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Abstract
In recent years, the relationship between life and work has grabbed the attention of
many researchers in various scientific fields. The diversity of viewpoints in various
scientific fields shows the depth of the work-life relationships and the necessity of
paying attention to the various issues affecting them. This exploratory study was
carried out to understand the work experience and its relationship with life from the
viewpoint of the employees working in NGOs. The study was planned based on the
qualitative approach of phenomenology and used Moustakas’ eight-step method in
this regard. In order to collect data, story-like deep interviews were made with 11
employees of Mahak institute as an NGO. Reflexivity and thick data were used to
confirm the credibility of the analyses. As a result of the analyses, 11 themes of
belief in the purposefulness of life, treatment of job as a mission, living the
professional mission, having a demanding work, constant mental engagement,
perception of conflicting identities, consistency and stability of values, revival as a
result of accepting the protective role, spread of satisfaction to various arenas of life,
existence of spirituality in life, and tolerance in life and work were obtained in the
form of three clusters that described positive, negative, and, synthesized strains of
employees’ life and work. The contextual individual, structural individual, and
contextual-structural individual descriptions were offered. To sum up, a mixed
contextual-structural description based on the novel structure of “life-work
synthesis” as the lived experience of employees was presented.

Keywords
work life synthesis, non-government organizations, lived experience, phenomenology,
Moustakas.
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امتزاج کار و زندگی به مثابة یک ساخت نوپدید در
سازمانهای مردمنهاد :پژوهشی با رویکرد پدیدارشناسی


الهام ابراهیمی

استادیار ،گروه مدیریت ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،تهران ،ایران

(تاریخ دریافت 1400/08/03 :ـ تاریخ پذیرش)1400/10/21 :

چکيده
در سالهای اخیر پژوهش دربارة نسبت میان کار و زندگی توجه بسیاری از پژوهشگران را در رشتههای مختلف علوم به خـود
جلب کرده است .تنوع دیدگاهها در دانشرشتههای گوناگون نشاندهندة ژرفای مفهوم مناسبات کار و زندگی و لزوم توجه بـه
ابعاد گوناگون اثرگذار بر آن است .این پژوهشِ اکتشافی با هدف فهم تجربة کار و نسبت آن با زندگی از منظر کارکنان شاغل
در سازمانهای مردمنهاد انجام شد .پژوهش با رویکرد کیفیِ پدیدارشناسی و با روش هشتمرحلهای موستاکاس طـر ریـزی
شد .برای گردآوری دادهها ،مصاحبههای داستانپارِ عمیق با  11نفر از کارکنان مؤسسة محک به عنوان یک مؤسسة مردمنهاد
انجام شد .برای تأیید قابلیت اعتمادِ تحلیلها از روشهای توصیف پرمایه و بازتابپذیری استفاده شد .در نتیجة تحلیل دادههـا
 11تم با عناوین باور به غایتمندی زندگی ،انتخاب حرفه به مثابة رسالت ،زیستِ رسالتِ حرفـهای ،کـار پرماالبـه ،مشـیولیت
مستمر ذهنی ،ادراک هویتهای متناقض ،تثبیت و قوام ارزشها ،تجدید قوا در اثر پذیرش نقش مراقبتی ،تسری حس رضایت
به ساحتهای مختلف زندگی ،معنویت جاری در زندگی ،و رواداری در کار و زندگی در قالب سه خوشه که سویههای منفـی و
مثبت و درهمتنیدگی کار و زندگی کارکنان را وصف میکردند حاصل شد .در نهایت ،توصیفهای بافتاری فـردی ،سـاختاری
فردی ،و بافتـ ساختاری فردی و به عنوان جمعبندی یک توصیف ترکیبیِ بافتـ ساختاری با محوریت ساخت نوپدیدِ «امتزاج
کار و زندگی» به مثابة تجربة زیستة کارکنان ارائه شد.

کليدواژگان
امتزاج کار و زندگی ،پدیدارشناسی ،تجربة زیسته ،سازمانهای مردمنهاد ،موستاکاس.



رایانامة نویسندة مسئولe.ebrahimi@ihcs.ac.ir :
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مقدمه
بررسی رابطه و نسبت میان اانرخ ناننها زخ گنااجی اعی ان یخ و ر یا

مهواهم مهسا

«سنحتهنی گناجی» ر سنل هنی انیر تهعه رو به رشای ر حهگة پژوهش اشیه اسات؛
به نحهی اه مهنهیم میعا ی نظیر تضن انر و گناجیخ غنیسانگی اانر و گنااجیخ سارری
مثبت و منهیخ تعن ل انر و گنااجیخ تساوی اانر و گنااجی1خ تننسا
سنگجنری انر و گناجی 3ه گی منشع

اانر و گنااجی2خ و

اگ این پژوهشهن هسینا .بن تهعه به اف ایش ت نی

پژوهشگرا به بررسی این مهنهیم و بار اسان

پیشاینه و تنری
4

اة ایان مهواه خ فیا
5

6

وسیعی اگ یاجنزهن و نظریههن منننا نظریة ب شبنای  /عااسنگی خ نظریة عبارا خ نظریاة
سرری ین تع یم7خ نظریة حهظ مننب 8خ نظریة تننس 9خ نظریة مرگهنی انر و نننها ز10خ نظریة
سیسیمهنی بهمشنننیی11خ نظریة تسوی انر و نننها ز12خ و نظریة ه انهنگی 13نیا

ر ایان

گمینه مطرح شازانا (قلیپهر و ابراهی ی .)1399
ر این مین حیی تعنری

میهنوتی برای هر ی

اگ مهنهیم ین شاز ارائه شاز است .مثالً

جرینونو  14و بنت ( )1985بن تقلی این مهوهم به تضن و بن بورزجیاری اگ نظریاة اسایر
نقش( 15اه تحت نها مال اسیر

سنگمننی میشیگن  16نیا شانننیه مای شاه ) تعریا

مهوهم تضن انر و گناجی را باین شرح ارائه ا نا« :شکلی اگ تعنرض بین نقشی اه ر آ
فشنر ننشی اگ نقشهنی انری و غیرانری بن ث ننسانگجنری ایان و حاهگز مایشاه » .بان
1. work-life facilitation
2. work-life fit
3. work-life harmony
4. segmentation
5. segregation
6. compensation
7. spillover effect
)8. conservation of resources (cor
9. fit
10. work family border
11. ecological system theory
12. work–family facilitation
13. work–family harmony
14. Greenhaus
15. role stress theory
16. michigan organization stress model
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تهسعة این مهوهمخ غنیسنگی به نها ی
ری

نقش

سنگة مثبتخ تحت نها «می انی اه تجنرب فر

لکر ین ایهیت گناجی او را ر سنیر نقشهن ارتقن میب شا»خ مهوهمپر اگی

شا (.)Greenhaus & Powell 2006
ارائهشاز شنها ابعن عنم ترخ سانگزهانی

بن پیشرفت پژوهشهن الوز بر تاقیق تعنری

عایاترخ یاجنزهنی نهینخ و پژوهشهنی ایهی مبینی بر بنفینر ر حاهگة مننسابن
گناجی هسییم؛ به نحهی اه اانه ارائة تعنری

سنیی و اسیهن ز اگ سنگزهنی اگ پیش تعیین

شاز برای فوم این حهگز اهنیت ن یانا .به بنر
یقتر معننب شی افرا به مننسبن

یگرخ به گ م پژوهشگرا بنیا به فوام

انر و گناجیخ جهی ن فر ی و ع عی ر سپور اانر و

گناجیخ و اه یت نسبی این و سنحت برای افرا ر بنفینرهنی م یل
مبن ر

اانر و

شاللی و سانگمننی

ار (.)Putnik et al. 2018

بيان مسئله
مهنهیم انر و نننها ز (و ر جسیرزای وسی ترخ گناجی) تهعه بسینری اگ پژوهشگرا را ر
رشیههنی م یل

