
 
زندگی/ یکپارچگی کار  

Work/Life Integration 

 دکتر  نسرین جزنی
1398ماه شهریور   
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زندگی /کار تعادل   vs زندگی/کاریکپارچگی     

 work/life Balance                        تعادل کار  زندگی/

قسمت های مختلف زندگی  در دستاوردها و وقایع خوب روزانه   
 فرد خود، و دوستان، فامیل، کار: شخصی بطور جداگانه 

           work/life integrationزندگی /کاریکپارچگی  

رویکردی است که هم افزایی بیشتری میان تمام بخش های زندگی    
، و رفاه فردی، عرصه عمومی، فامیل/خانه، کار: بصورت یکپارچه 

 .می آورد بوجود سالمتی
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زندگی /کار تعادل   vs زندگی /کار یکپارچگی 
    

 احساسی از رقابت  زندگی  /تعادل کاردر حقیقت تصویر سنتی

بین این دو ایجاد می کند، بدین معنی که آن ها به تنهایی در  

 مقابل هم هستند

 رویکردی است که هم افزایی  زندگی /یکپارچگی کاردر حالی که

 .می آورد بیشتری میان تمام بخش های زندگی بوجود
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5 

دیوید ساالمون، معتقد است فناوری اطالعات موجب  
   365در  وهفت روز هفته ساعت در  24شده همه ما 
 .  دسترس باشیمروز سال در 



تعیین نیازهای  -1
اجرایی کردن، 

/ استراتژی های کار
 زندگی 

ارزیابی نیازهای  -2
سازمانی و نیازهای 

زندگی/ کار  

طراحی و پیاده  -3
/ سازی برنامه کار

 زندگی

ارزیابی برنامه  -4
زندگی/ کار  

چهار مرحله برای تدوین 
 زندگی/ استراتژی موفق کار
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استراتژی های کردن اجرایی تعیین نیازهای . 1
  زندگی/ کار

زندگی را  / سازمان ها به دالیل زیر باید برنامه های یکپارچگی کار
 .اجرا نمایند

  ایجاد جذابیت و نگهداری استعدادها 

باال نگه داشتن اخالقیات و روحیه سازمانی 

و صرفه جویی در هزینه ها افزایش بهره وری 

  کاهش هزینه های بهداشت و درمان 

  افزایش تعهد 

  کاهش فرسودگی شغلی 

  عملکرد رقابتی 
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زندگی / نیازهای کارسازمانی و ارزیابی نیازهای . 2
 کارکنان

 
  نیازهای سازمانی شامل ارزش های سازمانی، اهداف و

 .  که به هیچ وجه  قابل اغماض نیستنداستانداردهای عملیاتی 

    با توجه به ماهیت کار کسب و کار می توان زمان بندی را
 .  انعطاف پذیر و  برنامه ریزی را خالقانه اجرا کرد
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 زندگی /ارزیابی نیازهای سازمانی و نیازهای کار. 2 ... ادامه
  

  برای ارزیابی نیازهای کارکنان، سه روش وجود دارد  : 

 استخراج اطالعات  از سوابق موجود آنان:  مطالعه پرونده کارکنان 

  نظرسنجی از کارکنان،  برای درک  احساسات آنان استفاده می شود: نظرسنجی کارکنان 

شامل گفتگو های ساختاریافته برای کسب اطالعات در مورد دیدگاه ها و تجربیات : گروه های تمرکز

 آنان 
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زندگی/ های کارو پیاده سازی برنامه طراحی . 3  

 ساعت کار انعطاف پذیر موثر می بایستی  ماهیت کار کارکنان  : کار انعطاف پذیر
 و الزامات آن را در نظر گیرد

 مرخصی ساالنه، مرخصی مراقبت از فرزندان، مرخصی زایمان و :  هامرخصی
 مرخصی استعالجی  

  پشتیبانی و مراقبت، برنامه های بهداشتی و :  کارکنانطرح های پشتیبانی
 سالمتی، مزایای انعطاف پذیر و خدمات صرفه جویی در وقت 

 سازمان های خدماتی می توانند به کارکنان خود در هزینه های اضافه نیز
 ...و ذهاب، خشکشویی، مراقبت از کودکان و ایاب مساعدت نمایند مانند 
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  زندگی/ پیاده سازی برنامه های کار. 3

