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Abstract 
The purpose of this study was to examine the life 
experiences of female teachers with high job satisfaction 
in relation to their successful resolution of work-family 
conflict. A qualitative approach with basic research 
purposes was used in this study. The study population 
consisted of employed female teachers with high job 
satisfaction in public and private schools in Tehran, 
Mahabad and Piranshahr (in 2020-2021), of which 10 
individuals were selected through purposive sampling and 
snowballing methods. Sampling continued until data 
saturation. The Job Satisfaction Questionnaire (JSQ) was 
used to investigate the job satisfaction of female teachers. 
The instrument used to examine the successful resolution 
of work-family conflict was a semi-structured interview. 
Interview data were analyzed using Colizzi’s seven-step 
method. The results showed that “strong and dynamic 
professional identity,” “adaptability and adjustability,” 
“clear demarcation,” “negotiation skills,” “embeddedness 
and the ability to satisfy the husband,” “support and 
responsibility of the spouse,” “seeking and accepting 
support within/outside the family,” and “tranquility at 
work” were effective in helping professional women to be 
satisfied with their work and successfully resolve work-
family conflict. The results indicate that perceptions of a 
strong and dynamic identity and psychological resilience 
are two important experiences of job-satisfied women in 
successfully resolving work-family conflict. In order to 
increase the job satisfaction of professional women, in-
service trainings can be conducted to strengthen and 
promote their psychological resilience. 
Keywords: Women Employment, Work-Family Conflict, 
Successful Conflict Resolution, Job Satisfaction 

 دهیچک
 تیضـا ر يمعلمـان زن دارا  ۀسـت یتجارب ز ۀپژوهش مطالع نیهدف ا

پـژوهش از   نیخانواده بود. در ا-تعارض کار زیآم تیدر حل موفق یشغل
مورد مطالعه، معلمان  ۀاستفاده شد. جامع يادیبا هدف بن یفیک کردیرو

ـ   یشـغل  تیرضا يزن شاغل دارا ـ یو غ یمـدارس دولت تهـران،   یردولت
نفـر بـه روش    10بودنـد کـه    1399-1400در سال  رانشهریمهاباد و پ

هــا انتخــاب شــدند.  آن انیــاز م یبرفـ  دفمنــد و گلولــهه يریــگ نمونـه 
غربـالکردن   ي. بـرا افـت ی  ها ادامـه  به اشباع داده دنیتا رس يریگ نمونه

) JSQ( یشـغل  تیرضـا  ۀاز پرسشنام ،یشغل تیرضا يمعلمان زن دارا
 ۀخانواده مصـاحب -تعارض کار زیتآمیحل موفق ۀاستفاده شد. ابزار مطالع

 يا کمک روش هفتمرحلـه  ها به مصاحبه يها هبود. داد افتهیمهساختارین
کـرد   مشـخص  جیشدند. نتـا  لیو تحل هیتجز یبهصورت دست يزیکال

حـل   يسو به یشغل تیرضا يزنان شاغل دارا يرو شیدر پ ریعوامل ز
 یشـغل  تیـ هسـتند: هو  رگـذار یخـانواده تأث -تعـارض کـار   زیآم تیموفق

روشـن،   ينـد مرزب ،يو سـازگار  یانطباق يها مهارت ا،یمستحکم و پو
همسـر،   تیجلـب رضـا   يها و مهارت يمذاکره، بسترساز يها مهارت

 رشیوجـو و پـذ   همسر، جست يریپذ تیو مسئول تیاز حما يمند بهره
 نکـه یا  جـه یکـار. نت  طیخانواده و خارج از خانواده و آرامش مح تیحما

 يریپــذ  انعطــاف نیو همچنــ ایــ پو ومســتحکم  تیــادراك از هو
ــ یشــناخت روان ــان دارا ۀدو تجرب در حــل  یشــغل تیرضــا يمهــم زن
پـژوهش   يهـا  افتـه یخانواده است. براسـاس  -تعارض کار زیآم تیموفق

 تیرضـا  شیافـزا  يضـمن خـدمت بـرا    يها گفت در آموزش توان یم
 يو ارتقـا  يبا هدف توانمندسـاز  ییها دوره توان یزنان شاغل م یشغل
 آنان برگزار کرد. یشناخت روان يریپذ طافانع

ــکل يهــا واژه ــارض کــار  :يدی ــان، تع خــانواده، حــل -اشــتغال زن
 .یشغل تیتعارض، رضا زیآم تیموفق
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 مقدمه
 در رییتغ. ستین ثابت يا دهیپد و دارد ایپو یتیماه که است احساسات از يا مجموعه شامل 1یلشغ تیرضا
 سن،(کبک،  ردیگ یم صورت کارمندان نگرش و رفتار در یداخل ای) ی(سازمان یرونیب رییتغ با یشغل تیرضا

 از یکی) 1392( دهبابازا و انیدیجمش ،یمیرح ،يمراد ۀگفت براساس). 2014 تونکر، و لمزیکوچوکسو گوکر،
 در. است کار طیمح در آرامش و تیرضا احساس کند، یم نیتأم را افراد یروان سالمت که یعوامل نیترمهم

 افراد و ایپو یسازمان داشتن يبرا نیهمچن. شوند یم محسوب هیسرما نیترمهم یانسان افراد سازمان کی
 ،یمیرح ،ي(مراد است ازین کار بهمند  عالقه و زهیباانگ کارمندان به سازمان، اهداف تحقق منظور به متعهد
 ).1392 بابازاده، و انیدیجمش
 اشتغال طیشرا و شغل با یعاطف يسازگار ینوع و یروان یعامل را یشغل تیرضا) 1939( هانا و شریف

 لشغ از تیرضا حالت، نیا در ،کند نیتأم مطلوب صورتبه را فرد يازهاین مدنظر شغل اگر یعنی دانند؛ یم
 به 1997( 3کللندمک نظر از). 1388 ،يزاهد و هومن ،یکوشک از نقل به 1939 2هانا و شریف( دیآ یم وجود به
 تیرضا در یاساس نقش کار طیمح در ها آن يارضا که ییازهاین نیتر مهم) 1998 وال، و پارکر از نقل به

. شوند یم آموخته ازهاین نیا يو زعم به 6.قدرت و 5ییوندجویپ ،4شرفتیپ به ازین: از اند عبارت دارند، یشغل
 حل و فیوظا انجام يبرا که هستند یراض کارشان از یهنگام دارند، شرفتیپ به دیشد ازین که یکسان

 نیا. برند یم لذت تیموفق يبرا ينماد ۀمنزل به تنها پول افتیدر از و دارند برعهده یتیمسئول يکار مشکالت
 و قائلند يشتریب ارزش حقوق و دستمزد يبرا مردان یعنی روست؛ هروب يادیز یتیجنس يها تفاوت با ازین

 بودنجذاب و یاجتماع روابط به زنان که یدرحال دارند؛ گرانید يها تیفعال تیهدا و شرفتیپ به يادیز لیتما
 ).1998 وال، و(پارکر  دهند یم تیاهم شتریب کار

 یشکل به کار مفهوم انسان، یشخص یندگز بر آن از حاصل درآمد و کار مثبت راتیتأث تمام وجود با
 يا گسترده راتییتغ معرض در را ها انسان یخانوادگ یاجتماع روابط و کرده رییتغ زمان طول در نامحسوس

 کند، یم تیشکا آن از یشاغل انسان هر یبیتقر طوربه که مشکالت نیا نیتر بزرگ از یکی. است  داده قرار
). 2012 ذاکر، ییسنا و ينظر ،یمی(نع است یخانوادگ و يکار طیمح در تیفعال انیم یزمان توازن نبود

 نونن،ی(ک شوند یم مواجه 7خانواده-کار تعارض با شاغل افراد از درصد 40-78 دهد یم نشان مطالعات
 ).2003 کانگاس،یماک و سیگر رمولز،یو

 و متفاوت يتقاضاها با زمانهم را فرد که هاست نقش انیم تعارض از يا ژهیو نوعخانواده -کار تعارض

