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 چکیده

 

کدام بخشیی   و هر هستند فرد هر زندگی اساسی اجزای خانواده و کار
فرد در اجیرای اززامیان ن ی     . دهند از هویت و رفتار فرد را شکل می

 در مختلفی های پژوه . ممکن است دچار تعارض شود این دو بخ 
 و شیغلی  استرس شغلی، فرسودگی بر خانواده-کار تعارض تأثیر مورد
 دست به متفاوتی  یب همبستگیاضر و اند شده  انجام شغل کارکنان ترک
 بیا  ها پژوه  این نتایج ترکیب حاضر پژوه  هدف ،رو این از. اند داده

 واجید  پیژوه   ۵۱ فراتحلیل، این در. بودفراتحلیل  تکنیک از استفاده

اسیتفاده از   بیا  شیدند،  انجیام   ۵۹۳۱ تیا  ۵۹۳۱ های سال طی که شرایط
 منتخیب  هیای  پیژوه  در . گرفتند قرار مورد بررسی CMA2 افزار نرم
و  چفرسیودگی شیغلی مسیل    اسیتاندارد  یهیا  پرسشینامه  پیژوه   ابزار

 ارزیابی آمیاری  نتایج. بودند بیوتل و هاوس گرین خانواده-کارتعارض 
 میورد  مطازعیان  انتشیار  سیوگیری  عدم و اثر  اندازه ناهمگنی حاکی از
-کیار  تعیارض متغییر   ثابیت و تایادفی   ترکیبیی  اثر  اندازه. بردبررسی 

 ترتییب بیه   بیه  و حد نسیبتا  قیوی   در شغلی متغیر فرسودگی بر خانواده
 .به دست آمد ۴۱۴۹۱ و ۰۳۴۹۱میزان 

 

 شغلی، فراتحلیل فرسودگی خانواده،-کار تعارض :کلیدواژگان

  

Abstract 
 
Work and family are the essential components of 

each person's life, which forming part of the 

person's identity and behavior. A person may 

experience conflict regarding the expectations of the 

role of these two parts. Various studies have been 

conducted regarding the effect of work-family 

conflict on job burnout, job stress, and turnover, and 

different correlation coefficients have been obtained 

in this regard. Accordingly, the aim this study was 

to merge the results of these studies by meta-analysis 

technique. In this meta-analysis, 15 eligible studies 

which carried out between the years 2011 to 2016 

were investigated by CMA2 software. The selected 

studies using the Maslach Burnout Inventory (MBI) 

and Greenhaus and Biotel Work-Family Conflict 

Questionnaires. The results indicated the heterogeneity 

of the effect sizes and absence of diffusion bias in 

the investigated studies. Fixed and random combined 

effect sizes of work-family conflict on job burnout 

were relatively strong (0.694 and 0.704 respectively). 

 
Keywords: work-family conflict, job burnout, 
meta-analysis 
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 مقدمه

هدف از  .هنی است کار یعنی به انجام رساندن وظایفی که مستلزم صرف قوای جسمانی و ذ

ها،  کار در همه فرهنگ. سازند آن توزید کاالها و خدماتی است که نیازهای انسان را برآورده می

ویژگی متمایز نظام اقتاادی جوامع مدرن این است که . پایه و اساس نظام اقتاادی است

که هر است کار به این معن  ت سیم. ها شکل گرفته است بسیار پیچیده و پرتنوعی در آن رکا ت سیم

. کدام مستلزم تخاص است شود که هر کاری به چندین و چند شغل مختلف تجزیه و ت سیم می

های شغلی به وجود آمده است و آنچه در این میان  ای در نظام در قرن بیستم تغییران عمده

اهمیت خاصی دارد عبارن است از افزای  نسبی مشاغل غیریدی که به بهای کاه  مشاغل 

بسیاری ع یده دارند که ما اکنون شاهد چرخ  از اقتااد صنعتی به اقتااد . است شده  یدی تمام

معرفتی هستیم، یعنی اقتاادی که در آن افکار، اطالعان و صور گوناگون دان  و معرفت، 

  (.Giddens & Birdsall, 2001) زیربنای رشد اقتاادی است

قرار  مورد توجه بیشتر خدماتی مشاغل در بخاوص انسانی نیروی کارآیی اخیر های سال در

 و جسمی عوارض ایجاد ،کارآیی کاه  در اساسی عوامل از یکی شغلی فرسودگی. است گرفته

 ویژه  به خدمان، از نارضایتی آن دنبال به و مشتریان به شده ارائه خدمان کیفیت کاه  روانی،

