،انجاا ارو یفی تواا با انرژو مفید است (سلطانی.)0170 ،
دا سبرو و هی ینز )1110( 1تواکا ار -کندگی را به عنواا توانایی ایجاد تعادل اثرببش بین
نقشهاو کندگی ارو و غیر ارو تعریف می نند .گرین هاوس و همکاراا )1111( 5تواکا
ار -کندگی را به میزانی ه افراد به طور برابر در نقشهاو خانوادگی و ارو درگیر میشوند
و راضی هستند تعریف می ند .الوت )1117( 4تواکا ار -کندگی را به توانایی فردو در متعادل
نمودا اثرببش همه نقشهاو مطلوب و جارو کندگی در داخ و خارج ساکماا تعریف رد
1. Vejich Jastrezbooski
2. Wu et al.
3. Duxbury & Higgins
4. Greenhaus et al.
5. Lovette

137

فراتحلیل پیشایندها و پیامدهای توازن کار -زندگی

(عباس پور و همکاراا.)0170 ،
اسکیو )1111( 0برنامههاو تواکا ار -کندگی را این گونه تعریف می ند؛ هرگونه منافع یا
شرایط ارو ه ارفرمایاا براو ار ناا فراهم میآورند ،تا ار ناا بین نیاکهاو ارو و غیر
ارو خود تواکا برقرار نند؛ بنابراین فعالیتها و برنامههاو تواکا ار -کندگی به اقدامات
داطلبانهاو اشاره دارد ه ساکمااها براو تسهی در امر مصالحه و تلفیق کندگی شبصی و ارو
در اختیار ار ناا قرار میدهند .برخی اک این اقدامات عبارتند اک؛ خدمات مشاورهاو به ار ناا،
برنامههاو یارورساا به ار ناا ،آموک