اگ منظر ماایریت منانب انساننی (مننناا )Abstein et al. 2014خ ماایریت

رفیانر سانگمننی (مننناا )Gröpel & Kuhl 2009خ روانشننسای (مننناا
)2021خ مطنلعن

Ebrahimi & Shoja

عنسیت (مننناا )Cervia & Biancheri 2017خ مطنلعان

فرهنگای (مننناا

)Putnik et al. 2018خ و حیی بن یاجنز مین رشیهای (منننا  )Cahill et al. 2015بهنصاه
ر سنل هنی انیر به نه عل

ار ز اسات .آمانر منیشرشااز اگ تهلیااا

حهگزا اه نشن می ها  70رصا پژوهشهن مربهط به سنل  2010و پا

ل ای ر ایان
اگ آ باه زانااا

تأییای بر این ما نست (انوئی و ه کنرا خ .)1399 1400
این تنه

یاجنزهن ر گمینة مننسبن

انر و گناجی نشن هناة ژرفنی این مهواهم و ر

نییجه ل وم تهعه به ابعن جهننجه اثرجذار بر پژوهشهانی ایان حاهگز اسات .ماثالًخ ناه
مشنغ

نملی است اه میتهانا حیی تعری

اع ای تشکی هنااة سانگة مننسابن

اانر و

گناجی را تحت تأثیر قرار ها؛ چهنن اه منطقنً ن یتها تصهر ار انهکنک حهگزهنی انر
و گناجی ر مشنغ ا اریخ آمهگشیا پژوهشیخ انرآفرینیخ و یگر اقسنم مشانغ یکسان
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بنشا .البیه این مهوه انیراً مهر تهعه پژوهشگرا قرار جرفیه؛ به نحهی اه این مالحظه
به برنی انها مشنغ تسری ینفیه است .پژوهشهانی انجانمشااز بان ت راا بار مشانغ
آان می ا

( )Fontinha et al. 2019یاان انرآفریناان ()Rehman & Azam Roomi 2012

ن هنههنیی اگ این رویکر شل محهر به مهوه است .ر این حانلخ ه این مهواه
مهر نه سنگمن هن نی مصااق ار  .به بانر

ر

یگارخ سانگمن هانی ولیایخ نصهصایخ

همیخ مر منون خ و یگر سنگمن هن بن مأمهریتهنی م یل

قطعنً مطنلبنتی را باه انرانان

تح ی میاننا اه بر نسبت مین انر و گناجی آ هن تأثیر نهاهاا اشات .ر میان فیا
سنگمن هنیی اه اگ یاجنز نسبت مین انر و گناجیِ انرانننشن بررسی شاازانااخ ا یارین
سوم به سنگمن هنی مر منون انیصن

ینفیه است .هرچناخ تعاا اناک اینجهنه نون هن ر

مقنیسه بن سنگمن هنی ولیی ین شرات هنی نصهصای م کان اسات تاهعیوی بارای ایان
مهوه محسهب شه ؛ به گ ام پژوهشاگرخ اه یات ایان سایه اگ سانگمن هان و باهویاژز
تهنو هنی منههی اه اگ لحنظ مأمهریت بن یگر انها سانگمن هان ارناا لا وم انیصان
پژوهشی عااجننه به این بنفینر را نشن می ها .بن این هافخ ر این پاژوهش تاالش شاا
نسبت مین انر و گناجی انرانن شنغ
شه  .انی نب مؤسسة مح
اوفلبننه و میهنو

به سه لیا

ر این نون هن بر اسن

ااز انجانم شاا .ن ساتخ سرشات و منهیات

برنی مشنغ این مؤسسه اه تع ااً برای مصانحبه انی انب شاانا تان

تهنو هنی مین منهیت مشنغ اگ حیث مننسبن
استا نشن

تجرباة گیسایة آنان فوام

انر و گنااجیا ااه هااف اصالی مقنلاه

ا ز شه  .ومخ پژوهشی بن رویکر مهوهمسنگی و صهر بنای این مهواهم ر

اینجهنه سنگمن هن ر ان اشهر انجنم نشاز و این پژوهش میتهانست آغنگی بر تع یاق
پژوهشهنیی اگ این ست بنشا .سهمخ این مؤسسه یکی اگ شنننیهشازتارین سانگمن هانی
مر منون ر ایرا است و اگ این رو هم نهانناز ارتبنط بیشیری بن منهیت مشنغ آ برقرار
میار هم میتهانست فی

بیشیری اگ مشنغ ماّ نظر این پژوهش را تأمین انا.
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مباني نظری و پيشينة تحقيق
نظريه به مثابة محملي برای تبيين مفهوم مناسبات کار و زندگي

ر این ب ش تالش میشه بن فرح مهع برنی نظرین

حاهگة مننسابن

اانر و گنااجی

یاجنز هنی میهنوتی اه ر نسبت مین انر و گناجی وعه ارنا تبیین شه  .جهینای اسات
رویکر هنی عایا واژة «مننسبن

انر و گناجی» را بر واژة «تعن ل اانر و گنااجی» مارع

می اننا .گیرا بر این بنورنا اه ر حیطة مهوه مننسبن

انر و گناجی هر و عنبة مثبات

و منهی ر نظر جرفیه میشه (.)Kelliher et al. 2019
نظریة بخشبندی /جداسازی .یکی اگ نظریههنی سنیی ر گمینة مننسبن

انر و گنااجی

نظریة ب شبنای ین عااسنگی است ( )Dubin 1956اه بر مبننی آ هیچجهنه رابطهای مین
انر و گناجی غیرانری وعه ناار  .ر این نظریه اینجهنه فرض میشه اه هر و حاهگز
(اگ لحنظ روا شنننییخ فی یکیخ گمننیخ انرار ی) اگ ی
صهر جرفیه ر هر ی

یگر عاا هسینا و فعنلیاتهانی

اگ آ هن تقنونهنی منحصربهفر ی را برای فر ایجن میاننا.

نظریة جبران .نظریة سنیی یگری اه ر مهر مننسبن

انر و گناجی مطرح شاز نظریة

عبرا است ( .)Wilensky 1960نظریة عبرا به تالش انرانن برای عبرا محرومیتهانی
تجربهشاز ر حهگزای اگ گناجیخ نظیر انرخ اشانرز ار و بیاننگر آ اسات ااه اسایهن ز اگ
عبرا برای فنئق آما بر ننرونیییهنی ی

حهگز به بوبه رونیت الی اگ گنااجی ا ا

میانا .عبرا گمننی رخ می ها اه فر ر ی
و سط

حهگز اگ گناجی ننرونییی را تجربه میانا

لبسیگی( 1ین اه یت ا راکشاز) به حهگة یگاری را افا ایش مای هاا تان میا ا

رونیت ر آ حهگز اف ایش ینبا.
نظریة سرریز یا تعمیم .این نظریه به انیقانل یان تع ایم اگنه بیگاننگی 2ننشای اگ اانر باه
اگنه بیگننگی ننشی اگ گناجی اشنرز ار ( .)Wilensky 1960مبننی اولیة این نظریه نی خ منننا
نظریة عبرا خ وعه ی

یاجنز منهی نسبت به حهگة انر به ؛ به فهری ااه تجربیان

احسن شاز ر مح انر به حهگزهنی غیرانری تع یم ا ز میشهنا .احسن

منهای

نی میتهانا اگ
1. engagement
2. alienation
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سرری انا.