1. job satisfaction 
2. Fisher,V. E, & hanna, J. V. 
3. McClelland, D. 
4. need for achievement 
5. need for affilation 
6. need for power 
7. work-family conflict 
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زمان  هم نتوانند افراد هرگاه که معنا نیبد کند؛ یم رو روبه یخانوادگ و يکار يها تیمسئول از یناش يناسازگار
 که اند شده مواجه یشغل و یخانوادگ يها نقش نیب تعارض با دهند، انجام را خود یخانوادگ و یشغل فیوظا

 يامدهایپ ةدربار ها لیفراتحل یبرخ از حاصل شواهد). 1381 لد،خا(رستگار  دارد نامخانواده -کار تعارض
 توانند یمکار -خانواده وخانواده -کار تعارض حالت دو از کیهر که است آن از یحاکخانواده، -کار تعارض

 که معنا نیا به دارند؛ تناسب مدنظر تعارض نوع يریگ جهت با که باشند نیآفر مسئله و داشته ییامدهایپ
 تیرضا ای خانواده از تیرضا مانند خانواده، طیمح به معطوفخانواده -کار تعارض از متأثر يامدهایپ شتریب

 یسازمان تعهد و یشغل تیرضا مانند کار، طیمح بهخانواده -کار تعارض يامدهایپ درمقابل. است ییزناشو
 که دهند یم لیتشک ار ما یزندگ از مهم ۀجنب دو خانواده و کار). 2014 چ،یتکوچ و چیلی(ما است معطوف
 دو نیب تعارض و یناهمخوان وجود. گذارد یم ریتأث زین فرد ۀجانبهمه سالمت بر ها آن تناسب و یهماهنگ

 لیدل نیهم به دارد؛ دنبال به جامعه و سازمان خانواده، فرد، يبرا را يناگوار يامدهایپ موارد شتریب در طهیح
 ها آن انیکارفرما و کارکنان بر که است شده یتلق عمده یموضوع ریاخ يها سال درخانواده -کار تعارض

 ).1393(مهداد،  است  رگذاریتأث
 بر کار تعارض رایز کار؛ بر خانواده تا دارد خانواده بر يشتریب یمنف راتیتأث کار،) 2003( فرون ۀگفت به
 یزندگ تیفیک باشد،  نشده حلخانواده -کار تعارض هرچه یعنی است؛  شده گزارش قاتیتحق در شتریب خانواده

 تیرضا يدارا زن معلمان ۀستیز تجارب کشف دنبالبه حاضر قیتحق گفت توان یم نیبنابرا د؛یآ یم نییپا زین
-کار تعارض حل يها مؤلفه منظور نیا يبرا که استخانواده -کار تعارض زیآمتیموفق حل ةدربار یشغل

 نیا آموزش. است شده استخراج اند، افتهی دستخانواده -کار تعادل به و دارند یشغل تیرضا که یزنان ةخانواد
بهره ،یزندگ تیفیک شیافزا ،یشغل تیرضا به منجر که دارد يریشگیپ ۀجنب شاغل، زنان ریسا به ها مؤلفه

 به نیهمچن. شود یم رهیغ و يهمسردار ،یتیترب امور در زنان یروان یشاداب و یروان سالمت ،يکار يور
 نیتر مهم. هستند مواجه خود يها نقش تعارض با که انجامد یم یشاغل زنان ودموج يها تعارض بهبود
خانواده -کار تعارض راتیتأث حل به موفق که است شاغل زنان خود زیآمتیموفق تجارب باره نیا در ها مؤلفه

 .اند شده یشغل تیرضا و
 سوءمصرف و الکل مصرف شیافزا ،یافسردگ دیتشد موجب تواند یمخانواده -کار تعارض یمنف يامدهایپ
 نیا که) 2005 ،ینلیبر و وکسیبورد وود، الك کاسپر، ،یبی(ا شود ازدواج و یزندگ از تیرضا کاهش مواد،

 و بوئر(هامر،  شوند منجر آن از یناش مشکالت و مسائل و خانواده ادیبن تزلزل به است ممکن زین عوامل
 است؛ شتریب تعارض نیا بروز احتمال شاغل، زنان وهگر یعنی کارکنان از یمهم گروه يبرا). 2003 ،يگرند

 و يهمسردار ،يفرزندپرور مهم تیمسئول خانواده در گردند، یبرم خانه به خود کار محل از زنان یوقت رایز
 یاجتماع ي) ساختارها1398( ینیحس و نصرآباد  یرازق قیتحق جینتا براساس. دارند برعهده زین را يدارخانه

 لیدلبه ،بودندیو مف ياز توانمند ياحساس خرسند وجود بامادران شاغل  استشده  سبب یتیکمتر حما
 از منزل به نفع خود بهره ببرند. رونیاشتغال در ب دیچندگانه، کمتر از فوا يها نقشانجام 
 یبرخ افراد، يکار یزندگ و ییزناشو یزندگ بر شاغل زنانخانواده -کار تعارض ریتأث تیاهم به توجه با



 ... ۀستیتجارب ز ۀمطالع                                                                                                                            296

 ها،یملک پژوهش جینتا براساس. کنند حل را تعارض نیا اند شده موفق و دارند تیرضا خود شغل از زنان
کار و -خانواده، خانواده-تعارض کار ۀنیگروه در زم انیم ي) تفاوت معنادار1393( ياعتماد و یفاتح باغبان،

تعارض در  تیریمد یآموزش ۀبرنام دهد یم نشان پژوهش نیا از حاصل جی. نتادارد وجود یشغل تیرضا زانیم
 شد مشخص) 1395( پور رجب و رادمرد ،یاردکان یافخم پژوهش در. است  بوده مؤثر یشغل تیرضا شیافزا

 .دارد یشغل تیرضا با یمنف ارتباط رفتارمحور و محور تنش محور، زمان ةخانواد -کار تعارض
 پژوهش شاغل، زنان يسو از ژهیوبهه خانواد-کار تعارض زیآمتیموفق حل ةدربار پژوهش نبود به توجه با
 زیآم تیموفق حل در یشغل تیرضا يدارا زن معلمان ۀستیز تجارب که است داده پاسخ پرسش نیا به حاضر

 شده انجامخانواده -کار تعارض ۀنیزم در ياریبس یداخل و یخارج قاتیتحق. ستیچ خانواده -کار تعارض
 یشغل تیرضا وخانواده -کار تعارض نیب دهد یم  نشان) 2020( هایتمول و الیزکیر ،یسونارت ۀمطالع جینتا. است
 و خانواده يساز متعادل ياستراتژ نیب يمعنادار و مثبت یهمبستگ نیهمچن. دارد وجود يمعنادار یمنف ۀرابط
به شد  مشخص) 2020( یامفیگ و منسا اودورو، ن،یمارت آته، ۀمطالع در. شود یم مشاهده یشغل تیرضا با کار
 يریدرگ و یشغل يفشارها. شود یم يکار متناقض یزندگ سبب فشارها نقش، دو يرو کار و مشارکت لیدل

 بر يجد يریتأث تواند یم يریدرگ نیا و دارد ارتباط خانواده تعارض با مثبت طوربه کار محل در نیوالد
 در کنند؛ فیتعر ها آن انیم يمرز و ندیبرآ خانواده و کار ةعهد از یدرست به دیبا کارمندان. باشد  داشته یسالمت

 .شود منجر یشغل یفرسودگ به تواند یم ها آن انیم یپوشانهم صورت،  نیا ریغ
 و دارد مثبت ریتأث يمحور مسئله بر تنهاخانواده -کار تعارض) 2019( بابا  زانینور قیتحق جینتا براساس

 محسوب یعاطف یستیبهز و یشغل تیرضا باخانواده -کار يها تعارض انیم ۀواسط زین يمحور مسئله
 تعارض وخانواده -کار تعارض گرفتند جهینت خود پژوهش در) 2013( وانگ و او ین ،یش گااو،. شود یم

 را یشغل تیرضا برخانواده -کار تعارض اثر یجانیه هوش و دارد یشغل تیرضا با یمنف يا رابطهکار -خانواده
 .است مؤثر یشغل تیرضا در خانواده و کار يریدرگ دهد یم ننشا زین) 2011( آنافارتا قیتحق. دهد یم کاهش
 در تیسرا ةدیپد نیب دهد یم نشان) 1396( عمران پور مانیسل و يخواجو پژوهش يها افتهی زین رانیا در