مدیریت استرس و تسهیالت ن هدارو اک فرکنداا

ار ناا چه در داخ و چه در بیروا ساکماا (مک ارتی و همکاراا.)1101 ،1
تواکا ار -کندگی نه تنها موجب افزایش رضایت شغلی ار ناا و بهبود عملکرد ساکمانی
میشود بلکه بر کندگی غیر ارو ار ناا شام خانواده ،نیاکهاو اجتماعی و اوقات فراغت
تاثیرات مثبتی دارد .کمانی ه نیاکهاو ار ناا در محیط ار برآورده ن ردد ،به احتمال کیاد آناا
استرس ارو کیادو را تجربه می نند بهگونهاو ه میتواند پیامدهاو منفی فراوانی براو رفاه و
عملکرد شغلی آناا داشته باشد (هانگ می .)1104 ،1برقرارو تواکا بین ار و کندگی عالوه بر
تامین منابع ار ناا ،ساکماا و جامعه ،نتایج مثبت بسیارو در سه حوکه فردو (حفظ عزت نفس
ار ناا ،مشار ت و هماهن ی بیشتر ار ناا ،اهش خست ی و اضطراب) ،ساکمانی (افزایش
بهره ورو و عملکرد ،بهبود یفیت محصول ،اهش غیبت و ترک خدمت) و نتایج اجتماعی
(افزایش رضایت اک کندگی در جامعه ،همدلی و همکارو در رفع مسائ اجتماعی ،افزایش ارک
سرمایه هاو انسانی) به همراه دارد (نعیمی و همکاراا.)0170 ،
مطالعات پیشین نشاا میدهد ه متغیرهایی همچوا غنیساکو ار -خانواده (حسنقلی پور و
همکاراا0171 ،؛ اظمی و همکاراا0176 ،؛ رایلی1101 ،5؛ بارگاوا و بارال ،)1117 ،4حمایت
سرپرست (اسدو و همکاراا0171 ،؛ میجر و الکوا1101 ،6؛ سیناموا و ریچ1101 ،9؛ بارگاوا و
بارال1101 ،؛ ماچو ا و همکاراا ،)1106 ،اهش حجم ارو (دهقاا و همکاراا0176 ،؛
1. Cascio
2. McCarthy
3. Hongmei
4. Riley
5. Bhargava & Baral
6. Major & Lauzun
7. Cinamon & Rich
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صفارو نیا و همکاراا0171 ،؛ اراتپ و الشینلوو1117 ،0؛ اراتپ و الوداگ1112 ،1؛ ونگ و
و ،)1117 ،1انعطات پذیرو در ار (اسدو و همکاراا0171 ،؛ سفیرو و همکاراا0171 ،؛ شجاع
نورو و همکاراا0175 ،؛ حسنقلی پور و همکاراا0171 ،؛ پورتر و ایمن1101 ،5؛ هلم و
همکاراا1105 ،؛ ژنگ و همکاراا ،)1104 ،حمایت خانواده (سفیرو و همکاراا0171 ،؛ گروسی
و آدینه کاد0171 ،؛ رست ار خالد0174 ،؛ دهقاا و همکاراا ،)0176 ،حمایت ساکمانی (اسدو و
همکاراا0171 ،؛ سفیرو و همکاراا0171 ،؛ گروسی و آدینه کاد0171 ،؛ دهقاا و همکاراا،
 ،)0176استقالل ارو (صفارو نیا و همکاراا0171 ،؛ جانسن و همکاراا1115 ،4؛ گرینهاوس و
سینگ1115 ،6؛ ماچو ا و همکاراا ،)1106 ،شبصیت برواگرا (فراا1111 ،9؛ خداببشی
والیی و همکاراا0170 ،؛ جمالویی و همکاراا0171 ،؛ سبکرو و همکاراا )0174 ،به عنواا
پیشایندهاو تواکا ار -کندگی مطرح شدهاند .همچنین متغیرهایی همچوا رضایت شغلی
(میرمحمدو0171 ،؛ بودالیی و همکاراا0174 ،؛ علی بی ی و همکاراا0174 ،؛ یسبک1115 ،2؛
ایتوا1111 ،7؛ بورگارد و هنرو1117 ،01؛ سالتز و همکاراا1119 ،00؛ ماچو ا و همکاراا،)1106 ،
اهش ترک خدمت ار ناا (دعایی و همکاراا0171 ،؛ گ پرور و حسین کاده0171 ،؛ ارشدو
و همکاراا0175 ،؛ خیراندیش و همکاراا0175 ،؛ میرباقرو و همکاراا0175 ،؛ راک و
همکاراا ،)1102 ،مدیریت کماا (موغلی و همکاراا0174 ،؛ السنز ،)1115 ،01عملکرد شغلی
(رجبی و موسووفرد0176 ،؛ اسماعیلی و صیدکاده0174 ،؛ یزدااشناس و هاشمپور0175 ،؛ ثابت-
پور0171 ،؛ جوهرو و همکاراا )1102 ،و یفیت کندگی (موسووجد و همکاراا0175 ،؛
گرینهاوس و همکاراا1111 ،؛ عارت و الیاس )1101 ،به عنواا پیامدهاو تواکا ار -کندگی
ارائه شدهاند.
براساس مطالعه مبانی نهرو ،عوام موثر بر تواکا ار کندگی را میتواا در دستهبندوهاو
1. Karatep & Aleshinloye
2. Karatep & Uludag
3. Wong & ko
4. Porter & Ayman
5. Janssen et al.
6. Greenhaus & Singh
7. Frone
8. Yasbek
9. Eaton
10. Beauregard & Henry
11. Saltzstein
12. Claessens
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مبتلفی نهیر عوام ن رشی (ن ر هاو ارو ،رضایت شغلی ،قرارداد رواا،شناختی ) ،عوام
ساکمانی و عوام شغلی (حجم ار ،احساس شغلی ) و  ...قرار داد .همچنین نتایج متاثر اک تواکا
ار کندگی را میتواا به دستهبندوهاو دی رو نهیر عوام رفتارو (سالمت ار ناا ،ترک
خدمت ،کندگی ،عملکرد مدیریت منابع انسانی ،بهبود سالمت ،بهروکو ار ناا ،عملکرد
ار ناا) ،عوام ن رشی (امنیت روانی ،روحیه ار ناا ،بهزیستی روااشناختی ،رضایت شغلی،
رضایت اک کندگی ،سالمت رواا ،غرور ساکمانی) و  ...تقسیم نمود .اک اینرو ،به دلی وجود
تحقیقات متعدد و تنوع و واگرایی نتایج پژوهشها در کمینه تواکا ار– کندگی ،این پژوهش به
فراتحلی پیشایندها و پیامدهاو تواکا ار– کندگی میپرداکد.
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر اک نهر هدت توصیفی و اک نهر نوع استفاده اربردو است و به دلی به
ارگیرو رو فراتحلی در کمره پژوهشهاو می قرار میگیرد .فراتحلی  ،0یک رو آمارو
می جهت تر یب نتایج مجموعهاو اک پژوهشهاو مستق میباشد .پژوهش هایی ه همه
درباره یک موضوع خاص هستند و تفاوت آا با دی ر انواع پژوهش در این است ه جامعه
آمارو آا شام پژوهشهاو قبلی است .فراتحلی کمانی به ار میرود ه مطالعات مورد بررسی
می باشند (پی وت .)1101 ،1اص اساسی در فراتحلی  ،محاسبه انداکه اثر براو تحقیقات مجزا
است .انداکه اثر عبارت است اک نسبت آکموا معنیدارو به حجم مطالعه .انداکه اثر نشاادهنده
میزاا یا درجه حضور یک پدیده در جامعه است و هرچه انداکه اثر بزرگتر باشد ،درجه حضور
پدیده هم بیشتر است .با داشتن آماره هایی مانند  χ2 ،tو  Fمیتواا شاخص انداکه اثر مربوط به آا
ها ( )rرا برآورد نمود .براو شاخص  rانداکه اثرهاو متر اک  1/1-1/4 ،1/1و بیشتر اک  ،1/4به
ترتیب م ،متوسط و کیاد فرض میشود .اگرچه سطح معنیدارو و انداکه اثر در مورد رد یا قبول
فرضیه صفر استفاده میشوند ،اما هر داا اطالعات جداگانهاو را در اختیار میگذارند .اک طریق
آکموا معنیدارو مشبص میشود ه آیا نتیجهاو خاص به علت شانس رخ داده است یا خیر و
اک طریق محاسبه انداکه اثر میتواا دریافت ه متغیر مستق تا چه انداکه بر متغیر وابسته اثر گذارده
است .بنابراین ،براو تصمیمگیرو جهت قبول یا رد فرضیه صفر باید به همراه نتیجه آکموا
1. Meta- Analysis
2. Piggot
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معنیدارو به مقدار انداکه اثر نیز توجه شود؛ کیرا در شرایط یکساا اک لحاظ حجم نمونه و سطح
معنیدارو ،هرچه انداکه اثر بزرگتر باشد ،تواا آکموا هم بیشتر میشود و اعتبار تصمیمگیرو
افزایش مییابد (قربانیکاده.)0175 ،
جامعه آمارو پژوهش ،شام مقاالت علمی -پژوهشی و پایاانامههاو ارشناسی ارشد در
پای اههاو اطالعاتی داخلی و خارجی در کمینه تواکا ار -کندگی اک سال  0171تا سال 0179
بود و اک لحاظ روایی و پایایی ابزار انداکهگیرو و رو نمونهگیرو شرایط الکا را داشتهاند .پایایی
تحقیق شام پایایی شناسایی اک طریق توافق داوراا در انتباب پژوهشها و طبقهبندو آاها ،پایایی
دگذارو اک طریق توافق داوراا درباره استفاده اک مفاهیم خاص براو دگذارو متغیرها و پایایی
سطح معنیدارو و انداکه اثر اک طریق توافق در محاسبات انداکه اثر بین دو فراتحلی گر به دست
آمد .در این پژوهش اک رو

نمونهگیرو هدفمند استفاده شد ،بنابراین مطالعات واجد معیارهاو

ورودو به عنواا نمونه پژوهش انتباب شدند .معیارهاو ورودو این پژوهش عبارتند اک-0 :
پژوهش ،پیشایندها و پیامدهاو تواکا ار -کندگی را بررسی ند و  -1پژوهش ،اطالعات الکا
جهت استبراج انداکه اثر (قوت رابطه) را ارائه ند .در نهایت ،حجم نمونه وارد شده به فراتحلی
تعداد  16مورد مطالعه مشبص شد ه برابر  96واحد فراتحلی است .جدول  0نحوه انتباب
تحقیقات براو انجاا فراتحلی را نشاا میدهد.
جدول  .1نحوه انتخاب مقاالت پژوهش
پایگاههای اطالعاتی
بانک اطالعات نشریات شور،
پای اه مر ز اطالعات
علمی جهاد دانش اهی ،پای اه
مجالت تبصصی نور ،پای اه
اطالعات علمی ایراا ،پای اه
اطالعاتی امرالد اینسایت ،پای اه
اطالعاتی ساینس دایر ت