زندگی  / پیاده سازی موفق برنامه های کار: ایجاد یک برنامه ارتباطی

 مستلزم ارتباط مناسب می باشد

 زندگی/ پشتیبانی مدیریت ارشد از  استراتژی کار: ارشدمدیریت پشتیبانی 

  زندگی باید از  / برنامه های کار:  شفافهای خط مشی ها و دستورالعمل

طریق سیاست ها و دستورالعمل های واضح  جهت دستیابی به ارزش ها، 

 .  معیارهای تعیین شده  و جزئیات عملیاتی برنامه ها حمایت شوند

...ادامه   
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زندگی/برنامه کارارزیابی . 4  

زندگی/ سنجش اثربخشی برنامه های کار 

 زندگی/ برنامه های کارارزیابی روش  : 

 زندگی/ میزان مطلوبیت برنامه های کار -

 میزان غیبت ها -

 رضایت شغلی کارکنان، تعامل و همدلی -

 نرخ ترک خدمت -

 زندگی و میزان برآورده شدن نیاز آنها/بازخورد کارکنان در مورد برنامه کار -

 زندگی/ بازخورد سرپرستان در باره مشکالت پیاده سازی برنامه های کار -

 بازخورد از مصاحبه خروج -
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منابع  زندگی برای مدیران / تبعات یکپارچگی کار
 انسانی

چه مفهومی برای مدیران منابع زندگی / یکپارچکی کارزندگی به / تعادل کارتغییر  
 انسانی دارد؟

 تجربه کار را بازآفرینی کرده است•

 نیست  کند، کار دیگر پدیده ای مزاحم که فقط فرد را از زندگی خانوادگی دور می •

  این فرصت را به فرد می دهد که زندگی و کار را به عنوان یک مجموعه واحد  بلکه   
 .  نظر گیرددر 

 :و سوال مهمی که برای مدیران منابع انسانی مطرح می شود این است که•

 

چگونه می توان به کارکنان  کمک کرد  تا کمتر کار کنند  "
”، در حالی که دستاورد بیشتری داشته باشند؟  



پرسش های مد نظر رهبران منابع انسانی   

چگونه می توان یک محیط کاری انعطاف پذیر ایجاد کرد که از  زندگی ایده آل  
 کارکنان خود در تمام مراحل مختلف زندگی پشتیبانی کرد؟

کارکنان فعلی و استعدادهای آتی شما از زندگی چه می دانستن این مهم که 
 خواهند ؟ چگونه می توان فرهنگی ایجاد کرد که از نیازهای آنان پشتیبانی کند؟

 آیا فرهنگ سازمان شما  محیطی را برای رشد و موفقیت کارکنان فراهم می کند؟ 
 

آیا سرمایه گذاری های شما در زمینه  تکنولوژی از یکپارچگی کار و زندگی 
 پشتیبانی می کند؟

 



نیازهای خودشناسایی    1 

انعطاف پذیر کار   2 

به مرخصیرفتن   3 

ستراحت های کوتاه در طول روزا  4 

 5 توقف چند لحظه ای کار

بدنریتم طبیعی توجه به   6 

 7 تمرکز بر بهره وری به جای ساعت کار

زندگیبه یکپارچگی کار و  برای دستیابی هفت گام  
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 شناسایی نیازهای خود. 1
استراتژی واحد برای کار و زندگی هرگز نمی تواند برای همه مناسب یک  

 .  باشد

هر یک از کارکنان نیازهای متفاوتی  در مراحل مختلف زندگی و حرفه ای   
 . خود دارد

طراحی نمود  که  بر اساس    "حلقه ایچهار "فریدمن یک تمرین ساده بنام    
بدین ترتیب که زندگی  .آن فرد می تواند عوامل مهم را برای خود تعیین نماید

نمودار "و یک .  خود در چهار حوزه کار، خانه، جامعه و خودتان تقسیم نمایید
پیروزی چهار "هدف این است که هر روز یک  .ایجاد کنید "چهار طرفه

   .باشد یا در تمام چهار سطح انجام شود "طرفه

  

16 

 ...ادامه 



17 

 
 

 

  
 خودنیازهای شناسایی . 1 

 :1گام 

شوند، لذا شما می توانید با کم و % 100دایره ها می بایستی باهم . بر روی شکل چهار دایره  خود کار کنید•
دایره  ها را با توجه به . زیاد کردن ارزش حلقه ها با توجه به میزان اهمیتشان برای شما به این عدد برسید

 .  می توانند به شما دوایر نزدیک باشند یا حتی بر روی هم قرار گیرند. سازگاری با خود حرکت دهید