 و آموزش سازمان در شاغل زن معلمان یشناخت روان یستیبهز با زنان کار تعارض وخانواده -کار ۀطیح
 ،یرسول ،يجواد پژوهش درگام به گام  ونیرگرس لیتحل جینتا. دارد وجود رابطه یشمال خراسان پرورش

و » يهنجارتعهد «به همراه » یخانوادگبا نقش  يکارتداخل نقش « دهد یم) نشان 1396( یحسن و ينظر
 پژوهش جینتا. اند کرده ینیب شیپ را يکار یزندگ تیفیک یکل ةنمر» يکاربا نقش  یخانوادگتداخل نقش «
 در. استخانواده -اضافه بار نقش و تعارض کار انیم معنادار و مثبت ۀرابط از یحاک) 1389( سنجره  يرباق

معلمان  یزندگ تیفیبا ک یشغل تیرضا نیب ۀرابط) 1392( انیاحمد و رشادت الن،یگ  یرجب ،یقاسم قیتحق
 .است شده دییتأ

 زن متناقض ریتصو ۀتجرب لیدلبه شدن،مادر از پس زنان) 1398( یشهاب و یصادق ۀمطالع جینتا براساس
 و معنا نکهیا وجود با دهد یم نشان افتهی نیا. شوند یم مواجه يمادر و کار تعارض با آل دهیا مادر و شاغل
 ندیفرا نیا در است،  شده فیبازتعر زنان یاجتماع دیجد يها تیموقع به توجه با رانیا ۀجامع در يمادر مفهوم
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 يتضادها و يفرزندآور يها نهیهز با ها، آن اجرانشدندوستدار خانواده و  يها برنامه نبود لیدلبه شاغل زنان
 از یحاک) 1397( یبزرگ دشت و زاده غضبان پژوهش جینتا نیهمچن. هستند روبهرو يمادر و یشغل ینقش
 ینیب شیپ در یشغل تیرضا و خانواده-کار تعارض سالمت، ةدهندارتقا یزندگ سبک يرهایمتغ تیاهم
 اشتغال ریتأث سنجش ةدربار) 1392( فرد ییبابا قیتحق جینتا .است ییاستثنا مدارس معلمان یذهن یستیبهز

 يدار خانه و یاجتماع روابط بر شتریب شاغل زنان يکار فشار دهد یم نشان یاجتماع روابط و خانواده بر زنان
 .آورد یم دوجو به تعارض ها آن يبرا ها نهیزم نیا در واست  رگذاریتأث ها آن

 تفاوت زنان، بهخانواده -کار تعارض تیریمد آموزش با محققان) 1393( همکاران و کهایمل پژوهش در
 یشغل تیرضا زانیم و کار-خانواده خانواده، -کار تعارض ۀنیزم در گواه و یشیآزما گروه دو انیم را يمعنادار
 پژوهش خأل زنان، یشغل تیرضا باخانواده -کار تعارض ۀرابط ةدربار اریبس قاتیتحق وجود با. دادند نشان
یدرحال است؛ مشهود تعارض نیا زیآم تیموفق حل در یشغل تیرضا يدارا زن معلمان ۀستیز تجاربة ةدربار

 نیا زیآم تیموفق تیریمد ةنحو ییشناسا مستلزم ها، تعارض از نوع نیا در مؤثر مداخالت يزیر برنامه که
 حل در یشغل تیرضا يدارا زن معلمان ۀستیز تجارب ۀمطالع پژوهش نیا هدف نیبنابرا هاست؛ تعارض

 .است بودهخانواده -کار تعارض زیآم تیموفق

 روش
ه، ع ه جام ش و نمون را رو ج  ا

 زن معلمان ۀستیزتجارب  پژوهش نیا در. است 1یدارشناسیپد نوع از یفیک یروش حاضر پژوهش روش
 و ها فیتوص براساس يادیبن هدف باخانواده را -کار تعارض زیآم تیموفق حل ةدربار یشغل تیرضا يدارا

. ۀاست شده استفاده افتهیساختار مهین ۀمصاحب ازمنظور  نیا يها مطالعه شده و برا آن ةزند يها تجربه
 زن معلمان زین پژوهش ۀجامع. اند داده لیتشک معلم شاغل زنان از نفر 10 را پژوهش در کنندگان شرکت
 کنندگانمشارکت. داشتند را پژوهش به ورود يها مالك که هستند 1399-1400 یزمان ةباز در شاغل

 قرارگرفتن مالك. شدند انتخاب یبرف گلوله صورتبه کار سهولت يبرا و هدفمند ةویش به پژوهش
 را 57 از باالتر ةنمر با یشغل تیرضا کنندگان مشارکت ۀهم که بود نیا شامل پژوهش در کنندگان مشارکت

 شروع از سال پنج و ازدواج از سال پنج حداقل داشتند،) 1951( روث و لدیف يبر یشغل تیرضا ۀپرسشنام در
 .داشتند لیتما پژوهش در شرکت يبرا کنندگان مشارکت ۀهم و بود  گذشته ها آن اشتغال

 پژوهش ياجرا ةویش
 بودنقیعم و يریپذانعطاف لحاظ به که شد استفاده افتهیساختارمهین ۀمصاحب روش از ها داده دیتول يبرا

 اریاخت در) 1951 روث، و لدیف يبر( یشغل تیرضا ۀپرسشنام ابتدا. است یفیک پژوهش مناسب

1. phenomenology 
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 به توجه با پرسشنامه لیتحل از پس. دیایب دستبه آنان یشغل تیرضا زانیم تا گرفت قرار کنندگان مشارکت
 حل ةدربار افتهیساختار مهین يفرد ۀصاحبم ها معلم با 57 از باالتر ةنمر وجود درصورت آمده،دستبه ةنمر

 را خود تیرضا ابتدا کنندگان مشارکت. گرفت صورت ها مصاحبه اشباع حد تاخانواده -کار تعارض زیآمتیموفق
 دهیپرس یکل سؤاالت ابتدا. شد آغاز آنان با مصاحبه یقبل یهماهنگ با و کردند اعالم مصاحبه در شرکت يبرا
 .افتی ادامه مصاحبه کنندگان مشارکت يها پاسخ براساس سپس و شد

 حرف کنندگان مشارکت که افتی ادامه یزمان تا مصاحبه هر و شد انجام يمجاز صورتبه ها مصاحبه
. دادند پاسخ سؤاالتساعت به  کی یبرخ و قهیدق یس زمان در بودند، حرفکم که یبرخ. نداشتند يدیجد

 سپس. شد پیتا کلمه به کلمه شتریب یبررس يبرا شده،بطض مکالمات ۀهمة مصاحبه انجام از پس بالفاصله
 ،یاصل نیمضام دسته سه در ها افتهی و شد لیتحل و هیتجز يزیکال يا مرحلههفت روش به ها مصاحبه

 تعارض زیآمتیموفق حل يها مؤلفه که بود نیا محقق تالش. آمد  دستبه يا هسته مضمون و یفرع نیمضام
 مطالعات. شود استخراج آنان ۀستیز تجارب براساس دارند، تیرضا خود شغل از که یشاغل زنانخانواده -کار

 ).2014 استراوس، و(کوربن  هستند کنندگان مشارکت یدرون يایدن به یابی دست يبرا یفرصت یفیک
 محقق و شود ینم يکاردست يزیچ قیتحق نوع نیا در. شود یم انجام یعیطب طیشرا در یفیک پژوهش

 از ها داده لیتحل و هیتجز يبرا پژوهش، نیا در). 1389(دالور،  کند ینم جادیا طیشرا در یلتدخا گونه چیه
 مطالعه در کنندگانشرکت فیتوص ابتدا. شد  استفاده يزیکال یفیتوص یدارشناسیپد يا مرحلههفت روش

فرمول و نیدوت مهم عبارات یمعان و استخراج مهم عبارات سپس. دیآ دستبه کل از یدرک تا شد خوانده
 فیتوص نیمضام از کیهر يبرا. شدند یدهسازمان نیمضام صورتبه زین شدهنیتدو یمعان. شدند يبند

 کنندگانشرکت از یاعتباربخش يبرا سرانجام. شود نیتدو دهیپد یاساس ساختار تا شد نوشته یمفصل
 نیمضام. اند داشته ها آن که تاس ییها تجربه مشابه حاضر يها افتهی ایآکه  گرفت صورت جینتا یابیارزش