  همراه به افراد و سازمان برای منفی، پیامدهای همگی نتایج این .است یخدمات های حرفه در

شوند برای کنار آمدن با آن، اقدام به ایجاد فاصله،  افرادی که دچار فرسودگی شغلی می .دارد

 ,Aslani, Amanalahi)کنند  های منفی نسبت به کار و بدگمانی نسبت به همکاران می نگرش

Saidi, & Sardari Nasab, 2014.) که از راهبردهای  شناختی است فرسودگی شغلی حازتی روان

شود، این سندرم پس از یک دوره تجربه فشارزاهای  ای در برابر استرس ناشی می ناکارآمد م ابله

ثیر أهای گوناگون شغلی و کیفیت کاری فرد ت شود و بر زمینه هیجانی و به مرور ایجاد می-شغلی

 .(Karami, Zakiei, Dehghan, Karimi, & Atash Jameh, 2015. )گذارد می

(1996)Maslach et al.  طور گسترده  برای سنج  فرسودگی شغلی م یاسی را ساختند که به

احساس )هیجانی   م یاس خستگی این پرسشنامه شامل سه خرده. گیرد استفاده قرار می مورد

عدم وجود احساس و عاطفه )زدایی  ، فردیت(درگیری شدید و از پا درآمدن در اثر یک شغل

کاه  )فردی کارآمدی و کاه  ( یک خدمت، مراقبت، درمان یا آموزش  دهکنن نسبت به دریافت

خستگی (. cited in Beshlideh, Darvishi, & Koraei, 2012)است ( موف یت و رضایت در کار

  زدایی و مسخ شخایت فردیت .استرس در فرسودگی شغلی است تأثیر بنیادی  دهنده یجانی، نشانه
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جویانه یا بسیار غیرشخای به سایر افراد در محیط کار اشاره دارد و  عیبهای منفی،  به واکن 

وری فردی و پایین بودن  کاه  شایستگی و بهره است و شغلی فردی افسردگی   بُعد بین  دهنده نشان

 ,Farhadi, Movahedi)باورهای کارآمدی فرد و بیانگر بُعد خودارزیابی فرسودگی شغلی است 

Nalchi, Daraei, & Mohammadzadegan, 2013 .) 

 زیاد حجم شامل که سازمانی عامل ش . دارند ن   شغلی فرسودگی بروز در زیادی عوامل

 سازمان و فرد های ارزش تضاد و تبعیض اجتماعی، ارتباط نداشتن کم، پاداش کار، بر کم کنترل کار،

به  همچنین. (Maslach, Schaufeli, & Leiter, 2001)است  مؤثر فرسودگی ایجاد در دباش می

های شخایتی نیز اشاره  فردی چون حمایت اجتماعی و عوامل فردی چون ویژگی عوامل بین

سازمانی، با بررسی عوامل مؤثر بر  پژوهشگران .(Saffarinia & Amirkhani, 2016)شود  می

بُعد  دو خانواده و کار. خانواده است-فرسودگی شغلی دریافتند که یکی از این عوامل، تعارض کار

 . مهم از زندگی افراد است و همیشه امکان تعارض بین این دو ن   برای افراد وجود دارد

 های ن   از ای مجموعه اجتماعی، نهادهای سایر مانند و است اجتماعی نهاد یک خانواده

، ها نگرشن   شامل  Lynton (1999) نظر از. گیرد برمی در را ها آن بین روابط و اجتماعی

کنند،  می اشغال راایگاه جافرادی که این و رفتاری است که از سوی جامعه به فرد یا  ها ارزش

 (.Coser, 2003) شود داده می

 یمؤکید  یهنجیار  یاجبارها  کننده تحمیل عنوان به ها را غازبا  کارکردگرا، نظام ن   شناسان جامعه

  شییوه  .(Boudon, 1997)د کننی  یم فیتعر گذارند، یم یباق شانیبرا یعمل محدود اریبر افراد که اخت

همیواره مطیابق بیا انتظیاران      ،افیراد  یبرخ. نامند یمحول م  ن   طبق انتظاران جامعه را ن  یفایا

به کیار   نین   مع کی یفایاست که فرد در عمل، در ا ی، روشبسته کارن   . کنند یرفتار نم گرانید

کیه بیه    ین ش نیبلکه ب ماند، ینم یمحول خود باق یها ازب ن  قدر  کس چیاست که ه ممسلّ. برد یم