 

 :2گام 

آیا حوزه هایی وجود دارند که بخواهید اضافه یا کم . شکل دوایر خود نگاه کنید و تجزیه و تحلیل نماییدبه •
 کنید؟ آیا مناطق خاصی با همدیگر سازگار هستند تا کار و زندگی را یکپارچه نمایند؟

 

 :3گام  

حال شما می دانید که چه چیزی نیاز به تغییر دارد، لذا  اهدافی تعیین کنید  که به شما کمک خواهد کرد  •
هدف تغییر دادن مناطق مختلف زندگی خود و ایجاد سازگاری  . چهار دایره ایده آل خود را به دست آورید

 .بیشتر است
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...ادامه   

 پذیرانعطاف  کار. 2 
اگر این   ؟می باشدانعطاف پذیر  زمانی های سیاست شرکت شما دارای آیا  

بازگو  را مورد خود و را برای دیدار با مدیر خود تعیین وقتی است را ندارند، یس
 .  نمایید

  تحقیق کنید آیا شرکت های دیگر در صنعت شما انعطاف پذیری را به عنوان
 .  یک گزینه استاندارد ارائه می دهند

  

18 
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 ...ادامه 

 به مرخصیرفتن . 3 
در  ممکن است فکر کنید که  اگر از تعطیالت خود استفاده نکنید، 

 .واقعیت نداردولی د کارتان موفق تر می شوی
د  اددر دانشگاه تامپره در فنالند نشان  2012در سال  یتحقیق  

یک محیط متفاوت سفر کنید، به که  سفر کردن، به ویژه اگر 
آثار مثبت دایمی  اما این ، دداربرای ذهن شما آثار مثبتی 

 .  نیستند، بنابراین  ذهن و جسم شما نیاز به استراحت دارد
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 ستراحت های کوتاه در طول روزا.  4 
  

بدن انسان برای طوری طراحی نشده که  مدت هشت  
ساعت از  نشسته و به یک صفحه نمایش خیره شود، 

زنگ های تفریح   . بنابراین یک وقفه کوتاه باید ایجاد کرد
و در بلندمدت . موجب رهایی از یکنواختی فرد می گردند

 .فرد  را خوشحال تر، متمرکز تر و سازنده تر می کنند

20 

...ادامه  
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 کارچند لحظه ای توقف .  5 
  

شما به خانه برگشتید و به ایمیل ها تا پاسی از شب پاسخ 
در  حتی هستید  یک پروندهدر حال کار بر روی  یامی دهید 

  . فکر شما درگیر پرونده است خوریدصبحانه می که  حالی
 .جای تعجب نیست که کار بر زندگی شما تاثیر می گذارد

به شما کمک می کند (  Unplugging)رهایی کامل از کار 
از  توصیه می شود  . تا دوبار شارژ شده و با طراوت شروع کنید

 .مربوط به کار خود دور شوید مسایلزمان شام تا صبحانه، از 
  
 

21 

...ادامه   
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 ...ادامه 

 به ریتم طبیعی بدن توجه کنید. 6 
  (زود از خواب بیدار می شوند)مردم معموال یا چکاوک هستند   

الگوهای بنابراین توجه به ریتم و   ،(شب زنده دار)یا جغد شب 
زمان    تا بیشتر از  طبیعی بدن شما به شما کمک خواهد کرد

در    هدف اصلی  انجام مهمترین کارها . خود استفاده کنید
 .طول ساعاتی است که بیشترین تمرکز را دارید

  

22 
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 ...ادامه

 کار ساعت جای به وری بهره بر تمرکز .7 
  تمرکزم کار ساعات بر نتایج بر تمرکز بجای کار محیط در  
   .است روز طول در ارزش خلق شما وظیفه ،دیشون

  خواهد کمک شما به بندی زمان و تکالیف بندی اولویت   
 را (کارآفرین)اولنسکی ستیوا"ای دقیقه دو قانون".کرد

  می دانید می که را فعالیت یا وظیفه یک اگر  :کنید امتحان
  انجام بالفاصله دهید، انجام کمتر یا دقیقه دو در توانید
     .دهید

23 



 

های ما هر شب محل کار را ترک می کنند سرمایه   
 و 

 وظیفه ما اطمینان از برگشت مشتاقانه آنان در روز بعد  است
 

 

“Our assets walk out of the work place 
every night,  

and 

Our job is to ensure that they love 
coming back every morning.” 
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