 یینها يبند طبقه در د،ییتأ از بعد و شد ارسال کنندگان مشارکت يبرا ها مصاحبه يها دهیچک از شده استخراج
 اخالق تیرعا منظوربه حاضر پژوهش در. شد اعمال نظر آن زین دیجد نظر ۀارائ درصورت. گرفت قرار

 :گرفت قرار مدنظر ریز موارد یپژوهش
 .داشتند مصاحبه انجام يبرا آگاهانه تیرضا و یکاف ۀعالق ها شونده همصاحب .1
 .شد  داده قیتحق اهداف ةدربار یکل یحیتوض پژوهش در کننده مشارکت شاغل زنان به .2
 ها آن به کنندگان مشارکت کمک به شده ارائه اطالعات از محافظت و يرازدار حفظ ةدربار .3

 .شد  داده خاطرنانیاطم
 .شد استفاده کنندگان شرکت يبرا(کد)  مستعار نام از ها همصاحب لیتحل در .4
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 سنجش ابزار
ام شن س ر غل تیرضا ۀپ  )JSQ( 1یش

 اند، کرده ابداع) 1951( روث و لدیف يبر که JSQ از خود شغل از افراد تیرضا زانیم يریگ اندازه منظوربه
 شده شناخته شغلشان به مردم احساس نییتع يبرا پرسشنامه نیا. است سؤال 19 يحاوشد که  استفاده

 به يگذار نمره. هستند یناراض ای یراض خود شغل از که است شده گرفته درنظر يافراد يبرا نیهمچن. است
 ۀدامن يدارا) موافقم کامالً موافقم، ندارم، ينظر مخالفم، مخالفم، کامالً( موارد از کیهر يبرا کرتیل روش

 نییپا حد. است شده معکوس 19، 17، 12، 11، 9، 7، 5، 4 سؤاالت ةدربار يگذار نمره ةویش. است 5-1
 توافق مطلب نیا بر داور 77 ،ییروا به مربوط شواهد در. است 95 نمرات يباال حد و 19 پرسشنامه نمرات
 نیا ییایپا) 1951( روث و لدیفيبر. است یشغل تیرضا احساس ةکنندمنعکس ها جمله از کیهر که داشتند

 الزم ییایپا به یابیدست يبرا روث و لدیفيبر ۀپرسشنام اعتبار نیهمچن. اند کرده یابیارز درصد 78/0 را ابزار
 86/0 زین کرونباخ يآلفا با اعتبار بیضر. کرد یبررس نمونه افراد از مرد معلم 60 يرو) 1384( پور یمیعظ را
 ).1396 ا،یپو اری مونآز ۀمؤسس از نقل به 1384 پور، یمیعظ( آمد دستبه 88/0 کردنمهیدون روش باو 

 ها افتهی
 زیآم تیموفق حل در یشغل تیرضا يدارا شاغل زنان ۀستیز تجارب ۀمطالع هدف با حاضر پژوهش

 گزارش شدهانجام ۀافتیساختار مهین يها مصاحبه لیتحل از حاصل جینتا. است  شده انجامخانواده -کار تعارض
 به حاضر شاغل يها خانم تعداد. است آمده يا هسته و یفرع ،یاصل يکدها به مربوط جدولادامه  در و شده

 و سال 5 ازدواج زمان نیکمتر که بوده 1/12 زین ازدواج سنوات متوسط. بودند نفر 10 پژوهش در مشارکت
 زمان نیشتریب که بوده 8/14 اشتغال سنوات متوسط نیهمچن. است بوده سال 29 ازدواج زمان نیشتریب

 و بودند فرزند يدارا نفر 5 کنندگان مشارکت نیب. است  بوده سال 5 اشتغال انزم نیکمتر و سال 30 اشتغال
 .است  بوده 1 زین تعداد نیکمتر و 3 فرزند تعداد نیشتریب. نداشتند يفرزند نفر 5

 خانواده-کار تعارض زیآم تیموفق حل از یشغل تیرضا يدارا زنان ۀستیز تجارب نیمضام. 1 جدول

 یفرع مضمون یاصل مضمون يا هسته مضمون

 و ایپو و مستحکم تیهو ادراك
 ۀتجرب دو یشناخت روان يریپذ انعطاف

 حل در یشغل تیرضا يدارا زنان مهم
 .است خانواده-کار تعارض زیآم تیموفق

 یتیشخص يها یژگیو و تیهو

 ازدواج از قبل یشخص ۀتجرب و خانواده از يریالگوگ
 خود تیهو از مجدد فیتعر

 همسر به شاغل زن عنوانبه خود تیهو یمعرف
 تجربه کسب از یناش تیریمد

 کار از حاصل یروان آرامش
 استقالل و يخودکارآمد احساس

 کار به عشق از یناش يانرژ با موانع رشیپذ

1. Job Satisfaction Questionnaire (JSQ) 
                                                 



 ... ۀستیتجارب ز ۀمطالع                                                                                                                            300

 خانواده-کار تعارض زیآم تیموفق حل از یشغل تیرضا يدارا زنان ۀستیز تجارب نیمضام. 1 جدولادامه 

 یفرع مضمون یاصل مضمون يا هسته مضمون

 و ایپو و مستحکم تیهو ادراك
 ۀتجرب دو یشناخت روان يریپذ انعطاف

 حل در یشغل تیرضا يدارا زنان مهم
 .است خانواده-کار تعارض زیآم تیموفق

 يسازگار و یانطباق يها مهارت

 یشناخت روان يریپذ انعطاف
 یشغل یزندگ الزامات با انتظارات قیتطب

 تیموقع با متناسب ها تیاولو سنجش
 یزندگ اقتضائات به توجه با قیعال يریگیپ در ریتأخ

 تیموقع هر در ها تیاولو سنجش و يریپذ انعطاف
 یشخص طیشرا با کار طیشرا میتنظ

 کار محل با متناسب یزندگ محل انتخاب
 ياضطرار طیشرا از گذر از پس حضورنداشتن جبران

 نروش يمرزبند

 قیدق يزیربرنامه با طیشرا تیریمد
 خانواده و کار نیب حیصر و مشخص مرز نییتع

 استراحت و کار نیب قیدق مرز نییتع
 کارها انجام در استقالل ةاجاز و فرزند با یختگیآم نبود

 یمال مشارکت و یشخص اریاخت حق انیم تعادل

 مذاکره يها مهارت

 خانواده و کار نیب حیصر و روشن مرز جادیا و وگو گفت
 تجربه کسب و شناخت منظوربه آرامش در وگو گفت

 ياضطرار طیشرا در همسر با یمنطق يوگو گفت
 یبحران طیشرا در ریمد با وگو گفت
 آوراضطراب طیشرا در همسر با صحبت

 جلب يها مهارت و يبسترساز
 همسر تیرضا

 ازین مواقع رد همسر متقابل رشیپذ و زن یهمراه
 متقابل احترام و همسر میحر به احترام

 همسر تیرضا يبرا تالش
 همسر با بودن يبرا فرصت کردنفراهم

 و تیحما از يمند بهره
 همسر يریپذ تیمسئول

 همسر یهمراه و کمک از يریگ بهره
 کارها در مشترك يهمکار

 یغلش طیشرا با مطابق توقع و طیشرا از همسر درك
 همسر يریپذتیمسئول

 در تیحما رشیپذ و وجو جست
 خانواده از خارج و خانواده

 فرزندان يهمکار و تیحما جلب
 )خانم( خانواده یهمراه و درك
 انیاطراف تیحما از يریگبهره

 متقابل درك منظور به مشاور کمک از يریگ بهره

 کار طیمح یروان آرامش کار طیمح آرامش
 يکار روابط و همکاران مثبت یتیشخص یژگیو

 در که آمد دستبه یفرع مضمون 39 و یاصل مضمون 8 قیتحق پرسش به پاسخ در، 1 جدول به توجه با
 دو یشناخت روان يریپذ انعطاف و ایپو و مستحکم تیهو از ادراك«: است شده خالصه يا هسته مضمون نیا

 .»استخانواده -کار تعارض زیآم تیموفق حل در یشغل تیرضا يدارا زنان مهم ۀتجرب
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 يریگ جهینت و بحث
-کار تعارض زیآم تیموفق حل در یشغل تیرضا يدارا شاغل زنان ۀستیز ۀتجرب ۀمطالع منظوربه پژوهش نیا