 افتید  یگاه اتفیا  می  . دیآ یبه وجود میی ها رنیمغا کند، یم فایکه در عمل ا یو ن ش شود یاو محول م

هیا و   تعارض ن ی   لیبه دز نیو ا شود یدچار مشکل م رود یکه از او انتظار م یکه فرد در انجام ن ش

حازت، غازبیا  همیراه بیا     نین   در ا یفاای. است که در قبال آن ن   وجود دارد یتوقّعات ای فیوظا

ن ی  خیود    و داده رییی خود را تغ یها تیادامه دارد که فرد اوزو ییتا جا نیاست و ا یروان یفشارها

 .(,Orbuch & Cohen 1989) شود رایپذ ، از نومثبت یامر عنوان بهرا 

 های ن   باید که بگیرند قرار شرایطی در افراد که افتد می اتفا  زمانی خانواده-کار تعارض

  همدیگر با ها ن   این یتمام و دهند انجام ،دندار تعهد و انرژی زمان، به نیاز که را جداگانه
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 پییدا  تیداخل  خیانواده  با کار یعنی است؛ دوسویه نیز خانواده-کار تعارض. کنند می پیدا تداخل

مح  یان انیوا     .(کیار  بیا  خیانواده  تعیارض ) کیار  با خانواده و( خانواده با کار تعارض) کند می

  .انید  متفاوتی از تعارض را با توجه به زمیان، رفتیار و م یدار تین  ایجادشیده توصییف کیرده       

(1985) Greenhaus and Beutell        انوا  تعارض کیار و خیانواده را بیه دو نیو  عمیده ت سییم

دسیت   بیه  بیرای  چندگانیه  های رقابت پیامد تعارض، این: زمان بر مبتنی تعارض :ازف :کنند می

 ن ی ،  یک در را فعازیت انجام زمان مدن توان نمی که حال آن است؛ فرد اختیار در نزما آوردن

 عمده شکل دو بر زمان مبتنی تعارض. گرفت کار به نیز دیگر ن   به مربوط های فعازیت برای

 ن ی   از ناشیی  انتظیاران  از پییروی  است ممکن ن   که یک به پیوسته زمانی فشار -۵ :دارد

 را ن ی   ییک  های خواستدر خواهد می شخای وقتی است ممکن -2 .سازد ناممکن را دیگر

 هیای  محیرک   بیروز فشیار در نتیجیه    :ب .شیود  دیگیر  ن   با ذهنی اشتغال درگیر کند، برآورده

 خیانوادگی،  و شیغلی  هیای  ن   از یک هر  گستره در ها، محرک این :خانوادگی و شغلی زای تن 

 پدیید  را تنیدخویی  و حوصیلگی  بیی  افسیردگی،  خستگی، اضطراب، تن ، مانند روانی فشارهای

منابع این تعارض در کار، شیامل  . سازد می دشوار را دیگر ن   از ناشی انتظاران ایفای و آورد می

 های مطلوب شیغلی ماننید اسیت الل و آزادی عمیل در      ابهام ن   کاری و ف دان یا ضعف ویژگی

این عوامیل، موجیب خسیتگی، فشیار روانیی ییا نگرانیی از        . با شخص است شغلکار و تناسب 

منیابع  . دهید  کاه  میی  در خانهرا شخای  ارتباطانشده و احتماال    شکست در کار و افسردگی

یکیدیگر اسیت   تعارض مبتنی بر فشار در ن   خانوادگی شامل ف دان یا حمایت کیم زوجیین از   

(Rastegarkhaled & Mohammadi, 2013.) رفتیار نییز    بیر  مبتنیی  دیگر به تعارض پژوهشگران

 بیه  مربوط انتظاران با معین، ن شی در رفتار از ویژه ازگوهایی تعارض، این اند که در کرده اشاره

 از رفتارهیایی  شغلی، ن   در است ممکن ترتیب،  بدین شود؛ می ناسازگار دیگر ن   در رفتار

 باشید  داشیته  تعارض خانوادگی های ن    حوزه در رفتاری انتظاران با که شود درخواست فرد

(Hadadian & Mohamadzade, 2016.) 