معیارهای
ورود به
فراتحلیل

عنواا مقاله،
چکیده و
واژگاا لیدو

تعداد
مقاالت

059

معیارهای خروج از
مطالعه

مقاالت
حائز
شرایط

مجالت غیر علمی-
پژوهشی ،تحقیق یفی،
عدا دسترسی به متن
مقاالت ،عدا تایید ارتباط
میاا متغیرها و آمارههاو
نامربوط

16
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پژوهشهاو منتبب با استفاده اک نرا افزار ( CMA2نرا افزار جامع فراتحلی ) تحلی شدند.
همچنین براو سنجش سوگیرو انتشار اک رو
انتشار اک رو

اصالح و براک

نمودار قیفی ،براو ارکیابی و تعدی سوگیرو

دوال و توئیدو ،براو تعیین تعداد مطالعات گم شده اک رو

N

ایمن اک خطا و براو بررسی ناهم ونی مطالعات اک آکموا و راا استفاده شده است .جدول 1
اطالعات لی پژوهشهاو انتباب شده را نشاا میدهد.
جدول  .2اطالعات کلی پژوهشهای مورد بررسی
حجم
نمونه

مطالعه

عنوان پژوهش

محل نشر

جامعه آماری

آماره

میرمحمدو
()0171

نقش تعادل ار و کندگی
در تغییرات ن ر هاو
ارو

برنامه ریزو رفاه و
توسعه اجتماعی

پرستاراا
بیمارستااهاو
دانش اه علوا پزشکی
شهید بهشتی

T

پژوهشهاو
مدیریت منابع
ساکمانی

ار ناا شعب بیمه
تامین اجتماعی استاا
اصفهاا

T

 022نفر

مدیریت دولتی

کناا شاغ در
آموک عالی تهراا

R

 111نفر

مدیریت دولتی

یک شر ت تولیدو
در صنعت قطعه ساکو
خودرو

R

 500نفر

شناخت اجتماعی

یک گروه صنعتی

R

 175نفر

دامغانیاا و
گلشاهی()0174
حسنقلی پور و
همکاراا ()0171
اسدو و همکاراا
()0171
صفارونیا و
میرحسنی ()0171

ارائه راهبردهاو فردو و
ساکمانی موثر در سالمت
ار ناا :نقش تعادل
کندگی -ار
ارائه و تبیین مدلی براو
عل و عوام موثر بر
تواکا ار -کندگی
عوام ساکمانی موثر بر
تعادل ار و کندگی
ار ناا
بررسی رابطه بین حجم
ار ،نترل بر ار و
تعادل ار -کندگی

داناییفرد و
همکاراا ()0175

بررسی نقش تعادل ار-
کندگی بر امنیت روانی
ار ناا

خیراندیش و
همکاراا ()0175

تاثیر تعادل ار -کندگی
بر ترک خدمت با نقش
میانجی ویژگیهاو شغلی

پایاا نامه
ارشناسی ارشد
مدیریت دولتی
دانش اه تربیت
مدرس
پایاا نامه
ارشناسی ارشد
مدیریت دولتی
دانش اه عالمه
طباطبایی

 111نفر

ساکماا مر زو و
شعب بیمه ساماا

R

 117نفر

شر ت ملی پبش
فراوردههاو نفتی
استاا تهراا

R

 024نفر
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پایاا نامه
ارشناسی ارشد
مدیریت دولتی
دانش اه تربیت
مدرس

ار ناا بانک رفاه

پایاا نامه
ارشناسی ارشد
روانشناسی
دانش اه شهید
چمراا اهواک

ار ناا شر ت ملی
حفارو ایراا

موغلی و
همکاراا ()0174

نقش تعادل ار و کندگی
در ترک خدمت ار ناا
با نقش میانجی مدیریت
کماا

پایاا نامه
ارشناسی ارشد
مدیریت دولتی
دانش اه پیاا نور
مر ز شیراک

ار ناا ساکماا
جهاد شاورکو

R

سیداا و همکاراا
()0176

بررسی عوام موثر بر
تعادل ار -کندگی
مادراا شاغ با تا ید بر
خانواده

پایاا نامه ارشناسی
ارشد مطالعات کناا
دانش اه الزهرا (س)

مادراا شاغ در
آموک و پرور
شهر چراا

T

علیبی ی و
همکاراا ()0174

تحلی توانایی برقرارو
تعادل بین ار و کندگی و
تاثیر آا بر رضایت شغلی
و تعهد حرفه او

آموکش راا
شاورکو استاا
تهراا

T

 012نفر

بودالیی و
همکاراا ()0174

بررسی اثر تعادل ار-
کندگی بر عملکرد
مدیریت منابع انسانی

ار ناا
بیمارستااهاو
خصوصی شهر تهراا

R

 152نفر

عوام موثر بر تواکا ار-
کندگی ادراک شده در
بین صاحباا بن اههاو
خانوادگی

Journal of
Family
Business
Management

صاحباا بن اههاو
خانوادگی در آمریکا

R

 101نفر

اثرات تواکا ار و
کندگی بر رضایت شغلی،

Journal of
Vocational
Behavior

شورهاو مالزو،
چین ،نیوکلند ،اسپانیا،

R

 0506نفر

داناییفرد و
همکاراا ()0175

ارشدو و
همکاراا ()0175

هلم و
همکاراا
()1105

0

هار و همکاراا
()1105

1

نقش تعادل ار و کندگی
در روحیه ار ناا
ساکماا :آیا هو
اجتماعی متغیر تعدی گر
اثرگذارو است؟
اثر تعارض ار -خانواده
و غنی ساکو ار-
خانواده بر قصد ترک
شغ و بهزیستی
روانشناختی :نقش واسطه
او تعادل ار -کندگی

پایاا نامه
ارشناسی ارشد
ترویج و آموک
شاورکو دانش اه
راکو
پایاا نامه
ارشناسی ارشد
مدیریت دولتی
دانش اه آکاد
اسالمی واحد
شاهرود

R

R

 110نفر

 161نفر

 051نفر

 011نفر

1. Helmle et al.
2. Haar et al.
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رضایت اک کندگی و
سالمت رواا
بررسی ارتباط بین تغییرات
در اقتصاد ملی با تغیرات
در رضایت شغلی،
مشار ت ار ناا و
تواکا ار و کندگی