 هانجام شد یشغل تیرضا يدارا معلم زنان از نفر 10 با افتهیساختار مهین و قیعم ۀمصاحب از استفاده باخانواده 
 ۀتجرب تر روشن فهممطالعه  نی. هدف ااست گذشته ها آن ازدواج و اشتغال سنوات از سال  پنج حداقل که
 یبرف گلوله و هدفمند يریگ نمونه روش به کنندگان مشارکت. است بوده زنان نیا يداریپد يایدن و ستهیز

 و شد  مشاهده ها مصاحبه رد يتکرار روند که افتی ادامه ییجا تا زین مصاحبه. شدند پژوهش وارد و انتخاب
 .نداد قرار دردسترس يدیجد اطالعات ها آن ۀادام

 8 در و يکدگذار یفرع مضمون 39 پژوهش، سؤال پاسخ در شدهانجام يها مصاحبه لیتحل و یبررس از
 يها مهارت ا،یپو و مستحکم یشغل تیهواز:  اند عبارت یاصل نیمضام. شدند يبند طبقه یاصل مضمون

 همسر، تیرضا جلب يها مهارت و يبسترساز مذاکره، يها مهارت روشن، يمرزبند ،يازگارس و یانطباق
 طیمح آرامش و خانواده از خارج تیحما رشیپذ و وجو جست همسر، يریپذ تیمسئول و تیحما از يمند بهره
 يها پژوهش با نیمضام نیا ۀسیمقا به که شده انیب ها مصاحبه از حاصل یاصل مضمون 8 ادامه، در. کار

 .است شده پرداخته مرتبط

ص يها یژگیو و تیهو  یتیشخ
 ،يمطور) 1389( ییرضا پژوهش) 2021( یسیک و تروسان تروسان، پژوهش جینتا با حاضر پژوهش جینتا

 فیبازتعر را خود يکار تیهو و یشخص تیهو شاغل زنان. دارد ییهمسو) 1399( فروشانلین و يعابد
 زنان با شاغل زنان در یاجتماع کارکرد و روان سالمت نفس، عزت. ندکن یمنفس  عزت احساس و کرده 

 ییتوانا و دهد یم شیافزا را خود تیفعال فرد باشد، باالنفس  عزت زانیم یوقت. دارد يدار معنا تفاوت دار خانه
 ةاردرب. کند یم یابیارز ییباال و مطلوب سطح در شدهمحول فیوظا انجام و مشکالت با مواجهه در را خود

 خود یشغل تیهو از آنان نکهیا به توجه با زن، معلمان طرف ازخانواده -کار تعارض حل با مضمون نیا ارتباط
 و يکار نقش يساز متعادل يبرا را خود تالش تمام کنند، یم يخودکارآمد و نفسعزت آرامش، احساس
 امور انجام در استقالل احساس خود یشغل تیهو لیدل به شاغل زنان نهیزم نیا در. رندیگ یم کار به یخانوادگ

 و حفظ منظور به شاغل زنان تالش يبرا مهم يبستر یاشتراک و یشخص صورت به استقالل نیا و دارند یمال
 يها یژگیو و مستحکم تیهو نیبنابرا است؛ گریکدی با ها آن همسوکردن و دوگانه يها نقش بهبود
 نقش به مربوط مسائل تداخل از يریشگیپ يبرا ها آن کند یم کمک قیتحق در حاضر معلمان یتیشخص

 عنوانبه را خود ابتدا از کنند، استفاده انیاطراف يها تجربه از مثال يبرا ابند؛یب ییراهکارها یخانوادگ و يکار
 سردرگم و کنند هماهنگ يهمسر نقش با را خود یشغل تیهو کنند تالش و یمعرف همسر به شاغل زن

 از جهیدرنت و رندیبگ کمک خانواده و خود یروان آرامش و یمال کمک يبراخود  لاستقال از نی. همچننشوند
. کنند  استفاده موجود موانع رفع و ها نقش آن يهمسو شبردیپ يبراشکل  نیبهتر به موجودشان طیشرا

 .شود یم آنان یشغل تیرضا موجب خانواده و کار انیم تعارض نداشتن و موارد نیا ۀمجموع
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ت هار قا يها م ا ر و ینطب زگا  يسا
. دارد ییهمسو) 1397( زاده يافراز و یرامیب ،یفاضل ،یکوه ،ينظر پژوهش از حاصل جینتا با مضمون نیا

 ها آن با و دیآ یبرم خود يرشد فیتکال ةعهد از یخوببه خود یشغل ریمس در يریپذ انطباق يدارا فرد
 و خانواده-کار تعارض زیآم تیموفق حل در یعلمم ۀحرف به شاغل زنان). 2017 لوپز، و(راموس  دارد يسازگار

 یخانوادگ و يکار يها تیموقع در ها چالش و مسائل با يسازگار و يریپذ انطباق از یشغل تیرضا ریمس
 با و سنجند یم را ها تیاولو یخانوادگ و يکار يها نقش به مربوط مختلف يها تیموقع در ها آن. برخوردارند

 و يکار فیوظا نیب نیهمچن. کنند فایا  یدرستبه را ها نقش تا کنند یم يزیر مهبرنا ها آن تیاهم به توجه
 و يکار نقش دو هر تیاهم يراستا در. کنند یم منطبق هم با را ها آن و آورند یم وجود به يسازگار یخانوادگ
 ها رتمها نیهم. دارند مثبت ینگاه خود يها نقش يرو شیپ يها چالش و دادهایرو به زنان یخانوادگ
تک ها آن که معنا نیا به است؛  شده خودشان به زن معلمان تیرضا احساس و ها آن به خانواده اعتماد موجب

 نیهمچن. شود شان یخانوادگ نقش در يکار نقش تداخل و خانواده به فشار موجب تا کنند ینم عمل يبعد
 کنند رفع را ها آن نحو نیبهتر به دیبا که نندیب یم خود يبرا مثبت یچالش راخانواده -کار ةحوز دو يها نقش

 .شود یم هاآن یشغل تیرضا وخانواده -کار تعارض حل موجب امر نیا و
 یعباس و یهاشم ،یانیسین  يمهدو ،ینیحس پژوهش جینتا با یشناخت روان يریپذانعطاف یفرع مضمون

 یذهن یشادکام شیافزا سبب یشناخت روان یسرسخت و يریپذ انعطاف. دارد ییهمسو) 2019( زمان و) 1394(
 در خود یشغل و یخانوادگ مشترك نقش ادغام با دارند، يشتریب تیرضا که یشاغل افراد. شود یم شاغل زنان
 يشامدهایپ و ها چالش به شاغل زنان یشناخت روان يریپذ انعطاف. کنند یم عمل بهتر ییزناشو یزندگ میتنظ
 ریتفس خود یشغل نقش اقتضائات براساس اتفاقات از را خود يداریپد يایدن شود یم موجب خانواده بر کار

 و یشناخت روان يایدن رییتغ يبرا نیهمچن. کنند یم رفع را ها آن و ییشناسا را خود يها ضعف نیبنابرا کنند؛
 .دهند  یم انجام مثبت تالش خود اطراف جهان به خود يداریپد

د رزبن ن يم ش  رو
 و يمقصود قیتحق در. ندارد ییهمسو) 1383( بستان و يمقصود هشپژو يها افتهی با بخش نیا جینتا

 یکل صورتبه نمونه انتخاب نیا و اند نکرده مصاحبه یشغل تیرضا يدارا ۀنمون با ابتدا از) 1383( بستان
 ییتوانا خود، یتیشخص يها یژگیو لیدلبه یشغل تیرضا يدارا زنان احتماالً. است  شده تفاوت نیا موجب

 ها آن. دارد ییهمسو) 2020( همکاران و آته پژوهش جینتا با حاضر پژوهش جینتا. دارند را کالتمش نیا حل
 ریغ در کنند؛ فیتعر ها آن انیم يمرز و ندیبرآ خانواده و کار عهده از یدرست به دیبا کارمندان گرفتند جهینت
 تعارض حل با مضمون نیا رتباطا. شود منجر یشغل یفرسودگ به تواند یم ها آن انیم یوشانهمپ صورت  نیا