 شوند می کوچک یا حذف مشاغل ،افزای  دهند را خود وری بهره و بازده کوشند می ها سازمان

 نتوقعا. کنند امنیت شغلی خود احساس می   زمینه در زیادی اضطراب و فشار نان،ککار از بسیاری و

است که به این معن( و چه توقع سرپرستان چه توقع از خویشتن)در مورد عملکرد شغلی  باال

 ویژه بهگیرد؛  کار، وقت بیشتری از مردم می. تری کار کنند کارکنان به مدن بیشتر و با تالش سخت

وازدها، طوالنی شدن ساعان کار به معنای کاسته شدن از وقتی  های دودرآمدی و تک در مورد زوج
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از  بسیاری  لهئتخایص زمان به مسموضو  . توان در اختیار خانواده گذاشت است که می

 (.Giddens & Birdsall, 2001) حد گرفتار کار هستند از  خانوارهایی تبدیل شده است که بی 

(1980) Super  کیرد  بیان ۵شغلی زندگی کمان رنگین  نظریه در سازمانی پردازان نظریه از یکی 

 ،کیارگر  آمیوز،  دانی   دار، خانیه  شیهروند، ) ن ی   چندین همزمان طور به زندگی طول در افراد که

 Ahangar Anzabi, Zarea)دارد  وجود مت ابل کن  ها ن   این بین و کنند می ایفا را( ...و  فرزند

Bahram Abadi, & Shafia Abadi, 2016 .)حفی  منیابع    خیانواده، نظرییه  -در تبیین تعارض کار 

هیای   کنید کیه تیالش    این نظریه فرض میی . استفاده قرار گرفته است طور گسترده مورد بههوبفول 

. هیا ارزش بیشیتری دارد   منظور دستیابی، حف  و پرورش منابعی است که برای آن  افراد در کار، به

واقیع   در. شیود  زمانی که این منابع به هر شکلی مورد تهدید قرار گیرند، فیرد دچیار اسیترس میی    

از دسییت رفییتن وقییت و انییرژی در جییدال   خییانواده، نتیجییه-اسییترس در فرآینیید تعییارض کییار

بعضیی از  (. Eisa Morad & Khalili Sadr Abad, 2017)ای ایین دو حیطیه اسیت    هی  نیازمنیدی 

اند مثل زمان کیار شیناور، شیراکت     گرفته را در پی « حامی خانواده»های کاری  ها، سیاست سازمان

های شاغل کمک کنند که تعادل  به خانوادهاز این طریق شغلی، کار در خانه و مرخای وازدین؛ تا 

هیدف  (. Giddens & Birdsall, 2001)ای خود ایجاد کننید   دگی شخای و حرفهو توازنی بین زن

 .یک مطازعه فراتحلیل بود: شغلی فرسودگی بر خانواده-کار تأثیر تعارضاز انجام پژوه  حاضر 
 

 روش
 برای تحلیل کمّی اطالعان 2از روش فراتحلیل پژوه در این پژوه  با توجه به هدف 

کرده در این روش، پژوهشگر نتایج تح ی ان مختلف و متعدد را با هم ترکیب . شده است استفاده 

 ,Delavar)کند  های نیرومند آماری استخراج می و نتایج جدید و منسجم را با استفاده از روش

2006 .) 

 

 گیری جامعه آماری، نمونه و روش نمونه
 ای، برآورد متفاوتی از پارامتر و  فرض اصلی روش فراتحلیل آن است که هر مطازعه پی 

 

                                                           
1-  career life rainbow 
2-  meta-analysis 
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ها، برآورد  مند انبوهی از داده تحلیل نظام و   دهد و از تجزیه روابط موجود در جامعه را نشان می

 (. Hooman, 2011)آید  تری از پارامتر جامعه به دست می دقیق

 

 پژوهش ابزار
موضو  پژوه  : تعریف موضو  پژوه  -۵ :مرکب از چند مرحله استروش فراتحلیل، 

( متغیر وابسته)بر فرسودگی شغلی ( متغیر مست ل) خانواده-کارحاضر، بررسی تأثیر تعارض 

موضو  مدنظر پژوه  حاضر،   شده در زمینه مند مطازعان انجام آوری نظام جمع -2 .است

 پیمایشی روش به ها پژوه  این .بوددر ایران  ۵۹۳۱-۵۹۳۱های  شده بین سال تح ی ان انجام

 تعارض و  .Maslach et al(2001)شغلی  فرسودگی استاندارد  پرسشنامه ابزار کارگیری به با و

  رسیده انجام به متفاون آماری جوامع در Greenhaus and Beutell (1985)خانواده -کار

نتایج اکثر  .گرفتند آماری قرار بررسی مورد CMA2 افزار نرم این تح ی ان با نتایج. بودند

. بودند نامه صورن پایان چند مورد نیز بهم ازه انتشار یافته بود وزی در  در قازبتح ی ان، 