ایهی و
همکاراا
()1104

0

ژنگ و
همکاراا
()1104

1

ماچو ا و
همکاراا
()1106
هافمن و
5
استا برگر
()1109
1

تا ور و بیاتناگر
()1109

تالو در و
6
همکاراا
()1102
جوهرو و
9
همکاراا
()1102
راک و

4

بررسی تاثیر توسعه
استراتژوهاو فردو و
ساکمانی تواکا ار-
کندگی در بهبود سالمت
و بهروکو ار ناا
ارتباط بین تواکا ار-
کندگی و غرور ساکمانی و
رضایت شغلی
تاثیرات احساس شغلی بر
تواکا ار و کندگی
ادراک شده و تعهد
ارتباط بین برنامههاو
تواکا ار -کندگی و
قصد ترک شغ با نقش
میانجی گرو مشار ت
ار ناا
بررسی تاثیر حمایت
سرپرست و تواکا ار-
کندگی بر عملکرد
ار ناا
بررسی ارتباط بین استقالل
ارو ،حجم ارو،
تواکا ار -کندگی و
عملکرد معلماا
قرارداد روانشناختی و
تواکا ار -کندگی

فرانسه ،ایتالیا

Journal of
Behavioral
and
Experimental
Economics

ساکمااهاو آمریکایی
با بیش اک اک 0111
ارمند

R

 1491نفر

Employee
Relations

ار ناا در وئینزلند
استرالیا

R

Journal of
Managerial
Psychology

شر تهاو
داروساکو در اسپانیا

T

International
Journal of
Hospitality
Management

صنعت هت دارو در
شورهاو اتریش و
آلماا

R

Employee
Relations:
The
International
Journal

ار ناا اک صنایع
مبتلف در هند

R

Personnel
Review

ساکمااهاو مالی در
استرالیا

T

International
Journal of
Educational
Management

معلماا مدارس دولتی
در مالزو

T

 111نفر

ار ناا مسن در
هلند

R

 264نفر

Personnel
Review

 911نفر

 195نفر

 070نفر

 117نفر

 114نفر

1. Cahill et al.
2. Zheng et al.
3. Machuca et al.
4. Hofmann & Stokburger
5. Thakur & Bhatnagar
6. Talukder et al.
7. Johari et al.
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0

بالیت و ایندوت
()1102

ادراک شده توسط
ار ناا مسن
1

گراوادور و
الیجا)1102( 1

سومرو و
همکاراا
()1102

5

یا شرایط مناسب ارو
می تواند منجر به تواکا
ار -کندگی شود؟

Asia Pacific
Journal of
Innovation
and
Entrepreneur
ship

رفتارهاو محرک تواکا
ار -کندگی

Personnel
Review

بررسی رابطه بین تواکا
ار -کندگی ،تعارض
ار -خانواده ،تعارض
خانواده -ار با عملکرد
شغلی با در نهر گرفتن
نقش میانجی رضایت
شغلی

South Asian
Journal of
Business
Studies

ساکمااهاو وچک
در بن الد

T

 211نفر

صنایع مبتلف در
فیلیپین

R

 105نفر

دانش اههاو دولتی
پا ستاا

R

 121نفر

یافتههای پژوهش
متغیرهاو حاص اک مطالعات پیشین در دو جدول جداگانه به همراه فراوانی ،درصد فراوانی،
انداکه اثر و سطح معنیدارو طبقهبندو و ارائه شدهاند .در جدول  1تاثیر  05متغیر بر تواکا ار-
کندگی به عنواا متغیر وابسته در مطالعات پیشین بررسی شده است .اک بین پیشایندهاو تواکا ار-
کندگی به ترتیب متغیرهاو انعطاتپذیرو ارو ( 4مطالعه) ،حجم ارو کیاد ( 5مطالعه) ،حمایت
خانواده ( 1مطالعه) ،حمایت سرپرست ( 1مطالعه) و تعارض ار -خانواده ( 1مطالعه) در مطالعات
پیشین داراو بیشترین فراوانی هستند.

1. Kraak et al.
2. Belayeth & Endut
3. Gravador & Calleja
4. Soomro et al.
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جدول  .3اندازه اثر پیشایندهای توازن کار -زندگی
فراوانی

درصد
فراوانی

اندازه
اثر

حد
پایین

حد
باال

مقدار
Z

مقدار
P

4

%0137

1/114

1/010

1/407

1/101

1/111

5

%0030

-1/555

-1/600

-1/112

-1/722

1/111

1

%231

1/154

1/091

1/577

1/941

1/111

1

%231

1/111

1/014

1/401

1/120

1/111

تعارض ار-
خانواده

1

%231

-1/114

-1/127

-1/149

-2/295

1/111

استقالل ارو

1

%434

1/506

1/140

1/599

00/125

1/111

1

%434

1/025

1/170

1/191

1/265

1/111

1

%434

-1/041

-1/111

-1/016

-6/121

1/111

مهارتهاو
فردو

1

%434

1/465

1/590

1/654

7/920

1/111

اعطاو
مرخصی

1

%434

1/190

1/021

1/142

4/691

1/111

تعدد نقش در
خانواده

1

%434

-1/191

-1/129

-1/041

-5/160

1/111

غنی ساکو
ار -خانواده

1

%434

1/111

1/144

1/127

2/971

1/111

حمایت
ساکماا

1

%434

1/121

1/119

1/144

9/125

1/111

تعارض
خانواده -ار

1

%434

-1/195

-1/144

-1/071

-6/079

1/111

متغیر مستقل

متغیر
وابسته

انعطات پذیرو
ارو
حجم ارو
کیاد
حمایت
خانواده
حمایت
سرپرست

ارتباطات
ساکمانی
ساعات ارو
کیاد

تواکا
ار-
کندگی
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با توجه به آنچه ه در جدول  1آمده است ،اک بین پیشایندهاو تواکا ار -کندگی ،به ترتیب
متغیرهاو مهارتهاو فردو ( ،)1/465استقالل ارو ( ،)1/506حمایت خانواده (،)1/154
انعطاتپذیرو ارو ( ،)1/114حمایت سرپرست ( ،)1/111غنیساکو ار -خانواده (،)1/111
حمایت ساکماا ( ،)1/121اعطاو مرخصی ( )1/190و ارتباطات ساکمانی ( )1/025داراو انداکه
اثر مثبت بودند .همچنین به ترتیب متغیرهاو حجم ارو کیاد ( ،)-1/555تعارض ار -خانواده
( ،)-1/114تعارض خانواده -ار ( ،)-1/195تعدد نقش در خانواده ( )-1/191و ساعات ارو
کیاد ( )-1/041داراو انداکه اثر منفی بودند .جدول  5توکیع فراوانی طبقات انداکه اثر پیشایندهاو
تواکا ار -کندگی را نشاا میدهد.
جدول  .4توزیع فراوانی طبقات اندازه اثر پیشایندهای توازن کار -زندگی
دامنه تغییر شدت تاثیر
پایین تر اک  ( 1/1م)