 يها نقش و يکار يها نقش شناخت با ها آن که است شکل نیا به زن معلمان طرف ازخانواده -کار
 يجا در را يا فهیوظ هر ها آن. باشند نداشته تداخل گریکدی با تا اند دهیکش ها آن نیب یروشن مرز یخانوادگ

 نقش درة نیهمچن و کنند یم حفظ را خانواده با استراحت زمان دهند، یم انجام خود مناسب زمان در و خود
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 و يکار ،یروان استقالل مهارت آن يجابه و نشوند ختهیآم فرزندانشان با کنند یم یسع خود يمادر
 ،يهمسر ،يکار نقش نیب یروشن مرز است شده سبب کار نیا. دهند آموزشها  آن به را يریپذ تیمسئول
 و یشغل تیرضا به مذکور يها نقش ةدربار فیوظا حدود شناخت با جهیدرنت و کنند جادیا یشخص و يمادر

 .ابندی دست یخانوادگ
) 2020( تالیا و نورونها قاتیتحق با خانواده و کار انیم حیصر و مشخص مرز نییتع یفرع مضمون

 هرچه یعنی است؛ مرتبط گریکدی خانواده و کار يها نقش تعادل با شاغل زنان يها چالش. دارد ییهمسو
 يمرزبند توانند یم بهتر کنند، حل را ها آن و ییشناسا را یسازمان و یخانوادگ عوامل يها چالش بتوانند ها زن
 مفهوم از یروشن درك و کنند ینم خانواده وارد را کار مسائل شاغل زنان. کنند جادیا خانواده-کار نیب قیدق
 .دارند یخانوادگ نقش و یشغل تیهو

 جینتا با زین یشخص اریاخت حق و یمالمشارکت  در يهمکار انیم تعادل جادیا و نروش يمرزبند مضمون
 شاغل نیزوج هر که ییها خانواده در همسر با یاشتراک يها تیفعال. دارد ییهمسو) 1395( يریمد پژوهش
. است اغلش تک يها خانواده از شیب یمال کردن نهیهز و خانه در زمان گذران ،یاجتماع دارید ابعاد در هستند،

 ها آن با خانواده ياقتصاد ندیفرا در هستند، شاغل زین ها آن فرزندان ای همسر که ییها خانواده در شاغل زنان
 .دارند زین را خود یشخص حقوق تیمالک حق اما اند، شده کیشر

ت هار ره يها م ذاک  م
 یآگاه ،يقو یجانیه وشه. دارد ییهمسو) 1392( یموتاب و يمظاهر ،یصادق پژوهش جینتا با مضمون نیا

 ها آن به شان دوگانه يها نقش يها چالش حل در يخودابرازگر مهارت و ها تیموقع تیاهم از شاغل يها زن
 تعارض حل در یمهم نقش یارتباط يها مهارت و مسئله حل يها مهارت داشتن نیهمچن. کند یم کمک

 آمده شیپ فرصت از کار به مربوط ياضطرار طیشرا در زن معلمان. کند یم فایا طیشرا تیریمد وخانواده -کار
 با که یطیشرا در توانند یم درمقابل و کنند یم استفاده او با کردنمشورت و مسئله حل همسر، با مذاکره يبرا

 ها آن شود یم سبب مذاکره مهارت نیهم. کنندمذاکره  ریمد با هستند، مواجه ياضطرار یخانوادگ مسائل
 اشعار در مفهوم نیا یرانیا فرهنگ در. کنند رفع را خانواده و کار انیم تعارض ات کنند يریگ میتصم بهتر
 :است شده منعکس یخوببه زین يسعد

 یمردم و مدارا و ییگو لطف به یوقت
 یدل يآور قبول کمند در که باشد

ز سا ر ست ت و يب هار ب يها م سر تیرضا جل  هم
 ییهمسو) 1393( زاده لیج و پورعبداهللا قیتحق جینتا با متقابل احترام و همسر میحر به احترام یفرع مضمون

 کدامچیه که باشد معنا  نیا متبادر نیزوج قیعم یوابستگ و ارتباط دیشا نخست، نگاه در ها آن دگاهید از. دارد
 به توان ینم آنان از کیهر مستقل تیشخص به توجه با اما ندارند، خود يبرا یخصوص یمیحر همسران از
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 قیمصاد از یکی که را یخصوص میحر و گرفت دهیناد را هاآن یانسان حقوق شترك،م یزندگ صرف
 وجود احتمال آن، خاص اقتضائات و ییزناشو یزندگ يبرقرار با اگرچه. کرد  نقض است، يفرد يها يآزاد

 زیآم تیموفق حل با زن معلمان یزندگ در تیمحدود نیا .است متصور نیزوج از کیهر میحر در تیمحدود
 مهارت، نیا ۀجینت. است  آمده دست به همسر تیرضا جلب مهارت پرورش کمک بهخانواده، -کار ارضتع

 از شتریب تیرضا و مناسب یخصوص میحر ،يفرد يآزاد ۀتجرب جهیدرنت و همسر یهمراه و يهمکار جلب
 سبب یجابیا طیشرا در يو با یهمراه و همسر میحر تیرعا برابر در شاغل زنان دگاهید. است یزندگ

 انتقال زین خود همسر به را درك نیا و کنند جادیا تعادل همسر و خود تیفرد و مشترك یزندگ نیب شود یم
 از تیفرد حفظ و متقابل تیحما و یهمراه يبرا بستر نیا جادیا با جنجال يجابه زن معلمان جهیدرنت دهند؛

 .کنند یم يریجلوگ تعارض و تنش جادیا

ره ه د ب ز يمن ول و تیحما ا سئ ذ تیم ر يریپ س  هم
. از نظر مادران دارد ییهمسو) 1398( ینیحس و نصرآباد  یرازق ۀمطالع جینتا با پژوهش از بخش نیا جینتا

 ها آنو بدون  ندهست  یعاطفو  یروان تیحما ژهیوبه یتیحمامنبع  نیتر مهم ها آنشاغل همسران 
ان در رو نگرش ماد یهمراه تیهما افتهی نیمشکل است. ا یعمومو  یخصوص ةزبه حو یبخش تعادل

 زین پدر پژوهش نیا براساس). 1398 ،ینیحس و نصرآباد  یرازق( دهد یماز اشتغال زنان را نشان  یبانیپشت
 در یخوببه مسئله نیا. باشد  داشته امور به یدگیرس و فرزند يدار نگه در يمؤثر نقش مادر ابیغ در تواند یم

 در داشتند اذعان ها آن. شود یم مشاهده پژوهش نیا در کننده مشارکت انمعلمخانواده -کار تعارض حل توان
 يکار يها نهیزم در همسر از تیحما و خانه يها تیمسئول و فیوظا از یبخش شاغل زنان همسر که یطیشرا

 فایا را خود یخانوادگ و یشغل يها نقش يشتریب يانرژ و یروان آرامش با توانند یم زنان رد،یگ یم عهده بر را
 .کنند

ت س ذ و وجو ج شیپ ج تیحما ر ز خار ده ا وا  خان
 مانند یاجتماع تیحما يها شبکه آنان خود ۀگفت به ق،یتحق در حاضر زن معلمان ۀدوگان يها نقش به توجه با

 حل در يمؤثر نقش ياضطرار طیشرا در هم و یعاطف لحاظ از هم خانواده و) همکاران و(دوستان  انیاطراف
(خانم)،  خانواده یهمراه و درك شامل یفرع نیمضام. کنند یم فایا آنان یروان آرامش وه خانواد-کار تعارض

 با یفرع نیمضام نیا. است انیاطراف تیحما از بردن بهرهو  متقابل درك يبرا مشاور کمک از يریگ بهره
 با کنند یم حیتصر ها آن. دارد ییهمسو) 1395( يمحمد خان و ناصربخت ،یحاجب خوشدل، پژوهش جینتا

 و آموزش نیهمچن. ابدی یم شیافزا شاغل زنان روان سالمت ،ییزناشو يسازگار و یاجتماع تیحما بهبود
 تیفیک و تیکم يارتقا هدف با یاجتماع تیحما يارتقا بر تمرکز و ازدواج بعد و قبل یکاف ةمشاور
 .شود یمحافظت اثرات تیتقو سبب تواند یم یاجتماع يها شبکه



 305                                  دهمزسی ، سال3پژوهشی، شماره  -شناختی، علمی روان کاربردي هاي پژوهش نامه فصل