با فرسودگی خانواده -تعارض کار  رابطه  شده در زمینه منابعی که برای گردآوری تح ی ان انجام

، (SID)سایت پایگاه اطالعان علمی ایران  وب: ها مراجعه شد، عبارن بودند از آن شغلی به

سایت پایگاه مجالن تخاای نور  ، وب(Magiran) سایت بانک اطالعان نشریان کشور وب

(Noormags )های کشور  نامه و پایگاه پایان(Irandoc .) سند پژوهشی  2۹در این مرحله

 توصیف به تنها که تح ی اتی: غربال مطازعان و گزین  مطازعان مناسب -۹. انتخاب شدند

شغلی و ترک  استرس بر خانواده-کار تعارض تأثیر به یا بودند پرداخته خانواده-کار تعارض

 خانواده-کار تعارض  زمینه در سند پژوهشی که ۵۱. شدند گذاشته کنار بودند، پرداخته خدمت

 الزم شرایط گیری نمونه روش و گیری اندازه ابزار پایایی، و روایی زحاظ از و بودند هشد انجام

فهرست اطالعاتی : گردآوری اطالعان الزم هر یک از مطازعان -۴ .داشتند، گزین  شدند را

  نام نویسنده)اطالعان عمومی : شده، شامل موارد زیر است  که از مطازعان مذکور استخراج

ضریب همبستگی و )، اطالعان مربوط به متغیرهای پژوه  (آماری   ، سال انتشار، جامعه(ها)

که به شکل  شده آوری اطالعان جمع: اثر  اندازه  محاسبه -۱. و حجم نمونه( داری معنیسطح 

وارد شدند و  Comprehensive Meta-Analysisافزار  ، در نرمشده داستنمای  داده  ۵جدول 

 . محاسبان آماری فراتحلیل، انجام شد



 421 ...یک : شغلی فرسودگی بر خانواده-کار تعارضتأثیر 

 شده برای فراتحلیل انتخابهای  پژوهشمشخصات  .4جدول 
متغیر 
 مالک

حجم 
 نمونه

 پژوهشگران
محل انجام 

 پژوهش
 آماره

میزان 
 همبستگی

ض
تعار

 
کار

–
خانواده
با 

 
فرسودگی
 

شغلی
 

2۱۱ Paghoush, Zarei, Zeinalipour and Dami Zadeh 
(2017) 

شرکت پاالی  
 گاز سرخون

r ۴۴۹۱ 

2۳۵ Afrough and Jaber Ansari (2016) شرکت مروارید 
 عسلویه

r ۳۴۹۱ 

۵۰2 Ahmad Zadeh Ahari (2016) کارکنان سازمان 
 مایس و صدا

r ۳۴۹۱ 

۵۴۱ Masoumi (2016)  آهن راهکارکنان 
 خراسان

r ۳۹۹۱ 

۹2۱ Zare, Tavakoli and Karami (2015)  ناجاکارکنان r ۰۴۹۱ 
۵۹۱ Hadadian & Mohamadzade (2016)  کارکنان

 ی دوزتیها بانک
r ۱۳۹۱ 

۵۱۱ Eesmaeili, Salari and Bakhshande (2015)  اداران ورزش
 استان یزد

r ۱۴۹۱ 

22۱ Farhadi et al. (2013)  بیمارستان
 آباد خرم

r ۹۱۹۱ 

2۴۱ Sharif Zadeh, Ghorbani Zadeh and Mohammadi 
Mahmouei (2013) 

ی ها مارستانیب
 تهران

r ۹۳۹۱ 

۵۱۱ Bagheri (2013)  کارکنان
 ینشان آت 

 تهران

r ۴۴۹۱ 

۹۱۱ Rezazadegan Tavakoli (2013) شهر پرستاران 
 مشهد

r ۰۱۹۱ 

۵۱۴ Dehdashti Shahrokh and Sharafi (2014) بانک  کارمندان
 زرستان

r ۱۱۹۱ 

۵2۱ Babaeiyan, Mohammadi Mahmouei, Alizadeh 
and Karami (2012) 

 پلیس کارکنان
 ناجا

r ۰۰۹۱ 

2۱۱ Babaeiyan et al. (2012)  پرستاران زن
 اهواز

r ۱۹۹۱ 

2۰۱ Sholi BandarRigi Zadeh, Beshlideh, Hashemi 
SheykhShabani and Arshadi, (2011) 

کارکنان شرکت 
 گاز اهواز

r ۰۰۹۱ 



 422 (2، شماره ۵۹۳۴ پاییز و زمستان، ۱، سال پنجمی  دوره) شناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه شهید چمران اهواز مجله مطالعات روان