حهگة انری به غیرانری و بنلعک

همنً به این حنلت «سرری احسان » 1جهیاه

میشه  .ر رویکر هنی بعای به نظریاة سارری خ مطارح شاا ااه سارری احسان  /تجرباه
مثبت به حنلت روانی مثبیی اشانرز ار ااه اگ یا

میتهانا مثبت ین منهی بنشا .سرری ح

حهگة گناجی به حهگة یگر انیقنل میینبا .ر مقنب خ سرری
منهی اشنرز ار اه اگ ی

حهگة گناجی به حهگة یگری سرری میانا.

نظریة حفظ منابع .بر اسن
اس

نفهاة منهای باه حنلات روانای

نظریة حهظ مننب ( )Hobfoll 1989افرا ه اهارز باه نبانل

و حهظ مننب هسینا .مننب میتهاننا شنم شرایط (منننا ووعیت تأه و فهل ورة
نه )خ ین انرژی (منننا گمن خ پهلخ و انشی اه به

نامت)خ ویژجیهنی ش صی (منننا

فر امکن می ها سنیر مننب را به ست آور ) بنشانا .وااانش باه اسایر

گماننی باروگ

می انا اه توایای برای اگ ست رفین مننب وعه اشیه بنشاخ مننب واقعنً اگ ست بروناخ
ین مننف (سه ) پیشبینیشاز اگ مننب حنص نشه  .بنن بر نظریة حهظ مننب خ تضن مین اانر
و گناجی می تهانا منجر به اناها م یلهای اگ وااانش باه اسایر

(ننروانیییخ افسار جیخ

اوطراب ین تنش فی یهلهژی ) شه  .گیرا ر فراینا رسیاجی همگمن به نقشهانی هار و
حهگة انر و گناجی مننب ارگش نا اگ ست میرونا.
نظریة تناسب .این نظریه ( )Barnett 199بار اه یات «تننسا » باه ناها یا
میننجی ر رابطة مین خ برای مثنلخ سن ن
تعری خ تننس

بنر

است اگ «می ا

انریا نننها جیشن ؛ ین به بنر

فرایناا

انری و سالمت روا شانننیی تأایاا ار  .فباق
رک انرانن اگ مؤلهاههانی م یلا

راهبار هانی

یگر برننمههنی آنن برای بوینهسنگی نینگهنی اانری و

غیرانری نه و سنیر ا ضانی سیسایم اانریا ناننها جی /اعی ان یشان » .هنگانمی ااه
ج ینه هنی مهعه ر مح انر به انرانن اعنگز می هنا راهبر هانی ناه را رک اننااخ
انرانن سنگجنری بیشیر و آگر جی ا یری را تجربه میاننا .ر غیر این صاهر خ تضان و
سط بنالیی اگ رنجش را تجربه نهاهنا ار (.)Geurts & Demerouti 2004
نظریة مرزهای کار و خانواده .ایان نظریاه ( )Clark 2000بار ایان مبننسات ااه اانر و
1. affect spillover
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نننها ز و حهگة میهنو

بن فرهنگهنی میهنو
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هسینا؛ یعنای اهااافخ گبان هانخ قاهانینخ

آ ابخ و رفینرهنی میهنوتی ارنا .مطنبق این نظریهخ افرا باه فاهر روگاناه اگ مارگ باین و
حهگز بهر و اگ یکی به یگری جذر میاننا .به این ترتی خ افرا به اهاافخ آ ابخ گبن خ و
رفینر نه شک می هنا تن بن تقنونهنی منحصربهفر هر حهگز تطنبق ینبنا .برای برنی اگ
افرا این جذار ین بهر اگ مرگ ا یر است؛ مثالًخ ر مهار ی اه گبن و آ اب و حهگز تن حا
گین ی به ی

یگر شبیهانا .امن برای برنی یگر گبن و رفینر مهر انیظنر ر حهگة اانر بان

آن ه ر حهگة نننها ز انیظنر میرو تهنو

گین ی ار و این بن ث میشاه جاذار بارای

این افرا بسینر شایاتر بنشا .بنانبراینخ نظریاة مرگهانی اانر و ناننها ز ر تاالش اسات
تهوی

ها اه چگهنه افرا اگ فریق مایریت مرگهنی مین انر و نننها ز رصاا حهاظ

تعن ل مین این و حهگز هسینا.
نظری ة سیس مه ای ب و ش ناخ  .مطاانبق ایاان نظریااه ()Grzywacz & Marks 2000
ویژجیهنیی نظیر نصنیص فر ی (منننا عنسیت و نژا ) و ویژجیهنی گمینهای (مننناا فشانر
انر ین پشییبننی نننها ز) بر تجربة فر اگ مننسبن
تعنملی) میجذار اه نییجة آ بوبه تننس

اانر و ناننها ز تاأثیر مضان

(و بانلقهز

مین فر و محیط اوست .منانب باهمشانننیی ر

محیط انر (نظیر اسیقالل ر تص یمجیری و ح نیت اگ سهی ه کنرا و سرپرساین ) و منانب
بهمشنننیی ر نننه (نظیر ح نیت ه سر) بن ث انهش سرری منهی و اف ایش سرری مثبات
بین انر و نننها ز میشه  .ر مقنب خ مهان بهمشنننیی ر مح انر (منننا فشانرهنی اانری)
و مهان بهمشنننیی ر نننه (منننا ام تهافق بن ه سر) بن ث اف ایش سرری منهی و اانهش
سرری مثبت بین انر و نننها ز میشه (.)Geurts & Demerouti 2004
نظریة تسهیل کار خانواده .این نظریه ( )Wayne et al. 2007مشانبه سانیر نظریاههانی
غنیسنگی این مهوهم را ر بر ار اه انر و نننها ز به هام وابسایه و مک ا هساینا .باه
بنر

یگرخ رجیری ر ی

حهگز میتهانا به فهر مثبت و ساه منا بار

یگر تأثیر بگذار  .تسوی انرا نننها ز میتهانا به صهر

لکار حاهگة

وسهیه رخ ها؛ به این معنای
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اه انر میتهانا سینور هنیی را فراهم انا اه

لکر حاهگة ناننها ز را بوباه ب شاا و

نننها ز نی میتهانا سینور هنیی را تقهیت انا اه

لکر حهگة انری را ارتقن ها.

نظریة هماهنگ کار خانواده .این نظریاه را ما مایال  1و ه کانرا ( )2011مطارح
ار نا .اگ نظر این پژوهشگرا مهواهم «ه انهنگی» 2واژز عایاای ر ا بیان
نیست .مثالً هی  3و ه کنرا ( )2007اسیعنرة هنرمهنی را برای تعری
اسیهن ز ار نا اه ر قین

بن ام تضن برای ا ا

باه تعریا

ایان حاهگز

تعن ل انر و گناجی

تعان ل مهفقیات ب رجای

محسهب میشا .باه االوزخ اساینم« )2001( 4ه انهنگی اانر و گنااجی» را تحات ناها
انمینبی ر ایجان تعان ل میان اانر و گنااجی» باه ناها عانیگ ین

«محرای برای ح

«نه شکهفنیی» ر سلسله مرات

نینگهنی منگله ارائه ار .