ش رام ح آ ر طیم  کا
 یل و یچوئ پارك، و) 2020( يری یسلیگ و یلندولف امانوئل، نو،یمول ،یپرست يها پژوهش جینتا با افتهی نیا
 بر کار يساز یغن سبب هستند، کار مشغول آنجا در زنان که يکار طیمح آرامش. دارد ییهمسو) 2020(

 کار طیمح ریتأث به زن معلمان. ستاخانواده -کار تعادل انیم يا واسطه مضمون نیا ریتأث. شود یم خانواده
 داشته یشناخت روان آرامش زنان يبرا کار طیمح که یهنگام. دهند یم تیاهم همکاران با مثبت ارتباط و آرام

 از یکی. شوند یم خانواده طیمح وارد تنش بدون و کنند یم ترك را کار طیمح تر آسوده یالیخ با آنان باشد،
 الیا و چیبرکوو پژوهش جینتا با که است يکار روابط و همکاران تمثب یتیشخص یژگیو یفرع نیمضام

 خانه در شاغل زنان روان آرامش با یمیمستق ارتباط ر،یمد و همکاران با مثبت ۀرابط. دارد ییهمسو) 2019(
 درك مختلف يها تیموقع در را گریکدی طیشرا و دارند هم با یخوب روابط کارمندان که  یهنگام. دارد

 میمستق طوربه آنان یجانیه و یعاطف راتییتغ نیهمچن. کنند یم احساس يکمتر فشار شاغل زنان کنند، یم
 .دارد ارتباط همکاران با ارتباطشان ةنحو با

 مستحکم یشغل تیهو شاغل زنان دهد یم  نشانخانواده -کار تعارض حل در تیموفق ندیفرا یبررس جینتا
 خود همسر به مشترك یزندگ به ورود هنگام را خود یشغل  تیهو ها آن. دارند یمثبت یتیشخص يها یژگیو و

 و استقالل حفظ منظور به دارشدن بچه و ازدواج بعد یشغل تیهو نیا يبرا نیهمچن. کنند یم یمعرف
 شاغل زنان يمادر و يهمسر يها نقش جهیدرنت کنند؛ یم فیبازتعر را شانیها نقش خود يخودکارآمد

 ها یبررس جینتا. اند رفتهیپذ خود کار به عشق با را موانع ها آن وبگذارد  ریتأث انآن یشغل تیهو بر تواند ینم
 زین خانه به مربوط امور در یشخص تیمالک حق بر عالوه خود حقوق ۀنیزم در شاغل زنان دهد یم  نشان

بهواده خان-کار ۀدوگان يها نقش به مربوط يکارها تیریمد و يبند تیاولو با شاغل زنان. دارند مشارکت
 تا کنند یم يزیر برنامه ها آن براساس و سنجند یم را ها تیاولو ها آن. ندیآ یبرم خود يها نقش ةعهد از یخوب

 .باشند نداشته تداخل گریکدی با ها نقش
 تعادل و مثبت یدگاهید با و آورند ینم خانه به خود با را کار محل از یناش یروان فشار شاغل زنان شتریب

 از خود، ياضطرار طیشرا يبرا نیهمچن. کنند یم جدا گریکدی از ییهمسو نیع در را ها آن ها، نقش نیب
 از شود یم موجب يکار نقش یوقت که معنا نیا به برخوردارند؛ ییباال یارتباط مهارت و مسئله  حل مهارت

 یخوببه یاطارتب يها مهارت با و پردازند یم آن جبرانبه  مناسب فرصت در بکاهند، خود یخانوادگ نقش
 و ینقش يفشارها کاهش در یمهم نقش ها آن رایز کنند؛ یم جلب را) همکار ر،یمد(همسر،  انیاطراف تیحما
 شاغل زنان تیموفق عوامل از یکی که است آن از یحاک پژوهش جینتا نیهمچن. دارند شاغل زنان یروان
 و يکار مسائل انیم ها آن قیدق يمرزبندخانواده، -کار تعارض زیآم تیموفق حل در یشغل تیرضا يدارا

 نیع در و فرزند از تیحما و ارتباط نیب ،یلیتعط و يکار يروزها نیب شده نییتع مرز نیا. است یخانوادگ
 فیوظا با وقت گذران نیب و خانه و کار به مربوط فیوظا نیب کارها، در استقالل ةاجاز و یختگیآم نبود حال
 گرید از آمده،دست به جینتا براساس. است  شده فیتعر همسر تیارض جلب و وقت گذران و خانه و يکار

 رشیپذ يبرا خانواده در اعضا مشارکتاست از:  عبارتخانواده -کار تعارض موفق حل ندیفرا در مؤثر عوامل
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 رفع در مهم یمالک امر نیا(که  ها نهیزم ریسا و یعاطف ۀنیزم در خانواده از خارج يها تیحما و ها تیمسئول
 تیحما و يهمکار)، است دوگانه يها نقش انجام در تیرضا يبراخانواده -کار تعادل به دنیرس و رضتعا

 در و مادر نبود مواقع در خردسال فرزند يدار نگه خانه، يزکاریتم ،يکار فیوظا انجام در فرزند و همسر
 طیشرا درك و) مشاور ان،یاطراف خواهر،(مادر،  خانواده از خارج تیحما و کمک ،يماریب مانند حساس طیشرا

 .حساس و ياضطرار طیشرا در دار خانه زنان
 ،یشناخت روان يریپذانعطاف زنان، خود يفرد و یتیهو عوامل نقش يایگو حاضر پژوهش نیبنابرا

 و آنان دگاهید و يکار طیمح)، خانواده از خارج و(خانواده  یاجتماع تیحما شاغل، زنان یتیریمد يها مهارت
خانواده -کار تعارض زیآم تیموفق حل در شرفتیپ و یشغل تیرضا ندیفرا در زنان اشتغال ةدربار انشانیاطراف
 يکار نقش يها تعارض حل در زنان تیموفق علل رایز گفت؛ سخن یخط علت از توان ینم باره نیا. در است

 نیهمچن گر،ید موارد گرفتندهیناد و موارد از یکی به توجه ان،یم نی. در ادارند ارتباط گریکدی با یخانوادگ و
 شاغل زنانخانواده -کار تعارض زیآم تیموفق حل علل درك يبرا ها، آن انیم واکنش و کنش به یتوجه یب

 آموزش يبرا يا برنامه قیتحق نیا يها افتهی براساس ندهیآ قاتیتحق در شود یم شنهادیپ. است یناکاف
-کار تعارض بتوانند ها آن تا شود  نیتدو اند، نشدهخانواده -کار تعارض حل به موفق که یشاغل يها خانم

 به ها سازمان و ها اداره در حاضر پژوهش يها افتهی براساس نیهمچن. کنند  حل موفق یشکل به راخانواده 
 و آنان شاغل همسران یشناخت روان سالمت تواند یم ها آن يسو از ییرفتارها چه که دهند  آموزش انیآقا

 .کند  نیتأم را خانواده
 یسازمان مدرسه نکهیا لیدلبه ها معلم با مصاحبه ضمن در. بودند معلم زنان نمونه افراد حاضر پژوهش در

 در ها معلم يکار ساعات نیهمچن. است شتریب کارمندان با ریمد يهمکار احتمال د،یآ یم شمار به کوچک
به  ها افتهی میتعم يبرا رو نیز اا است؛ تر مشخص و محدودتر گرید يها اداره در زنان مشاغل با سهیمقا

و  است  شده انجام یفیک روش به پژوهش نیا. است ازین گرید بزرگ يها سازمان در شاغل زنان با مصاحبه
 از یکی. است ازین شاغل زنان از يشتریب تعداد با و یکم يها پژوهش به جینتا میتعم يبرا لیدل نیهم به
 از دادند؛ انجام خود ۀتجربتوجه به  باکه زنان شاغل  بودنواده خا-کار تعارض حل حاضر پژوهش يها افتهی
 ازدواج تازه که یشاغل زنانخانواده -کار تعارض و مشکالت یبررس ةدربار یپژوهش شود یم شنهادیپ رو نیا

 توانند یم خود یتیشخص يها یژگیو براساس و ابتدا همان از آنان ایآ نکهیا بر یمبن شود؛ انجام اند، کرده
 ةدربار یقیتحق است بهتر. شود یم کسب باتجربه و جیتدربه مهارت نیا ای کنند حل راخانواده -کار رضتعا