فراوانی
6

درصد فراوانی
%5132

بین  1/1تا ( 1/4متوسط)

9

%41

باالتر اک ( 1/4کیاد)

0

%931

با توجه به دادههاو جدول  ،5اک میاا  05متغیر  6مورد معادل  %5132در طبقه م 9 ،مورد
معادل  %41در طبقه متوسط و  0مورد معادل  %931در طبقه کیاد قرار گرفتند .در جدول  4تاثیر
تواکا ار -کندگی بر  01متغیر وابسته در مطالعات پیشین بررسی شده است .اک بین پیامدهاو
تواکا ار -کندگی به ترتیب متغیرهاو رضایت شغلی ( 7مطالعه) ،قصد ترک شغ ( 6مطالعه)،
تعهد ساکمانی ( 5مطالعه) ،رضایت اک کندگی ( 1مطالعه) ،بهروکو ار ناا ( 1مطالعه) و عملکرد
شغلی ( 1مطالعه) داراو بیشترین فراوانی در مطالعات پیشین هستند.
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جدول  .5اندازه اثر پیامدهای توازن کار -زندگی
متغیر وابسته

فراوانی

درصد
فراوانی

اندازه
اثر

حد
پایین

حد باال

مقدار
Z

مقدار
P

متغیر
مستقل

رضایت شغلی

7

%1134

1/175

1/197

1/572

6/111

1/111

قصد ترک شغ

6

%04

-1/120

-1/572

-1/140

-4/517

1/111

تعهد ساکمانی

5

%01

1/471

1/014

1/251

1/557

1/105

رضایت اک کندگی

1

%934

1/590

1/511

1/419

00/090

1/111

بهروکو ار ناا

1

%934

1/564

1/121

1/450

7/940

1/111

تواکا

عملکرد شغلی

1

%934

1/171

1/170

1/526

9/140

1/111

ار-
کندگی

سالمت ار ناا

1

%4

1/516

1/146

1/669

1/145

1/115

مشار ت ار ناا

1

%4

1/167

1/162

1/560

6/924

1/111

رضایت خانوادگی

1

%4

1/511

1/121

1/412

6/174

1/111

تعارض ار -خانواده

1

%4

-1/175

-1/410

-1/149

-1/500

1/106

تعارض خانواده -ار

1

%4

-1/054

-1/070

-1/172

-6/119

1/111

1

%4

1/415

1/119

1/910

1/591

1/110

امنیت روانی
ار ناا

با توجه به دادههاو جدول  ،4اک بین پیامدهاو تواکا ار -کندگی ،به ترتیب متغیرهاو تعهد
ساکمانی ( ،)1/471امنیت روانی ار ناا ( ،)1/415رضایت اک کندگی ( ،)1/590بهروکو ار ناا
( ،)1/564سالمت ار ناا ( ،)1/516رضایت خانوادگی ( ،)1/511رضایت شغلی (،)1/175
عملکرد شغلی ( )1/171و مشار ت ار ناا ( )1/167داراو انداکه اثر مثبت بودند .همچنین
متغیرهاو قصد ترک شغ ( ،)-1/120تعارض ار -خانواده ( )-1/175و تعارض خانواده -ار
( )-1/054داراو انداکه اثر منفی بودند .جدول  6توکیع فراوانی طبقات انداکه اثر پیامدهاو تواکا
ار -کندگی را نشاا میدهد.
جدول  .6توزیع فراوانی طبقات اندازه اثر پیامدهای توازن کار -زندگی
دامنه تغییر شدت تاثیر
پایین تر اک  ( 1/1م)

فراوانی
1

درصد فراوانی
%0639

بین  1/1تا ( 1/4متوسط)

2

%6636

باالتر اک ( 1/4کیاد)

1

%0639
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با توجه به دادههاو جدول  ،6اک میاا  01متغیر 1 ،مورد معادل  %0639در طبقه م 2 ،مورد
معادل  %6636در طبقه متوسط و  1مورد معادل  %0639در طبقه کیاد قرار میگیرند .بر اساس
خروجی جداول  1تا  6مهمترین پیشایندها و پیامدهاو تواکا ار و کندگی در شک  0ترسیم شده
است .انداکه اشکال بر اساس میزاا اهمیت هر متغیر ترسیم شده است.
مهارتهاو فردو

تعهد ساکمانی

حجم ارو کیاد

امنیت روانی ار ناا

استقالل ارو

توازن کار
زندگی

حمایت خانواده

رضایت اک کندگی
بهروکو ار ناا

انعطاتپذیرو
سالمت ار ناا
شکل .1مهمترین پیشایندها و پیامدهای توازن کار و زندگی بر اساس میزان اهمیت

یکی اک موضوعات مهم در هر فراتحلی  ،ارکیابی سوگیرو انتشار است .منهور اک سوگیرو
انتشار این است ه یک فراتحلی شام تماا مطالعات انجاا شده در مورد موضوع مورد بررسی
نیست؛ ممکن است برخی مطالعات به دالی مبتلف منتشر نشده باشد یا حداق در مجالت
نمایهساکو نشده منتشر شده باشد .معمولترین رو شناسایی تور انتشار ،استفاده اک یک نمودار
پرا ندگی دو بعدو به ناا نمودار قیفی است ه در آا اثر مداخله برآورد شده هر مطالعه در
مقاب انداکه نمونه آا مطالعه رسم میشود .شک  1نمودار قیفی پژوهش حاضر را نشاا میدهد.

شکل .2نمودار قیفی پژوهش حاضر

149

فراتحلیل پیشایندها و پیامدهای توازن کار -زندگی

در نمودارهاو قیفی شک  ،مطالعاتی ه خطاو استاندارد پایین دارند در باالو قیف جمع
میشوند و داراو سوگیرو انتشار نیستند .اما هر چه مطالعات به سمت پایین قیف شیده میشوند،
خطاو استاندارد آاها باال میرود و سوگیرو انتشارشاا افزایش مییابد .بنابراین با توجه به شک
 ،1چند سوگیرو انتشار در مطالعات وجود دارد ه بیان ر عدا انتشار یا عدا دسترسی به برخی اک
مطالعات است .رو

اصالح و براک

ار میرود .این رو

دوال توئیدو جهت ارکیابی و تعدی سوگیرو انتشار به

اک یک فرایند تکرارو استفاده می ند ه در آا مشاهدات نامنطبق اک

نمودار قیفی حذت میشوند (حذت کوائد اک توکیع) ،سپس ارک هاو اختصاص داده شده به
مطالعات مفقود اضافه میشوند؛ یعنی عم پر ردا برآورد انداکه اثر و خطاو استاندارد مطالعاتی
ه احتماالً اک بین رفتهاند (قربانی کاده .)0175 ،جدول  9نتایج رو