پيشينة پژوهش
انر و گناجی را میتها به انحنی م یل

پژوهشهنی انجنمشاز ر حیطة مننسبن

سیهبنای

ار  .اسیهن ز اگ شننص روش پژوهش (ایهیا ا ّی) ین اننه تهعه پژوهش (مهواهمپار اگیخ
پیشنیناهن و پسنیناهنخ هام ع عیتشنننیی) ن هنههنیی اگ معینرهنی این تهکی هان هساینا.
مثالً چننن ه شننص روش پژوهش را مبننی سیهبنای لحنظ انیمخ سیة ن ستِ مطنلعان بان
رویکر ی ایهی به فوم

یق این مهوهم مبن ر ار زانا .فوم تجربة افارا اگ مننسابن اانر و

گناجی منننا تجربة مایرا گ آان می

(ابراهی ی )1400خ فوم تجربة مننسبن اانر و گنااجی

تهسط افرا ارای مشنغ ین شرایط نن

منننا تجربة گنن مسل ن مونعر ر فرهناگ غربای

( )Ali et al. 2017ین تجربة گنن انرآفرین ( )Rehman & Azam Roomi 2012ین گنان مسال ن
آان می

( )Ismail 2018ن هنهای اگ این پژوهشهن هسینا .این پژوهشهن مهوهم مننسبن انر و

گناجی را به نها ی
معننی میض ن آ

سنگة اگ پیش تعری

ر پژوهشهنی م یل

شاز ملحهظ نکر زانا؛ بلکاه باه شانننت

یاق

ه ت ج نر زانا.
1. McMillan
2. harmony
3. Hill
4. Stum
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جروز وم پژوهشهنی حهگة مننسبن

انر و گناجی رویکر ی ا ّی را بارای پار انین

به این مهوه برج یازانا و ارتبنط سنگة مننسبن

انر و گناجی را بن ایهیت گناجی اانری

(یهنساای و ه کاانرا )1394خ رواانیتخ لبساایگی شااللیخ و ت نیاا بااه تاارک نااامت
(میرمح ای )1392خ افی نر سانگمننی ()Mas-Machuca et al. 2016خ مسایر شاللی میلیار

1

()Direnzo et al. 2015خ ذهاانآجاانهی)Michel et al. 2014( 2خ و ویژجاایهاانی شاال خ
نه ارگینبیمحهری3خ و رونیت نننها جی ( بنسی و ه کنرا  )1397ر نظار جرفیاهاناا.
وعه ت نی این سیه اگ مطنلعن
گناجی را ر قنل
پیش تعری

ی

اانر و

این است ااه بارنالف جاروز ن سات مننسابن

ین چنا سنگة تضن خ غنیسنگیخ ین تعن ل و بن ابعن و شننصهنی اگ

شاز مهر آگمه قرار ا زانا.
ر سنگمن هنی مر منون

اگ آنجن اه هاف این پژوهش فوم تجربة گیسیة انرانن شنغ
ر مهر نسبت مین انر و گناجی استخ ر گمرة مطنلعن

جروز اول سیهبناای مایشاه .

ایهای میعاا ی ر بنفینرهانی م یلا

سانگمننی انجانم شاازخ یکای اگ

هرچنا مطنلعان

ملههلترین بنفینرهن سنگمن هنی مر منون هسینا .تنون مطنلعهای اه ر این گمینه ینفت شاا
مطنلعهای است اه تجربة انرانن یکی اگ سنگمن هنی مر منون فیلیپین را ر قنل

مهانا و

تهان ناسنگهنی سیینبی به تعن ل تبیین میانا (.)Dee et al. 2020
جمعبندی و سهم دانشافزايي پژوهش

همسه بن سیر تطهر یاجنزهنی سهجننة مثبت و منهی و یکپنرچه به مننسبن
نظریههنی م یلهی ذی این یاجنزهن شک جرفت .ه ن جهنه اه تعنری
آشکنر می انناخ نظرا

انر و گنااجیخ
و ابعن نظریاههان

سنیی بیشایر بار عااایش اانر و ناننها ز و تضان ایان و حاهگز

می را نا .بر ک خ نظرین
ا زانا .بهرغم این نظرین

عایاتر مهوهم غنیسنگی و یکپنرچگی را هام مااّ نظار قارار
عایاخ هم پژوهشهن هم اقاامن

سهیة منهی این مهوهم را تهکر غنل

لینتی سنگمن هان ه

نان

می اننا؛ هرچنا ر سانلهانی انیار پژوهشاگرا بان
1. Protean career
2. mindfulness
3. core self-evaluation

574

مديريت فرهنگ سازماني ،دورة  ،20شمارة  ،3پاييز 1401

عنیگ ینی واژزهنیی منننا مننسبن خ یکپنرچهسنگیخ و انیراً ه نهنگی تالش ار زانا نشان
به جهنة میهنو

هنا این مهوهم ر بنفینرهنی م یل

باروگ و هواهر مایاناا (

& Adisa

 .)Gbadamosi 2021یکی اگ اسیااللهنی اصلی و سوم انشاف ایی ن ست پژوهش حنور
نی پر انین به ه ین نکیه است .سوم انشاف ایی یگرِ پژوهش پر انین به بنفینری است
اه ا یر اگ یگر گمینههنی سنگمننی مهر تهعه پژوهشگرا قرار جرفیه است.
روش تحقيق
رویکر پژوهش حنور پایاارشننسی بن روش هشتمرحلهای االرک مهسینان

است .ر

رویکر پایاارشننسیخ ا م اگ تهصیهی ین تحلیلایخ روشهانی م یلهای بارای تحلیا
وعه ار اه بهانرجیری هر ی

نینگمنا منطق ین وعه شرایط ویژزای اگ یاا پژوهشاگر

است .ر این پژوهشخ اگ آنجن ااه سایینبی باه «ذا
مننسبن

انر و گناجی ر ی

از

تجرباة» افارا و «تهصای » پایااة

«بنفینر ویژز» مااّ نظار باه خ روش پایاارشننسای تهصایهی

مهسینان خ اه ر اص اصالحیهای بر روش ا ّیترِ و انم استخ اسیهن ز شا.
مهسینان

مراح گیر برای روش نه برش ر ز است:

 .1تهیة یک فهرست و یک گروهبندی مقدمات  .ه اة جا ارزهان /اااهنی مارتبط بان
تجربة مهر مطنلعه برای تهصی
بنرا

ت ت

شراتانناجن فورسات مایشاه  .ه اة

ارگشی برابر ارنا .به این حنلت افقسنگی 1جهیه میشه .

 .2تعیین اجزای نام غیری که کیفیتهای منحصربهفرد برجس هترین تجرب ه هس ند.
آین آ ج ارز /اا حنوی لحظهای (آنی) اگ تجربة مهر مطنلعه است اه مایتاها آ
را ی

ع ء الگم ین انفی برای فوم انست؟ آیان تجری د و نانمجاذاری ایان جا ارز

امکن پذیر است؟ ین بنیا حذف شه ؟
 .3خوش هبن دی و ت مس ازی از اج زای ن ام غیر .محقااقخ باان اساایهن ة فروانساات
پایاارشنننییخ اع ای ننمیلیر را ر قنل

تمهن نهشهبنای میانا.
1. Horizontalization
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 .4شناسای نهای اجزا و تمهای نام غیر از طریق کاربرد :اع باریاب  .ر این مرحلهخ
محقق اع ای ننمیلیر و تم آ هن را اگ فریق مقنیسه بن تهصی
هر ی

انم ارائهشاز تهسط

اگ شراتانناجن بنگبینی میانا.

 .5توصیف باف اری فردی .1اگ نقشبنای مهوه ی 2و اع ای نانمیلیر ا یبنریانبیشااز
برای هر ی

اگ تهصیهن

شراتانناجن ی

تهصی

 .6توصیف ساخ اری فردی .ر مرحلة بعاخ تهصی
مبننی تهصای

بنفینری تهلیا میشه .

سننینری هار یا

بنفیانری فار ی تهلیاا مایشاه  .یا

تهصای

اگ افارا بار

ساننینری شانم

نقشبنای واوحی اگ پهینییهنی تجربة مهر مطنلعه است.
 .7توصیف بافت ساخ اری فردی .برای هر ی

اگ شاراتاننااجن یا

تهصای

بنفتا سننینری اگ معننی اع ا و تمهن تهلیا میشه .
 .8ترکیب بافت ساخ اری .ر مرحلة پنیننیخ ی
اگ ذا

تهصی

ترایبیِ بنفاتا ساننینری

تجربهخ اه معرف شراتانناجن به نها ی

جروز استخ تهلیا مایشاه .