 روش به اند، کرده حل موفق صورتبه راخانواده -کار تعارض که یشاغل زنان یتیشخص يها یژگیو یبررس
 .شود  انجام یکم

 منابع
-تعارض کـار  ۀدر رابط یاجتماع تیحما لگریتعدنقش  ی) بررس1395ا. ( ،پور رجب و س.، رادمرد،.، م ،یاردکان یافخم

 .97-116 ،)1(14 .یمجله علم .یشغل تیخانواده و رضا
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ـ ب و آران شهر :يمورد ۀمطالع( یاجتماع روابط و خانواده بر زنان اشتغال راتیتأث سنجش). 1392. (ا فرد، ییبابا  ).دگلی
 .427-451 )،3(11 .)زنان(پژوهش  استیس و توسعه در زن

نقش با تعارض کار ـ خانواده و سالمت روان در معلمان متأهـل زن    بار اضافه ۀرابط ی). بررس1389. (ن سنجره، يباقر
 .طباطبایی عالمه دانشگاه .یتیترب علوم و یشناس روان ةدانشکد .یشغل ةمشاور .ارشد یکارشناس ۀنام انیپا. يشهرر
 میتحک مصلحت براساس تیزوج حقوق با نیزوج یخصوص میحر تزاحم حل). 1393. (س زاده، لیج و .،ك پورعبداهللا،

 .8-45 ،)66(17 .خانواده و زنان یاجتماع یفرهنگ يشورا فصلنامه. خانواده
 تعـارض  براسـاس  زن معلمان يکار یزندگ تیفیک ینیب شیپ). 1396ج. ( ،یحسن و .،ع ،ينظرم.،  ،یرسولر.،  ،يجواد

 .79-94 )،38(10 .)یتیترب(علوم  یابیارزش و زشآمو. یسازمان تعهد وخانواده -کار
 و یشـناخت  يریپـذ  انعطـاف  ۀرابطـ  یبررسـ ). 1394. (ش ،یعباسـ  و .،ش ،یهاشـم .، ز ،یانیسین يمهدو.، ج ،ینیحس

 يسراسـر  کنفرانس. خانوار سرپرست شاغل زنان در یشغل یفرسودگ و یذهن یشادکام با یشناخت روان یسرسخت
  .تهران .رانیا ،رانیا یشناس روان و یاجتماع مطالعات یتیترب علوم يفناور و دانش

خـانواده و تعـارض کـار زنـان بـا      -کـار  ۀطـ یدر ح تیسرا ةدیپد ۀ). رابط1396. (م عمران، پور مانیسلو .، ن ،يخواجو
 .43-68 ،)3(15 .زنان (مطالعات زنان سابق) یشناخت روان یمطالعات اجتماعزنان شاغل.  یروان یستیبهز
 بـا  ییزناشـو  يسـازگار  و یاجتمـاع  تیـ حما ۀرابط). 1395. (ا ،يمحمد خانو .، م ناصربخت،.، ا ،یحاجب، .ح خوشدل،

 .247-256 )،4(25 .هیتزک و طب. یدولت سازمان کی در شاغل زنان روان سالمت
 .307-329 ،)54(19 .راهبرد ۀینشر .شناسی کیفی روش). 1389. (ع دالور،

 يدارا شـاغل  مادران در یخانوادگ-یشغل نقش زمان هم يفایا ۀتجرب ۀمطالع). 1398(. ز ،ینیحس و ح.، نصرآباد، یرازق
 .109-134 ،)3(30 .يکاربرد یشناس جامعه .خردسال فرزند

: يمـورد  ۀمطالعـ  ؛آن بـر  مؤثر یاجتماع عوامل و یخانوادگ-یشغل يها نقش تعارض سنجش). 1381. (ا خالد، رستگار
 دانشگاه .یانسان علوم ةدانشکد .یشناس جامعه گروه .يدکتر ۀرسال. تهران شهر شاغل سر هردو نیزوج يها خانواده
 .مدرس تربیت

. رشـاغل یغ زنان و رازیش منسیز ۀکارخان در شاغل زنان یروان بهداشت بر نفس عزت زانیم ریتأث). 1389. (ل ،ییرضا
 .19-29 ،)3(1 .یسازمان-یصنعت یشناس روان يها تازه ۀفصلنام

 یشناس جامعه. تهران شهر در شاغل زنان يمادر به گذار ۀتجرب: يمادر و کار تعارض). 1398. (ز ،یهابشو .، ر ،یصادق
 .91-103 ،)1(30 .يکاربرد

 ۀفصـلنام . یارتبـاط  يهـا  مهـارت  کـاربرد  در نیزوجـ  تعامـل  نقـش ). 1392. (ف ،یموتـاب و .، م ،يمظاهر.، م ،یصادق
 .174-188 ،)34(9 .یپژوه خانواده

 تعارض سالمت، ةارتقادهند یزندگ سبک براساس یذهن یستیبهز ینیب شیپ). 1397. (ز ،یبزرگ دشتو .، ر زاده، غضبان
 .15-21 ،)5(7 .سالمت يارتقا تیریمد ۀینشر. ییاستثنا مدارس معلمان در یشغل تیرضا وخانواده -کار

 یزنـدگ  تیـ فیک با یشغل تیرضا ۀسنجش رابط). 1392. (م ان،یاحمد و .،س رشادت،.، ن الن،یگ یرجب.، س ،یقاسم
 ،)1(13 .رفسنجان یدانشگاه علوم پزشک یعلمۀ مجل. 1392 سال در غرب النیگ شهر معلمان در سالمت با مرتبط

26-13. 
. رانیـ دب یشـغل  تیرضـا  عوامـل  بـا  یتیشخص يها یژگیو ۀرابط). 1388. (س ،يزاهدو ، ع. .ح ،هومن.، ش ،یکوشک
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 .8-26 ،)4(1 .یشناخت روان قاتیتحق
 هـردو  يهـا  خانواده و شاغل تک يها خانواده در همسر با یاشتراک يها تیلافع يا سهیمقا یبررس). 1395. (ف ،يریدم

 .51-73 ،)4(17 .رانیا شناسی جامعه ۀمجل). انرته شهر نیمتأهل: مطالعه(مورد  شاغل
ـ  ۀرابط لیتحل). 1392. (ط بابازاده، و .،ع ان،یدیجمش.، ح ،یمیرح.، م ،يمراد  یشـغل  تیرضـا  و یسـازمان  التعـد  نیب

 .71-84 ،)1(25 .يکاربرد یشناس جامعه. اصفهان شهر یستیبهز سازمان کارکنان
. یشغل تیرضا يگر یانجیم نقش: یذهن یستیبهز و یشغل يمعنا). 1399. (پ فروشان،لینو .، م ،يعابد.، ح ،يمطور

 .147-170 ،)73(19 .مشاوره يها پژوهش
 شهر شاغل زنان یاجتماع و یخانگ يها نقش زمانی هم از یناش مشکالت یبررس). 1383. (ز بستان،و .، س ،يمقصود

 .129-150 ،)5(2 ،)زنان(مطالعات  زنان یشناخت روان و یاجتماع مطالعات. کرمان
 تیرضا برخانواده -کار تعارض تیریمد یاثربخش یبررس). 1393. (ع ،ياعتماد و .،م زاده، یفاتح.، ا باغبان،.، م ها،یملک

 .110-128 )،2(6 .یسازمان و یشغل مشاوره ۀفصلنام. اصفهان دانشگاه شاغل زنان یشغل
 .ایپو اری آزمون ۀسسؤم: تهران. یشغل تیرضا يها پرسشنامه: یلشغ تیرضا سنجش). 1396( ایپو اری آزمون ۀسسؤم
 .جنگل: تهران. نهم چاپ .یسازمان و یصنعت یشناسروان). 1393. (ع مهداد، 

 يریپذ انطباق نقش: زنان یشغل ریمس يآور تاب). 1397. (ف زاده، يافراز و .،ر ،یرامیب.، ر ،یفاضل.، ا ،یکوه، .ر ،ينظر
 .22-9 )،10(34 .یسازمان و یشغل مشاوره ۀینشر .يخودکارآمد و
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