اصالح و براک

دوال و

توئیدو را نشاا میدهد.
جدول  .7نتایج روش اصالح و برازش دوال و توئیدی
حد
باال

اثر تصادفی
تخمین حد حد
نقطه ای پایین باال

ارزش مشاهده
شده

1/11116

1/07111

1/10156

1/11141

1/01016

1/19911

5155/407

ارزش تعدیل
شده

1/02117

1/09172

1/07106

1/06220

1/12411

1/14111

4152/971

اثر ثابت
حد
تخمین
نقطه ای پایین

مقدار Q
مطالعات
مورد نیاز3 :

با توجه به دادههاو جدول  ،9باید  1مطالعه دی ر انجاا پذیرد تا این مطالعه و فراتحلی
و عارو اک نقص شود .این  1مطالعه ،مطالعات را قادر میساکد تا ارک
به ارک

تعدی شده  1/02117در مدل اثرات ثابت و ارک

ام

مشاهده شده  1/11116را

مشاهده شده  1/11141را به ارک

تعدی شده  1/06220در مدل اثرات تصادفی اهش دهد .به طور لی این مطالعه و فراتحلی به
منهور ام شدا نیاک به  1مطالعه دی ر دارد و همانطور ه مالحهه میشود ،ارک

مشاهده شده

این نابرابرو در نمودار فان به صورت یک نقطه سیاه نشاا داده شده است .همچنین آکموا

N
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ایمن اک خطاو روکنتال ،تعداد تحقیقات گم شده (با اثر میان ین صفر) را محاسبه می ند ه الکا
است به تحلی ها اضافه شود تا عدا معنیدارو آمارو اثر لی به دست آید .جدول  2نتایج آکموا
 Nایمن اک خطا را در این پژوهش نشاا میدهد.
جدول  .8نتایج آزمون  Nایمن از خطا (تعداد ناکامل بی خطر) کالسیک
مقدار  Zبراو مطالعات مشاهده شده

15/550

مقدار  Pبراو مطالعات مشاهده شده

1/111

آلفا

1/14

باقی مانده (دنباله)

1

 Zبراو آلفا

0/76

تعداد مطالعات مشاهده شده

96

تعداد مطالعات گم شده او ه مقدار  Pرا به آلفا می رساند

11171

با توجه به دادههاو جدول  ،2باید تعداد  11171مطالعه دی ر به مطالعات اضافه و بررسی شود
تا مقدار  Pدو دامنه اک  1/14تجاوک نکند .این بدین معنی است ه باید  11171مطالعه دی ر انجاا
گیرد تا در نتایج نهایی محاسبات و تحلی ها خطایی رخ دهد و این نتیجه دقت و صحت باالو
اطالعات و نتایج به دست آمده در این پژوهش را نشاا میدهد .عالوه بر بررسی سوگیرو انتشار
دادههاو تحقیق ،با توجه به سطح معنیدارو به دست آمده ( )Pاک جداول  Nایمن اک خطا و جدول
اصالح و براک دوال و توئیدو ،به آکموا و راا ( )Qدر قالب طرح یک فرضیه فرعی به بررسی
هم ونی و یا ناهم ونی انداکه اثرهاو به دست آمده پرداخته شده است .در اینجا فرض صفر
بیان ر عدا معنیدارو انداکه اثرهاو به دست آمده است و فرضیه مقاب بر وجود تفاوت معنادار
میاا انداکه اثرهاو به دست آمده داللت دارد .جدول  7نتایج آکموا و راا ( )Qدر این پژوهش
را نشاا میدهد.
جدول  .9نتایج آزمون کوکرام ()Q
مقدار آکموا ()Q

درجه آکادو ()df

سطح معنی دارو
()P-Value

نتیجه آکموا

5155/407

94

1/111

رد H0
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با توجه به دادههاو جدول  ،7در سطح اطمیناا 74درصد ،سطح معنیدارو اک میزاا خطا
( )1/14وچکتر است ،بنابراین  H0رد و  H1پذیرفته میشود؛ یعنی میاا انداکه اثرهاو به دست
آمده تفاوت معنیدارو وجود دارد و این به معناو ناهم وا بودا انداکه اثرهاو به دست آمده
است.
بحث و نتیجهگیری
در پژوهش حاضر نتایج تحقیقات گوناگوا در مورد پیشایندها و پیامدهاو تواکا ار-
کندگی مورد بررسی قرار گرفت .به عبارتی دی ر سوال اصلی مطالعه عبارت بود اک اینکه مهمترین
پیشایندها و پیامدهاو تواکا ار کندگی داا هستند .نهر به وجود تحقیقات متعدد و تنوع و
واگرایی نتایج تحقیقات در مورد پیشایندها و پیامدهاو تواکا ار -کندگی ،این پژوهش به
فراتحلی آثار علمی در پای اههاو اطالعاتی داخلی و خارجی در کمینه تواکا ار -کندگی اک
سال  0171تا سال  0179پرداخته است .یافتههاو پژوهش نشاا داد ه متغیرهاو مهارتهاو
فردو ،حجم ارو کیاد ،استقالل ارو ،حمایت خانواده و انعطاتپذیرو ارو به ترتیب اک
مهمترین پیشایندهاو تواکا ار -کندگی و همچنین متغیرهاو تعهد ساکمانی ،امنیت روانی
ار ناا ،رضایت اک کندگی ،بهروکو ار ناا و سالمت ار ناا به ترتیب اک مهمترین پیامدهاو
تواکا ار -کندگی هستند.
براساس نتایج فراتحلی  ،اک بین پیشایندهاو تواکا ار -کندگی ،مهارتهاو فردو داراو
بیشترین انداکه اثر ( )1/465بود ه با یافتههاو پتک و همکاراا ،)1106( 0بیسچوت و همکاراا