 ها  یافته
 به ها آماره تبدیل از پس معموال  که است نتایج ترکیب بر مبتنی فراتحلیل اصلی روش

 دو با نیز اثر های اندازه ترکیب اما گیرد؛ می قرار استفاده مورد اثر اندازه برآورد و R شاخص

 که است این بر فرض ثابت، مدل در. است پذیر امکان 2تاادفی اثران و ۵ثابت اثران مدل

 اثر  اندازه های تفاون و هستند سهیم مشترک، ح ی ی اثر  اندازه یک در بررسی تحت مطازعان

 در که ها آن جز مطازعاتی به آن تعمیم زیکن. است برداری نمونه خطای از ناشی تنها واقعی

 از ناشی تنها اثر های اندازه تفاون تاادفی، های مدل در. نیست ممکن دارند وجود نمونه

 های تفاون و گیری اندازه خطای مانند دیگری عوامل از ناشی بلکه نیست برداری نمونه خطای

 ثابت اثرهای مدل به نسبت کمتری نیرومندی اگرچه رویکرد، این. است مطازعان بین ذاتی

  (.Hooman, 2011) دهد می نیز را نیستند نمونه در که مطازعاتی به پذیری تعمیم  اجازه اما دارد

های این روش پژوهشی، یعنی  فرض ترین پی  بررسی مهمبایست به  در گام نخست، می

 آزمون. های صورن گرفته و بررسی خطای انتشار پرداخته شود همگن بودن پژوه 

 گرفته نظر در باید که مدزی که است آن نشانگر Qآزمون  دارد؛ مهم شاخص یک ۹ناهمگنی

 .استآمده  2مون ناهمگنی در جدول نتایج آز .تاادفی یا است ثابت شود،

 

 (Heterogeneity)نتایج آزمون ناهمگنی  .2جدول 

 I-squared  داری معنیسطح  درجه آزادی  Q –value شاخص آماری

 ۱۴۱۹۳۴ ۱۱۱۵۹۱ ۵۴ ۱۱2۹۰۱۱ میزان آماره

 

از  کیه  اسیت  آن از حیاکی  Qآزمیون  ( ۱۱۱۵۹۱) داری معنی سطح، 2بر اساس نتایج جدول 

ناشیی از   کیه  اسیت  آن از تفاون بیین مطازعیان بیشیتر   شود و  اثران تاادفی استفاده میل مد

درصد از تفیاوتی کیه    ۳۱دهد که  یمنشان  I-squared. گیری درون مطازعان باشد خطای نمونه

اثیر در جوامیع متعیدد آمیاری،       بین مطازعان مرتبط وجود دارد، به این دزیل اسیت کیه انیدازه   

تعیارض    ینیه زم دریری در مطازعیان موجیود   گ نمونهدرصد به علت خطای  2متفاون است و 

                                                           
1-  fixed 

2-  random 

3-  Heterogeneity 
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بیین متغیرهیای میورد بررسیی در       گوید که رابطه واقع این آزمون به ما می در. است خانواده-کار

ها و مشخاان مطازعیان متفیاون اسیت و     شدن به زحاظ ویژگی  ، بهخانواده-کارزمینه تعارض 

هیا   واریانس و محل ایین تفیاون   گر برای مشخص کردن در این وضعیت باید از متغیرهای تعدیل

 .استفاده شود

یکی دیگر از مفروضان اصلی فراتحلیل، مفروضه خطای انتشار اسیت کیه ناشیی از عیدم     

عدم دسترسی به تمام مطازعاتی کیه در  . است شده انجامی ها پژوه انتشار عمومی نتایج برخی 

 نتیایج  اعتبارشدن  مخدوش ، موجباند شده  انجامی بررس موردزمانی خاص در موضو    فاصله

 میتن  به و کرده تر یعوس را خود جستجوی  دایره خطا، این کنترل برای مح ق .شود می فراتحلیل

. بیود نشیده   منتشیر  م ازیه صیورن   بیه  نتایج مورد در چنداتفاقا   که دنمو مراجعه نیز ها نامه یانپا

اسیت کیه بیرای     انتشیار ی آمیاری بررسیی خطیای    هیا  روشتیرین   ییج را ازجملیه نمودار قیفی 

 :نمای  داده شد ۵ های مورد بررسی در نمودار پژوه 

 