ر فوم اینکه شراتانناجن به نها ی

جروز تجرباة ماهر نظار را

این تهصی

چگهنه تجربه ار زانا ا

میانا (.)Beck 2020

جر آوری ا زهنی پژوهش اگ فریق مصنحبههنی ژرفنرو 3بن  11نهر اگ انرانن مؤسسة
مح

انجنم شا .ویژجیهنی این نه مصنحبه بنر انا اگ انی انب شاراتاننااجننی ااه

تجربة ستاول ارنا اه بن مهوه پژوهش همنها استخ اانوش

یاق مهقعیاتهان و

تجربة شراتانناجن خ اتکن به پرسشهنی بنگخ هافجذاری برای به ست آور
تهصیلیخ تأایا بر فوم یاجنز و معننی و تجربة شراتاننااجن

پنسخهنی

ر پاژوهشخ و ر نونیات

انربستِ عستوعه ر حهگزهنی پیشبینینشاة پژوهش و نکیههن و یاجنزهن و شرحهنی
و نی ارائهشاز اگ انشهن ( .)Flick 2018ههت نهر اگ مشنراتانناجن گ به نا 4 .نهر اگ
آنن گیر  30سنلخ  6نهر بین  30تن  50سنلخ و  1نهر بیش اگ  50سنل سن اشینا 4 .نهار ر
1. individual textural description
2. thematic portrayals
3. intensive interviewing
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ما انریخ  2نهار ر ب اش ارتبانط بان یانورا خ  2نهار ر ب اش ناامن

روا شننسیخ  1نهر ر ب ش اورژانا خ  1نهار ر ب اش انر رماننیخ و  1نهار ر ب اش
آنکهلهژی مشلهل انر به نا 2 .نهر ر س ت مساوهل و مانبقی انرشننسان یان رماننگرا
ب ش هن به نا .اگ نظر تحصیال

 4نهر اگ مشنرات اننااجن

ارای ماارک انرشننسای یان

پنیینترخ  6نهر ارای مارک انرشننسیارشاخ و  1نهر ارای مارک ایری به نا.
و انم و بهتب آ مهسینان

تعاا شاراتاننااجن ماهر نیانگ بارای یا

ن هناه را

مش ص ن یاننا؛ بلکه آ را به می ا

ا زهنی ننم به ساتآمااز اگ هار شا ص وابسایه

می اننا .ر واق خ ر روش مهسینان

ش نر شاراتاننااجن موام نیساتخ بلکاه تعااا

مصن یق 1به ستآماز برای نهشههنی تم معرف پایازخ اه ر تهصیهن

شراتانناجن اگ

تجربینتشن مهعه استخ اه یت ار  .هر چه ا زهنیی ااه شاراتاننااجن اگ تجربیان
نه ارائه می هنا بیشیر بنشاخ ن هنة مهر نینگ اهچ تر نهاها به ( .)Beck 2020ر این
پژوهش  423ج ارز /اا ر مرحلة افقسنگی و  133ج ارز ر مرحلة تمسنگی /نهشهبناای
به ستآمانا اه بن اف ایش تعاا تهصیهن خ بر تنه آ هان افا و ز ن ایشاا .پا
مصنحبه تهق

صهر

اگ نُاه

جرفت و بن تکرار و مصنحبة یگار جا ارزای ااه باه نهشاة تام

عایای مرتبط بنشاخ ینفت نشا.
برای حصهل قنبلیت ا ی ن  2پژوهش اگ و روش بانگآوایی 3و بنگتانبپاذیری4خ ااه اگ
ع له روشهنی ارگینبی تحقیقن

پایاارشنننیی هسیناخ اسایهن ز شاا .بانگآوایی باه ایان

معننست اه تالش شه ینفیههن تهسط افرا فنینانااگ شهنا [حسی آشنن اگ آ هن را ر ذهن
نهانناز تصاهیر اناا] .بنگتانبپاذیری باه ایان اصا اشانرز ار ااه پژوهشاگر بنیاا اگ
سهجیری هنی ش صی و مهروون

و ارگشهنی نه ر مهر پژوهش آجنهی اشیه بنشا

و تأثیرجذاری نه ر فراینا /نینیج پژوهش را برای نه و م نفبن

ینی سانگ (

Curtin

1. instances
2. trustworthiness
3. resonancy
4. reflectivity
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 .)& Fossey 2007برای ایجن ح

بنگآواییخ تالش شا جهینترین نق قهلهن برای تامهانی

پژوهش ارائه شه  .بارای حهاظ بنگتانبپاذیری نیا اگ رپرانی جاذاری پایشفارضهانی
پژوهشگرخ اه مهر تأایا روش مهسینان
گمن تحلی

استخ اسیهن ز شا .ر حاین مصانحبههان و ر

ا زهنخ چننن ه شهاهای یاز میشا ملنیر بن پیشگمینههنی ذهنی پژوهشاگرخ

اه جنهی به لی مطنلعة تحقیقن

پیشین به خ بر تع یق مبنحث تأایا میشا.

يافتههای تحقيق
ر ا امهخ ینفیههانی حنصا اگ پاژوهش مطانبق بان هار یا
مهسینان

اگ جانمهانی هشایگننة روش

ارائه شازانا.

 .1افقسازی .ر این مرحلهخ هر مصانحبه چنااین بانر نهانااز و بانگنهانی شاا .هار
بنرتی اه مربهط به تجربة فر اگ مننسبن

انر و گناجی به برعسیه و ر فورست مربهط

به ج ارزهن /ااهنی آ مصنحبه وار شا .ر نونیتخ برای تک ی فراینا افقسنگیخ بانرا
برعسیهشاز ر ه ة  11فورستخ بن ر نظر جارفین ارگش برابار بان یا

یگارخ وار یا

«فورست اصلی» شانا .ن هنهای اگ فراینا افق سنگی مربهط به ب شی اگ مصنحبة چونرم
ر عاول  1نشن

P4

ا ز شاز است.

جدول  .1نمونهای از افقسازی یادداشتهای پژوهشگر بر اساس مصاحبه با شرکتکنندة چهارم

پژوهشگر :انر برای ش ن به چه معننست؟ چه چی ی را بن این ال ه مرتبط می انیا؟
 :P4مینهاهم اول ا ی ر مهر انرم برایین بگهیم .من ما انر هسیم .انرم مسیل م حضهر اننر بی نر است ...
انر برای من ه ه چی م است .اول ضه جروزهنی اوفل

به مخ امن فو یام این ه ن انری است اه به گناجیام

معنن می ها  ...انر برایم میرا ف بن گناجی استخ بن شقخ ای ن خ هاف ...
پژوهشگر :میتهانیا ر مهر مهقعییی اه انر برایین چنلشی ر نننها ز ایجن ار بگهییا؟
 :P4حی نً .نیلی ور نیست .چنا روگ پیش ر نننه بن پسرم به ننفر انر اشیبنهی اه ار ز به

ها ار م و ...