1

( ،)1102حسنقلی پور و همکاراا ( )0171و دامغانیاا و گلشاهی ( )0174همبوانی دارد.
برخوردارو ار ناا اک مهارتهایی نهیر مدیریت کماا یا مهارتهاو ارتباطی موجب میشود
تا آناا کماا خود را به صورت بهینه بین فعالیتهاو مبتلف تبصیص دهند .در شور ایراا
عوام مبتلفی نهیر عدا اهمیت و درک کماا و توسعه محدود اتوماسیوا موجب هدر رفتن
کماا میشود .افراد با تقویت مهارتهاو مدیریت کماا میتوانند میزاا کیادو اک وقت خود را
صرفهجویی نمایند .همچنین ،با توجه به فرهنگ روابط غیر رسمی در شور برخوردارو افراد
اک مهارتهاو ارتباطی میتواند تحقق بسیارو اک اهدات و صرفهجویی در کماا را فراهم نماید.
1 Petek et al.
2 Bisschoff et al.
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ن ر ها و تواناییهاو افراد نیز یکی اک مهمترین عوام در برقرارو تواکا بین ار و کندگی
است .ار ناا اک طریق اهش شرایط استرسکا ،ایجاد ن ر

مثبت در خود و حفظ آا در

شرایط مبتلف ،سبک کندگی مطلوب ه در آا کماا افی براو ورک  ،تفریح و غیره در
نهر گرفته شده باشد ،تدبیر مناسب براو ن هدارو اک ود اا و پذیر

مسئولیتهاو اجتماعی

و شر ت در فعالیتهاو عمومی و غیره میتواا گاا بلندو جهت دستیابی به تواکا ار-
کندگی بردارند .با توجه به تاثیر مستقیم ن ر

ار ناا در رفتارهاو فردو نقش و وجود

فزاینده عوام استرسکا در ساکمااهاو ببش خصوصی و دولتی شور ایراا ،تغییر ن ر
فردو و برخوردارو افراد اک تفکر مثبت یکی اک عوام مهم در مدیریت اثرببش استرس خواهد
بود.
حجم ارو کیاد نیز داراو انداکه اثر ( )-1/555میباشد و با یافتههاو دو سبرو و هی ینز

0

( ،)1110گرتس و دمروتی ،)1111( 1ابی و همکاراا ،)1114( 1صفارونیا و میرحسنی ( )0171و
اسدو و همکاراا ( )0171همبوانی دارد .حجم و تقاضاو باالو ار جسمانی و هیجانی اک طریق
اهش تمر ز به تداخ

ار در کندگی منجر میشود .حجم باالو ارو در ساکماا عمدتاً اک

ساکماندهی نامناسب فعالیتها یا عدا توانمندو شغلی و روانشناختی ناشی میشود .بر این اساس،
باکطراحی فعالیتها و آموک

و توانمندساکو ار ناا میتواند اک تصور حجم باالو ارو

جلوگیرو نماید .استقالل ارو نیز داراو انداکه اثر ( )1/506بود ه با یافتههاو صفارونیا و
همکاراا ( ،)0171جانسن و همکاراا ،)1115( 5گرینهاوس و سینگ )1115( 4و ماچو ا و
همکاراا ( )1106همبوانی داشت .ار نانی ه بر ار خود نترل کیادو دارند ،سطح پایینترو
اک تعارض بین ار و کندگی را تجربه مینمایند .این افراد پیشرفت و موفقیت شغلی خود را مشاهده
نموده و اک این طریق بر سطح توانمندو آناا افزوده میشود و این دور میتواند براو موفقیتهاو
آتی تکرار شود .همچنین ،بر اساس ادبیات رفتار ساکمانی ،استقالل شغلی اک مهمترین عوام موثر
بر ان یز شغلی ار ناا محسوب میشود .وجود چنین ان یزشی خود میتواند موجب عملکرد
بهینه شغلی و سایر پیامدهاو متاثر اک تواکا ار کندگی گردد .براساس نتایج ،حمایت خانواده نیز
1 Duxbury & Higgins
2 Geurts & Demerouti
3 Eby et al.
4 Janssen et al.
5 Greenhaus & Singh
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داراو انداکه اثر ( )1/154بود ه با یافتههاو آندراده و ماتیاس ،)1109( 0هلم و همکاراا

1

( )1102و سیداا و همکاراا ( )0176همبوانی دارد .حمایت خانواده سبب میشود فرد وقت و
انرژو بیشترو را براو ایفاو نقشهاو شغلی خود اختصاص دهد ه در نهایت تداخ نقشهاو
خانوادگی و ارو اهش مییابد.
انعطاتپذیرو در ار نیز داراو انداکه اثر ( )1/114بود ه با یافتههاو لویس و همکاراا

1

( ،)1119پورتر و ایمن ،)1101( 5بارال و بارگاوا ،)1101( 4حسنقلیپور و همکاراا ( )0171و
اسدو و همکاراا ( )0171و علیبی ی و همکاراا ( )0174همبوانی دارد .هرچه ار ناا بتوانند
روو مکاا انجاا فعالیت ،کماا حضور در مح

ار و همچنین کماابندو و اولویتبندو ارهاو

روکانه خود نترل و آکادو عم بیشترو داشته باشند ،تواکا بهترو بین ار و کندگی خود
احساس مینمایند .امروکه انعطاتپذیرو محورو براو طراحی بسیارو اک مشاغ در نهر گرفته
میشود و مدیراا منابع انسانی شور اک طریق انعطاتپذیرو به دنبال ایجاد تعادل بین ار و کندگی
هستند .حمایت سرپرست نیز داراو انداکه اثر ( )1/111بود و با یافتههاو تالو در و همکاراا

6

( )1102و اسدو و همکاراا ( )0171همبوانی دارد .حساسیت نسبت به مسئولیتهاو شبصی و
خانوادگی ار ناا و حمایت عاطفی اک آناا در محیط ار اک سوو سرپرست میتواند نقش
مهمی بر بهبود تواکا ار -کندگی داشته باشد .رفتار سرپرستی محور اصلی ان یز  ،تداوا
خدمت و استفاده بهینه اک پتانسی

ار ناا در ساکماا است.

تعارض ار -خانواده نیز داراو انداکه اثر ( )-1/114بود ه با یافتههاو لی و همکاراا

9

( ،)1105سومرو و همکاراا )1102( 2و حسنقلی پور و همکاراا ( )0171همبوانی دارد .الزامات
محیط ار و خانواده گاهی همبواا نیستند .گاهی مسائ

ارو در خانواده یا مسائ خانواده در

ار تداخ ایجاد مینمایند .این امر میتواند بر تواکا ار -کندگی تاثیر منفی داشته باشد .مدیریت
بهینه کماا و تقویت مهارتهاو فردو میتواند اک تعارض فعالیتهاو شغلی و فعالیتهاو کندگی
خانوادگی جلوگیرو نماید .غنیساکو ار -خانواده نیز داراو انداکه اثر ( )1/111بود و با یافتههاو
1 Andrade & Matias
2 Helmle et al.
3 Lewis et al.
4 Porter & Ayman
5 Baral & Bhargava
6 Talukder et al.
7 Kelly et al.
8 Soomro et al.
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ریلی )1101( 0و اظمی و همکاراا ( )0176همبوانی دارد .غنیساکو ار و خانواده با فراهم
نمودا منابعی همچوا اعتماد به نفس باال و درآمد میتواند به افراد مک ند تا در سایر حوکه-
هاو کندگی خود بهتر عم نمایند .غنیساکو یکی اک رو هاو ایجاد ان یز