 
 فیشر Z اساس گیری بر دقت نمونه .4نمودار 

 

هیا حیول    اثیر داده   فیشیر، برحسیب م یدار انیدازه     Zاساس  گیری بر دقت در نمونهنمودار 

ها نزدییک بیه سیطح بیاالی نمیودار       چه داده  اساس این نمودار، هر بر. اثر است  میانگین اندازه

چه بیه سیطح پیایین نمیودار      دهند و هر ها را نشان می مطازعان و پژوه   باشند، بزرگی اندازه
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، بیشیتر  ۵در نمیودار  . شیده هسیتند   اثر مطازعان انجام  کوچکی اندازه  دهنده نزدیک باشند، نشان

 ،اند شده  انجامدر حجم متوسط  ها دادهدهد  یمن که نشا اند قرارگرفتهنمودار   یانهمنزدیک  ها داده

توان گفیت مطازعیان    یم ،بنابراین .اند گرفته قرارکه در سمت راست نمودار   دادهی سه استثنا  به

داری  ینتایج محاسبان آماری اندازه اثیر و سیطح معنی    .ی ت ارن نسبی دارندتا حدود شده انجام

 .شده استارائه  ۹بررسی در جدول  تح ی ان مورد

 

 فیشر در مطالعات تعارض کار و خانواده Zو میزان  داری معنی سطح اثر،  اندازه .3جدول 

 Z–value p حد باال حد پایین اندازه اثر پژوهشگر

Paghoush et al. (2017) ۴۴۹۱ ۹۹۱۹۱ ۱۱2۹۱ ۴۰۱۹۰ ۱۱۱۵۹۱ 

Afrough and Jaber Ansari (2016) ۳۴۹۱ ۳2۱۹۱ ۳۱2۹۱ ۴۳۰۹2۳ ۱۱۱۵۹۱ 

Ahmad Zadeh Ahari (2016) ۳۴۹۱ ۳۵۳۹۱ ۳۱۰۹۱ ۳۵۰۹2۵ ۱۱۱۵۹۱ 

Masoumi (2016) ۳۹۹۱ ۳۱۴۹۱ ۳۴۳۹۱ ۳۴۱۹۵۳ ۱۱۱۵۹۱ 

Zare et al. (2015) ۰۴۹۱ ۰۱۰۹۱ ۴2۰۹۱ ۰۵۰۹۵۴ ۱۱۱۵۹۱ 

Hadadian and Mohamadzade (2016) ۱۳۹۱ ۴۰۱۹۱ ۰۳2۹۱ ۰۹۴۹۴ ۱۱۱۵۹۱ 

Eesmaeili et al. (2015) ۱۴۹۱ ۱۵۴۹۱ ۳۵۱۹۱ ۰۴۹۹۵۹ ۱۱۱۵۹۱ 

Farhadi et al. (2013) ۹۱۹۱ 22۱۹۱ ۴۰۵۹۱ ۹۱۹۹۱ ۱۱۱۵۹۱ 

Sharif Zadeh et al. (2013) ۹۳۹۱ 2۱۱۹۱ ۴۱۰۹۱ ۴۳2۹۰ ۱۱۱۵۹۱ 

Bagheri (2013) ۴۴۹۱ ۹۹۱۹۱ ۱۱۰۹۱ ۵۱۴۹۰ ۱۱۱۵۹۱ 

Rezazadegan Tavakoli (2013) ۰۱۹۱ ۱2۱۹۱ ۰۰۹۹۱ ۳۵2۹۵2 ۱۱۱۵۹۱ 

Dehdashti Shahrokh & Sharafi (2014) ۱۱۹۱ ۹۴۵۹۱ ۰۵۱۹۱ ۴۱۱۹۰ ۱۱۱۵۹۱ 

Babaeiyan et al. (2012) ۰۰۹۱ ۱۴۱۹۱ ۴۱۱۹۱ ۱۴۰۹۱ ۱۱۱۵۹۱ 

Beshlideh et al. (2012) ۱۹۹۱ ۴22۹۱ ۰2۹۹۱ 2۱۹۹۱ ۱۱۱۵۹۱ 

Sholi BandarRigi Zadeh et al. (2011) ۰۰۹۱ ۱۱۱۹۱ ۴2۴۹۱ ۴۵۱۹۵2 ۱۱۱۵۹۱ 

 

بیین    ی، رابطیه بررس مورد  مطازعه ۵۱توان گفت در  یم ۹با توجه به نتایج حاصل از جدول 