ین م آما یکی اگ اه ان بی نر هم ه ین انر را ار ز به خ ولی بن او ها نکر م .نیلی ذابوعاا جرفیم .به هر
حنل من هم من رم هم انرمنا .امن بنیا رفینر مشنبوی می اشیم ین نه؟ جنهی بین این نقشهن جم میشهم.
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ب شهنی نطاشیشاز ر عاول ن هنة بنراتی هسینا اه اگ مصنحبه بان نهار چوانرم
وار فورست اصلی ین اشتهن شانا.
 .2تجرید و حذف .ر این مرحلهخ ه ة ااهنی فورست اصالی بان ر نظار جارفین و
شننص آگمه شانا .هر ج ارز بنیا .1 :حنوی لحظهای اگ تجربه بنشاا ااه بارای رک آ
وروری و انفی است و  .2انی ا و برچس جذاری آ امکن پذیر بنشا تن بیها آ را عا ء
ننمیلیر ر نظر جرفت .اجر ج ارزهن بن این شرایط مطنبقت نااشیناخ به فهر الی حذف ین بنر
قیقتر تبیین میشانا .به الوزخ بنرا

یگر بن اصطالحن

همپهشن و تکاراری و مابوم

نی حذف شانا.
به این ترتی

پ

اگ پنالیشخ ا غنمخ ین حذف اگ مج اه  423جا ارز ااه باه فورسات

اصلی وار شاز به نا  133ج ارز بنقی مننا.
 .3خوشهبندی و تمسازی از اجزای نام غیر .پ

اگ تویة فورست نونیی مقهلههانیی ااه

اع ای ننمیلیر تجربه به ناخ ر جنم بعاخ تمهن و جروزبنای آ هن ر قنل

نهشاههانی تام

انجنم شا (عاول .)2
جدول  .2نمونة کدها و گزارههای فهرست اصلی ،تمها ،و خوشههای تم

تمها

نمونة کدها و گزارههای فهرست اصل
ای ن به انر رستخ نییجة انرهنی ثهابمخ آیناة انریخ امیا
اصلی من به گناجیخ مقصا نونیی گناجیامخ انگی ة ا امه

بنور به غنیی نای
گناجی

انر اوفلبننهخ انر بن ههیتخ انری اه معنن ار استخ آجنهی

انی نب حرفه به مثنبة

ر انی نب انرخ انی نبهنی هاف نا ر شل خ ...

رسنلت

معنن ا

انرم به گناجیخ انر من به نها الیت گناجیامخ

و حهگة عاانشانی اگ همخ انر برای من ه ه چی م استخ
...
ا

گیستِ رسنلتِ حرفهای

امی اج انر و گناجی

ا

برای منخ ...

خوشههای تم
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ادامة جدول  .2نمونة کدها و گزارههای فهرست اصلی ،تمها ،و خوشههای تم

انرمخ ...

انر گین خ گمنن نا نبه

انر پرمطنلبه

آگارناجی امیاا انر ر گناجی

نمونة کدها و گزارههای فهرست اصل
گمن فهالنی برای انرخ ش گناز اریخ جهشبهگنگخ حجم

تمها

خوشههای تم

بنیا حضهر ذهن ه یشگی اشتخ ه یشه فکرم رجیر
فراغیی نیستخ

استخ ر نهاب هم فکر میانمخ اوقن

مشلهلیت مسی ر ذهنی

فکرم پیشش استخ ...
هم من رم هم انرمناخ بین این نقشهن جم میشهمخ به ااام

ا راک ههیتهنی

اولهیت هم؟خ تجربه نقشهنی م یل خ ...

میننقض

ارگشهنی گناجیامخ گناز ار

ارگشهنی فرامهششازخ

به من انرژی می هاخ شق به مراقبتخ روحیه ا
مالفهت ی

ار خ

پرسینرخ ...

پذیرش نقش مراقبیی

روحیهام ر گناجی بیشیر شاخ شق را بن نه به نننه
میآورمخ شق به فرگناخ مراقبت اگ نننها زخ شنار به خ
بنلیا به انر ر ع

تجایا قها ر اثر

وسین خ ...

تسری ح

رونیت به

سنحتهنی م یل
گناجی

نلم روحننی ر گناجیخ روحیة مذهبیخ قااست گناجیخ

معنهیت عنری ر

ایهیت معنهی گناجیامخ آرامش معنهی ر گناجی ...

گناجی

ماارا بن مر مخ صعة صار ر انرهنخ قار
شکیبنیی ر گناجیامخ جذشت ار

تح

و

ر برابر نطنهنی

یگرا خ ...

روا اری ر انر و
گناجی

 .4اع باریاب  .ر این مرحلهخ مطنبق الگهی مهسینان خ هر ی
تم بنگنهانی شا تن اف ینن حنص شه اه ین به صهر

انرار گایناجی ر مقنب انرار اب ارجننی انر

پنیبنای به اولهیتهنخ تقهیت آن ه برایم موم استخ ...

تثبیت و قهام ارگشهن

اگ تمهن و نهشاههانی

ینی و مطنبق بن مین انمالً مطرح

و پین زسنگی 1مکیهب شاز بنشنا ین ستام سنگجنر بان ماین بنشانا .ر ایان شارایط ساه
سننریه مطرح شا .1 :تمهن به صهر
نشا به صهر

ینی انمالً پین زسنگی شازانااخ  .2ر صاهر

بیان

ینیخ ستام سنگجنر بن مین هسیناخ و  .3اجر نه ینیانا ناه سانگجنر بان
1. transcript
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مین بنیا حذف شهنا؛ گیرا ارتبنفی بن تجربة شراتانناز ناارنا .بر ه ین اسن خ ن هنهای
اگ این ا یبنرینبیخ تم «روا اری ر انر وگناجی»خ اه ستام ر و مین به صاهر

ینای

مهر اشنرز قرار جرفیه به خ ارائه شاز است:
 ...« :P7ر واق این انر به من ین ا چطهر ر گنااجی صابهر بنشامخ چطاهر
هر انری اصرار و جله نااشیه بنشمخ برای ت ت

برای انجنم ا

اشیههنیم

شنار بنشم .»...
 ...« :P2ر این گمننة بیرحم به ته آرامشی معنهی می ها ااه حیای اگ نطانی
یگرا هم بگذری؛ چه ه کنرخ چه ه سرخ چه مر م ن ی .»...

این رویه برای ه ة تمهن تکرار و ا یبنرینبی شا و انطبنق آ هن بان ماین انجانم شاا .ر
نهشههنی تم نشن

عاول  2تمهنی تعیین ا یبنر شاز ر قنل

 .5توصیف باف اری فردی .ر این مرحلهخ بن تطبیق ا
ا زهنی حنص اگ مصنحبه بن هر یا
حنص شا .ی

ن هنه اگ این تهصیهن

ا ز شاز است.

تامهان و نهشاههانی تام بان
بنفیانری فار ی

اگ  11شاراتانناازخ  11تهصای
اه گمینه و بنفینر تجربة افرا را وص

میانا برای

شراتانناة وم ( )P2به این شرح است:
 P2ااانرش را ر محیطاای م لااه اگ آرامااش معنااهی تهصاای

ااار  .ر واق ا

غنیی نای منهیت انر این آرامش را به او القن اار ز باه  .اگ او پرسایام آیان ر
گناجی هم آرامش اری؟ او این آرامش معناهی و شاکیبنیی منایج اگ آ را ر
ه ة اران گناجیاش تجربه میار  .به مرور رینفیه به اه ناهازناننهاز ایان
رونیت به سنحن

یگر گناجی هم تسری میینبا.

 .6توصیف ساخ اری فردی .ر این جنمخ مشنبه جنم پیشینخ  11تهصی
ارائه شا؛ بن این تهنو

اه ر این جنم محهر تهصی

به  .ن هنهای اگ این تهصیهن

اگ تجنرب افارا

تجربه و سننینر تجرباها ناه گمیناة آ ا

برای ه ن شراتانناة وم ( )P2به این شرح است:

 P2نسبت مین انر و گناجی نه را اینجهنه تعری

میار  :گیساتا عواننی

تنیاز ر هم اه رسنلت حرفهای غنیی او را برآور ز میاناخ معنهییی ااه ر و
حهگز عنری استخ و رونیت و روا اری اه ر این گیستا عون عرین

ار .
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 .7توصیف بافت ساخ اری ف ردی .ر ایان جانم بان ترایا
سننینری هر ی

اگ شراتانناجن  11تهصای

ن هنهای اگ این تهصیهن

تهصایهن

بنفیانری و

بنفات ا ساننینری فار ی حنصا شاا.