در ار ناا

دانشمحور است .دانشگراا مغز متفکر ساکماا و عام اصلی برترو ساکماا نسبت به رقبا و
نیاکمند توجه ویژه هستند .غنیساکو شغلی یکی اک رو هاو ایجاد ان یز

و توجه به این طیف

ار ناا در شور است.
بر اساس نتایج فراتحلی  ،اک بین پیامدهاو تواکا ار -کندگی ،تعهد ساکمانی داراو بیشترین
انداکه اثر ( )1/471بود ه با یافتههاو تالو در و همکاراا ( ،)1102علیبی ی و همکاراا ()0174
و بودالیی و همکاراا ( )0174همبوانی دارد .ار نانی ه اک حمایتهاو ساکمانی برخوردارند،
اک برنامههاو منعطف استفاده می نند و نترل بیشترو بر مدیریت تقاضاهاو ارو خانواده خود
دارند ،تعهد ساکمانی بیشترو نیز خواهند داشت .امنیت روانی ار ناا نیز داراو انداکه اثر
( )1/415میباشد و با یافتههاو مولینکس و همکاراا )1104( 1و داناییفرد و همکاراا ()0174
همبوانی دارد .تواکا ار و کندگی با بهبود ببشیدا شرایط جسمانی و روانی ار ناا به طور
لی موجب ارتقاو امنیت روانی افراد میشود .بهروکو ار ناا نیز داراو انداکه اثر ( )1/564بود
ه با یافتههاو یانگ و همکاراا )1102( 1و اظمی و همکاراا ( )0176همبوانی دارد .تواکا
ار -کندگی با افزایش سالمت رواا فرد سبب افزایش عواطف و هیجانات مثبت و در نتیجه
بهروکو فرد میشود.
سالمت ار ناا نیز داراو انداکه اثر ( )1/516بود و با یافتههاو ژنگ و همکاراا ( )1104و
دامغانیاا و گلشاهی ( )0174همبوانی دارد .ساعات ارو متناسب و انعطاتپذیرو سبب افزایش
تواکا بین ار و کندگی ،خست ی و فرسودگی متر و نرخ پایین ابتالو بیمارو است .رضایت
شغلی نیز داراو انداکه اثر ( )1/172بود ه با یافتههاو ماچو ا و همکاراا ،)1106( 5میرمحمدو
( )0171و علیبی ی و همکاراا ( )0174همبوانی دارد .ار نانی ه سطوح باالو تواکا ار و
کندگی را تجربه می نند ،نترل بیشترو بر مدیریت تقاضاهاو خانوادگی و ارو خود دارند و
1. Riley
2. Molineux et al
3. Yang et al
4. Machuca et al
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اک رضایت شغلی بیشترو نیز برخوردارند .عملکرد شغلی نیز دارو انداکه اثر ( )1/171بود و با
یافتههاو سومرو و همکاراا ( ،)1102جوهرو و همکاراا ( )1102و فرجاد و موسووفرد ()0176
همبوانی دارد .تواکا ار -کندگی موجب مشار ت و سهیم شدا بیشتر ار ناا در فرآیند
تصمیمگیرو میشود و همین امر موجب میشود تا ار ناا اک ایفاو وظایف و مسئولیتهاو
شغلی رضایت داشته و عملکرد بهترو نشاا دهند .قصد ترک شغ نیز داراو انداکه اثر (-1/120
) بود و با یافتههاو تا ور و بیاتناگر )1109( 0و بودالیی و همکاراا ( )0174همبوانی دارد.
ار نانی ه سطوح باالو تواکا ار -کندگی را تجربه می نند ،تمای

مترو براو ترک شغ

خود دارند.
با وجود اینکه فراتحلی  ،عوام آمارو مانند نمونهگیرو و خطاو انداکهگیرو را اصالح می ند
و همچنین دقت به مراتب باالترو در مقایسه با بررسیهاو روایی فراهم مینماید ،اما داراو
محدودیتهایی است .اولین محدودیت احتمال سوگیرو انتشار است ،اگرچه تال

شد تا

بررسیهاو دقیق و عمیقی جهت شناسایی مطالعات مربوطه صورت پذیرد ،اما این امکاا وجود دارد
ه پژوهشی نادیده گرفته شده باشد .همچنین ممکن است برخی پیشایندها و پیامدهاو تواکا ار-
کندگی به دالیلی مانند شناسایی نشدا و یا نداشتن معیارهاو ورود به فراتحلی مطالعه نشده باشند
ه میتواند محدودیت دی ر پژوهش حاضر محسوب شود .موارد کیر میتواند به عنواا
پیشنهادهایی براو پژوهشهاو آتی مورد استفاده قرار گیرند؛
 با توجه به یافتههاو پژوهش به محققین پیشنهاد میشود ه پیشایندها و پیامدهایی ه داراوانداکه اثر باال (بیش اک  )1/4میباشند را به صورت تجربی در ساکمااها مورد مطالعه قرار دهند.
 این نتایج با بررسی مطالعات می به دست آمده است .بررسی مطالعات می میتواندببشی اک واقعیت را در مورد تواکا ار -کندگی نمایاا ساکد .به محققین آینده پیشنهاد میشود
به تحلی

یفی (رو فراتر یب) پیشایندها و پیامدهاو تواکا ار -کندگی بپرداکند ،سپس یافته-

هاو فراتحلی را با نتایج فراتر یب مقایسه نند تا اطمیناا بیشترو نسبت به پیشایندها و پیامدها
حاص شود.
 به محققین آینده پیشنهاد میشود ه به مرور نهاامند پیشایندها و پیامدها در هر سه دستهاک مطالعات می ،یفی و آمیبته بپرداکند تا دید جامعترو در مورد پیشایندها و پیامدهاو تواکا
1. Thakur & Bhatnagar
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ار -کندگی حاص شود.
 نهایتاً به محققین آینده پیشنهاد میشود ه به تحلی چند سطحی پیشایندها و پیامدهاوتواکا ار و کندگی و تحلی عوام مداخلهگر و میانجی پیشایندها و تواکا ار -کندگی و تواکا
ار -کندگی و پیامدها بپرداکند.
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