اثیر مربیوط بیه      و بیشترین میزان اندازه استدار  یفرسودگی شغلی معن باخانواده -تعارض کار

 اثر مربوط به مطازعیه   و کمترین میزان اندازه Afrough and Jaber Ansari  ۳۴۱۹۱(2016)  مطازعه
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(2013)  Farhadi et al. ۹۱۱۹۱ با توجه به م دار . باشد یمZ  از آزمیون احتمیال    آمیده   دسیت  بیه

فرسودگی شغلی  باخانواده -همبستگی تعارض کار  ، فرضیهنددار یکه همگی معن ها دادهترکیب 

  .شود یمیید تأ ۱۵۹۱داری  یدر تمام تح ی ان در سطح معن

 ۱۹۱اثر کیم، اگیر     باشد اندازه 2۹۱که این م دار  صورتیدر اثر کوهن،   در نظام تفسیر اندازه

 (.Hooman, 2011)کنید   اثیر زییاد را تأییید میی      باشد، اندازه ۱۹۱اثر متوسط و اگر   باشد اندازه

 مدل این پژوه  در مطازعه ۵۱ برای خانواده و کار تعارض بین بستگی هم  رابطه کلی اثر  اندازه

کیوهن، م یدار    اثر  است که بر اساس نظام تفسیر اندازه ۴۱۴۹۱ تاادفی مدل در و ۰۳۰۹۱ ثابت

 بر فرسودگی شغلی در میان تح ی یان میورد   خانواده-کارتعارض  دهد و تأثیر قوی را نشان می

 .شود بررسی تأیید می

 .نشان داده شده است ۴خانواده در جدول -نتایج اندازه اثر مطازعان رابطه تعارض کار

 

 مطالعات رابطه تعارض کار و خانواده اندازه اثر .1جدول 

 Z–value P-value باال حد پایین حد اثر  میانگین اندازه تعداد مطالعات مدل

 ۱۱۱۹۱ ۵۱2۹۴۴ ۴۵۵۹۱ ۰۴۴۹۱ ۰۳۹۹۱ ۵۱ اثران ثابت
 ۱۱۱۹۱ ۱۱۵۹۴ ۱۱۱۹۱ ۱۱۱۹۱ ۴۱۴۹۱ ۵۱ اثران تاادفی

 

  گیری بحث و نتیجه
 وی رفتار و هویت از بخشی  دهنده فرد شکل هر زندگی اساسی اجزای خانواده و کار

 باید که بگیرند قرار شرایطی در افراد که افتد می اتفا  زمانی خانواده-کار تعارض. باشند می

 با ها ن   این  همه و دهند انجام دارد تعهد و انرژی زمان، به نیاز که را جداگانه های ن  

 بر خانواده-کار تعارض تأثیر مورد در مختلفی های پژوه . کنند می پیدا تداخل همدیگر

 متفاوتی همبستگی یباضر و شده   انجام افراد، شغل ترک و شغلی استرس شغلی، فرسودگی

 تکنیک از استفاده با ها پژوه  این نتایج کمّی ترکیب حاضر پژوه  هدف ،رو این از. اند داده

 . بود فراتحلیل

را  ای تیازه  هیای  چاز  هم با همراه دهخانواساختارهای  تغییران و کار دنیای های دگرگونی

بی  از گذشته برای ساعاتی  کارکنان،  .آورند می وجود به کار و دهخانوا میان تعادل ایجاد برای
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هیای   مانند و وقت زیادی برای بودن در کنار خیانواده ییا فعازییت    طوالنی در محل کار خود می

 شیود  شیاغل بیا شیدن بیشیتری وارد میی     این فشیارها خاوصیا  روی میادران    . فراغتی ندارند

(Giddens & Birdsall, 2001 .)در بیین   خیانواده -کیار رود تعیارض   انتظار میی  در کشور ما نیز

آنجا کیه   از(. Rastegarkhaled & Mohammadi, 2013)شاغلین زن بی  از شاغلین مرد باشد 

های آماری برای سینج  انیدازه اثیر     بودند؛ داده نکرده زحاظ را جنسیت عامل تح ی ان، بیشتر

کیار  -بررسیی تیأثیر تعیارض     شود در تح ی ان آتی در زمینیه  پیشنهاد می. متغیر کافی نبوداین 

متغیر جنسییت   افراد،شغل  ترک و شغلی استرس شغلی، خانواده بر متغیرهایی چون فرسودگی

 .سنج  آماری قرار گیرد نیز زحاظ و مورد
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