برای ه ن شراتانناة وم ( )P2به این شرح است:

سعة صار و آرامش ر لحن  P2و گبن با او هنگنم پنسخ باه ساؤاال

آشاکنر

به  .او این روا اری را ننشی اگ آرامش معنهی و رونییی می انست اه اگ حاهگة
انر به مثنبة غنیت گناجیاش به ه ة سانحن
گناجی و حرفه به نها ی

رسنلت ر گیستعون او ر هم تنیاز به نا.

 .8ترکیب بافت ساخ اری .تهصی
تهصیهن

گنااجی تساری پیااا اار ز باه .

نونیی پایاة مننسبن

انر و گنااجی ااه ترایا

بنفتا سننینری  11شراتانناز به ر ا امه ارائه شاز است:

«سننتسنگة امی اج انر و گناجی محهر تجربة افرا اگ نسبت مین انر و یگر سنحن
گناجی به  .مشنراتانناجن به غنیی نای گناجی بنور اشینا و این بنور سب
حرفة نه را آجنهننه و اوفلبننه به مثنبة ی

شااز باه

رسنلت برج یننا .ر واق آنن ایان رسانلت

حرفهای را گیست میار نا .رهمتنیاجی اع ای این گیستعون اگ ی

فرف سهیة منهیِ

آگارناجی امیاا انر ر گناجی را ر پی اشت .مطنلبهجری انرخ مشلهلیت مسی ر ذهنیخ و
ا راک ههیتهنی میننقض ابعن منهی این گیستعون ِ رهمآمی یاه باه  .اگ ساهی یگارخ
مشنرات انناجن به انرار گایناجی ر مقنب انرار اب ارجننی انر به مثنباة ساهیة مثبات
تجربة نه اذ ن

اشینا .اگ منظر آنن خ گیساتِ رسانلت حرفاهای مهعا

ارگشهنی گناجیشن شاز و نقش مراقبیی آنن
ح

رونیت به یگر سنحن

تثبیات و قاهام

ر حهگة انر بن اث تجایااقها و سارایت

گناجی شاز اسات .باه االوز ساب

مایشاه آنان حا

معنهیت را ر ه ة ابعن گناجی نه ر عرین ببیننا و انش روا اری ر این حاهگزهان را
تجربه اننا».
بحث و نتيجه
هاف این پژوهش فوم تجربة گیسیة انرانن شنغ

ر سانگمن هانی مار منوان ر ماهر

نساابت میاان ااانر و گناااجی بااه  11 .مصاانحبة اسااین پاانرِ

یااق باان انراناان یکاای اگ
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شنننیهشازترین سنگمن هنی مر منون ایرانیخ یعنی مؤسسة مح خ انجانم شاا و ا زهانی
حنص اگ مصنحبههن بن رویکر پایاارشننسی و روش هشتمرحلاهای مهساینان
شانا .ر فراینا تحلی
ج ارزهن شانا و پ

ا زهنخ  423ج ارز /اا ر مرحلة افق سانگی وار فورسات اصالی
اگ پنالیشخ ا غنمخ ین حذف ر مرحلة تجریا  133جا ارز وار مرحلاة

تمسنگی و نهشهبنای شانا 11 .تم ر قنل
تحلی به  .ر ا امهخ نگنرش تهصیهن
بن لحنظ ار

تحلیا

تمهن و نهشههنی تم ا

سه نهشة ت نتی

نروعای ایان مرحلاه اگ

بنفینریخ سننینریخ و بنفت سننینری اگ مصنحبههان
ار تن هاف غنیی پژوهش یعنای ارائاة ترایا

بنفتسننینری امی اج انر و گناجی به مثنبة تجربة گیسیة انرانن این سنگمن مار منوان اگ
نسبت مین انر و گناجی میسر شه .
ترای

بنفتسننینری این تجربه و نی صهر بنای تامهان ر قنلا

نهشاههانی تام

(عاول  )2ربر ارناة چناین نکیة قنب تأم است.
ن ستخ نهشة تمِ «امی اج انر و گناجی» محهر اصلی تجربة گیسیة مشانراتاننااجن
به نا؛ به نحهی اه اسنسنً ترای

بنفتسننینریِ معرف سانگة مننسابن

اانر و گنااجی را

تبیین میار نا .و نهشة تم یگر ابعن وجننة این سننتسنگة اصلی را تشکی می ا نا.
تمهنی ذی این نهشة محاهری ن نیاننگر عریان و ایاائهلهژی فکاری حانام بار اذهان
شراتانناجن به نا .آنن اگ بنور به غنیی نای گناجی به ل وم پیگیری ی

رسنلت و پا

اگ آ انی نب حرفه به نها این رسنلت و ر نونیت گیستِ این رسنلت روی آور ز به نا.
ر پیشینة پژوهش نی مین

و مهوهم برناهر اری اگ رسانلت حرفاهای 1و گیساترسانلت

حرفهای 2ت نی وعه ار  .مهوهم انیر ا م اگ مهوهم اول است؛ باه جهناهای ااه باه بانور
پژوهشگرا آثنر مثبتِ برنهر اری اگ (ین ر واژجاننی معان لخ ا راک یان حضاهرِ) رسانلت
حرفهای تنون ر شرایطی هوهر میینبا اه این مهوهم به گیست رسنلت حرفهای باال شاه
( .)Hirschi et al. 2018نهشة تمِ «امی اج انر و گناجی» به نها محهر اصلی پایاة ماهر

1. having a calling
2. living a calling
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مطنلعه بن نظریههنی نهین مننسبن

انر و گناجیخ منننا نظریة ه نهنگی و نظریاة هانرمهنی

م یل

ن ایاننااخ

انر و گناجیخ اه سنحن

«گناجی به مثنبة ی

ا » را اگ هام تهکیا

ن ی تر است .ر ین حنل این نهشة تم بن نظریههنی سنّییخ منننا نظریة ب شبناای یان
نظریة مرگهنی انر و گناجیخ اه قنئ به جذار مین مرگهنی میعین اانر و ناننها ز هسایناخ
ملنیر

ار .

ومخ تمهنی ذی نهشة «انرار گایناجی ر مقنب انرار اب ارجننی انر»خ هم به لحنظ
تعاا و هم اگ نظر تکرارخ ر مصنحبههن بیش اگ تامهانی گیرمج ه اة نهشاة «آگارنااجی
امیاا انر ر گناجی» به نا .و این شهاها نشن هناة اه یت و حضاهر پررناگتار ساهیة
مثبت ر مننسبن
را ر این فی

انر و گناجی این انرانن به  .این نییجه منهیت مننسبن

انر و گنااجی

اگ مشنغ خ اه سرشیی اوفلبننه و مر منون ارنااخ باه جهناهای می انی اگ

یگر پژوهشهن نشن می ها؛ پژوهشهنیی اه ت را آ هن

اتنً بر ابعن منهی ین به بیان

یگر تضن انر بن گناجی است .چنین پژوهشهنیی بن رویکر تضن و حهگز به تنانوب ر
مهر تقریبنً ه ة مشنغ اگ انرانن ب ش رمن ()Karhula et al. 2017خ فننوری افال ن خ
نر زفروشی و بننکااری ( )Gupta & Srivastava 2021جرفیه تن مشنغ

انشای و ا ضانی

هیوت ل ی ( )Thanacoody et al. 2006قنب مشانهازاناا .بنانبراین یکای اگ وعاهز ت انی
پژوهش حنور و سوم انشاف ایی آ ارائة تصهیری مثبتتر اگ مهاعوه مین انر و گنااجی
ر اینجهنه مشنغ نن

است .جهینی است این و نهشه به نظریة سارری (تع ایم) نیا

اشنرة و نی ارنا اه البیه ر حنلت اول سارری مثبات 1و باه گ ام برنای پژوهشاگرا
تسوی  2انر و گناجی ( )Wu & Chang 2020و ر حنلت وم سرری منهی رخ می ها.
ر نونیتخ ر ین تهنو هنیی اه نییجة ایان پاژوهش بان پاژوهشهانی یگار اشاتخ
اشیراانتی اگ عن

تعنرض تهأمن بن غنیسنگی ر این رهمآمی یگی قنبا مشانهاز اسات.

میتها جهت این مهوه وعه اشیراک ااثر پژوهشهنیی است اه ر حهگة مننسبن

اانر و

1. positive spillover
2. facilitation
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گناجی انجنم شازانا؛ هرچنا نحهة تجربة این ساهیههانی مثبات و منهای و میا ا آ هان ر
مشنغ م یل

میهنو

است .ر ین اینکه به گ م پژوهشگرا مهاعوهخ تعن لخ یکپانرچگیخ

و یگاار مهاانهیم تصااهیرانناة مننساابن

ااانر و گناااجی چی ا ی فراتاار اگ صاارفِ تضاان یاان

غنیسنگیانا ()Carlson et al. 2009؛ ا نیی اه نینیج این پژوهش نی بر آ صحّه میجذار .
پيشنهاد
پژوهشهنی رو به رشایخ بهنصه

ر سنلهنی انیرخ بن مهوه مننسبن

انر و گناجی

بن رویکر ایهی انجنم شازانا .ر اننر اه یات مهواه خ رویکار ایهای ایان پاژوهشهان
نشن هناة ل وم واانوی مهوه اگ یاجنز هنی میعا است .ر ین حنلخ جروزهنی ویاژة
انرانن خ نظیر انرانن تها ینب ین افرا ی اه اوفلبننه ر سنگمن هانی مار منوان مشالهل
انرناخ ا یر مهر تهعه پژوهشگرا واق شازانا .این نقیصه ر پژوهشهنی انلی بیشیر
به چشم مینهر  .بنن به منهیت میهنو

اینجهنه مشنغ و سنگمن هنخ انجنم ا

تحقیقنتی

یق بن رویکر واانوی ابعن مکنه مهوهم ین بنگانایشی و احینننً بنگسنگی این سننتسنگز
قهینً به پژوهشگرا تهصیه میشه .
ر ین حنل اه چنین پژوهشهنیی رویکر نظری مهوهمپر اگی را ر پیش جرفیاهانااخ
میتهاننا به نهانناجن خ اگ ع له سینستجذارا سنگمن هنخ ایازهنیی برای ایجن و تقهیات
فرهنگ مننس

انرا گناجی ارائه اننا .مثالًخ سهیة منهی ین تضن جهنة امی اج انر و گنااجیا

اه ر این پژوهش تحت نها آگارناجی امیاا اانر ر گنااجی مطارح شاااا فبیعیانً ر
سنگمن هنی مر منون تهنو هنیی بن یگر سنگمن هن ار  .مثالً ا راک ههیتهانی مینانقض
م کن است ر مشنغ ا اری ر سنگمن هنیی بن مأمهریاتهانی میهانو

تهساط انرانان

غاغهای عاّی تلقی نشه ین ست اام معنانی یگاری اشایه بنشاا .رک منهیات ایان
مهوه تهسط بننین ین سینستجذارا به ارائة راهکنرهنی مننس

نهاها انجنمیا .اگ سهی

یگرخ سهیة مثبت این امی اجا اه ر این پژوهش تحت نها انرار گایناجی انر مطارح
شاا میتهانا به اعی ن یسنگی انرانن تنگزوار ین میقن اسنگی افرا برای پیهسین به ایان
نون هن ا

شنین تهعوی انا .نکیة قنب تهعه یگر ر ماهر نگارشهانی انرانان خ اگ
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ع له مننسبن

انر و گناجی آنن خ بنور به تلییر مرگهن و ر مهار ی معننی مهانهیم رفیانری

بن تهعه به فرهنگ و بنفینر سنگمننی است .این مهوه
بنر
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ر نهشاة اصالی پاژوهشخ ااه بان

امی اج انر و گناجی معرفی شاز استخ بهووهح مالحظه میشاه  .بنانبراین شانیا

اانه گمن آ فرارسیاز اه پژوهشگرا همسه بن بنگنگری ر مهنهیمِ رفینریِ اگ پیش مسلم
انگنشیهشاز انرار هنی سنیی مایریت مننب انسننی را مهر بنگآرایی قرار هنا.
ر نونیت جهینی است این پژوهش ا نی تع ایمپاذیری ینفیاههان باه یگار عهاما و
بنفینرهن را ناار  .گیرا هاف آ فوم تجربة انر و نسبت آ بن گناجی اگ منظر انرانن شنغ
ری

سنگمن ویژة مر منون به  .به بنر

به مهوه مننسبن

یگرخ این پژوهش تالشی به برای پر انات

انر و گناجی و مهوهمسنگی آ به مثنبة سنگة امی اج اانر و گنااجی تان

شرو ی بنشا برای یگر پژوهشگرا تن بن بورزجیری اگ روشهنی نهین ایهی یان ا ّای باه
مهوه ن

ملههل ین ا یر پر انیهشاز به شکلی مال و

یق بپر اگنا.
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منابع
ابراهی یخ الونم (« .)1400فوم تجربة گیسیه مننسبن

اانر و گنااجی ر ماایرا گ آان میا :

رویکر پایاارشننسیِ تهصیهی»خ پژوهشهنی مایریت مننب انسننیخ )2(13خ

 9ا .36

بنساایخ محاارم؛ الواانم ابراهی اای؛ ح یارواان ایراناای (« .)1397تبیااین مااال پیشاانیناهن و

پسنیناهنی تعن ل انر و گناجی؛ مطنلعهای ر شرات ملی جنگ ایارا »خ ماایریت منانب
انسننی ر صنعت نهتخ )37(10خ

 93ا .124

قلیپهرخ آرین؛ الونم ابراهی ی ( .)1399روا شننسی صنعیی و سنگمننیخ تورا خ اینب موربن .
انوئیخ موسن؛ اابر حسنپهر؛ ساعیا ععهارینیان؛ یهسا

وایلای (« .)1400تبان ل اانر و

نننها ز :ارائة نقشة انشی و مرور سه رویکر تعنرضخ غنیسنگیخ و تعن ل»خ مطنلعان
رفینر سنگمننیخ )1(10خ

 73ا .102

میرمح ایخ سیا مح ا (« .)1392نقش تعن ل انر و گناجی ر تلییرا

نگرشهنی اانری

(مهر مطنلعه :پرسینرا بی نرسین هنی منی

انشگنز لهم پ شکی شاویا بوشایی)»خ

برننمهری ی رفنز و تهسعة اعی ن یخ )16(4خ

 41ا .67

یهنسیخ لآرام؛ افشین قنس ی؛ مح ا مهسهیعا (« .)1394بررسی تأثیر تعن ل بین گناجی
انری و غیرانری بر ایهیت گناجی (مطنلعة ماهر ی :بی نرساین هانی شاور سانناج)»خ
بی نرسین خ )1(14خ

 85ا .96
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