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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. 

                                                                                                                   
 Corresponding Author, Email: e.ebrahimi@ihcs.ac.ir 

https://ijms.ut.ac.ir/author


  
 

یک ساخت نوپدید در  ةامتزاج کار و زندگی به مثاب

 نهاد: پژوهشی با رویکرد پدیدارشناسی های مردم سازمان
 الهام ابراهیمی

 علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایراناستادیار، گروه مدیریت، پژوهشگاه 

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

 چکيده

های مختلف علوم به خـود   در رشته را زندگی توجه بسیاری از پژوهشگران و نسبت میان کار دربارةهای اخیر پژوهش  در سال
ژرفای مفهوم مناسبات کار و زندگی و لزوم توجه بـه   ةدهند های گوناگون نشان رشته ها در دانش جلب کرده است. تنوع دیدگاه

از منظر کارکنان شاغل  کار و نسبت آن با زندگی ةتجرببا هدف فهم  اکتشافی این پژوهشِابعاد گوناگون اثرگذار بر آن است. 
 ریـزی  طـر  موستاکاس  ای مرحله هشت پدیدارشناسی و با روش کیفیِ انجام شد. پژوهش با رویکردنهاد  های مردم در سازمان

 نهاد مردم ةسسؤبه عنوان یک م محک ةسسؤنفر از کارکنان م 11پارِ عمیق با  های داستان مصاحبه ،ها شد. برای گردآوری داده
هـا   تحلیل داده ةدر نتیج استفاده شد. پذیری و بازتاب توصیف پرمایه های ها از روش تحلیل انجام شد. برای تأیید قابلیت اعتمادِ

ای، کـار پرماالبـه، مشـیولیت     رسالت، زیستِ رسالتِ حرفـه  ةانتخاب حرفه به مثابتم با عناوین باور به غایتمندی زندگی،  11
ید قوا در اثر پذیرش نقش مراقبتی، تسری حس رضایت ، تجدها های متناقض، تثبیت و قوام ارزش مستمر ذهنی، ادراک هویت

 و های منفـی  زندگی در قالب سه خوشه که سویه و رواداری در کار و ،های مختلف زندگی، معنویت جاری در زندگی به ساحت
فـردی، سـاختاری    اریبافت های توصیف در نهایت، کردند حاصل شد. تنیدگی کار و زندگی کارکنان را وصف می مثبت و درهم

امتزاج »با محوریت ساخت نوپدیدِ ساختاری ـ  یک توصیف ترکیبیِ بافت بندی فردی و به عنوان جمع ساختاریـ  و بافت ،فردی
 کارکنان ارائه شد. ةزیست ةتجرب ةبه مثاب« کار و زندگی

 واژگانکليد

 .موستاکاس نهاد، های مردم سازمان زیسته، ةپدیدارشناسی، تجرب امتزاج کار و زندگی،
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 مقدمه

و  ر یا  مهواهم مهسا      خبررسی رابطه و نسبت میان  اانرخ ناننها زخ گنااجی اعی ان ی     

؛ اسات  پژوهش  اشیه ةهنی انیر تهعه رو به رشای  ر حهگ  ر سنل« هنی گناجی سنحت»

سانگی اانر و گنااجیخ سارری       به نحهی اه مهنهیم میعا ی نظیر تضن  انر و گناجیخ غنی

 و خ2تننسا  اانر و گنااجی   خ 1تساوی  اانر و گنااجی   مثبت و منهیخ تعن ل انر و گنااجیخ  

 ت نی بن تهعه به اف ایش . هن هسینا ه گی منشع  اگ این پژوهش 3سنگجنری انر و گناجی

ایان مهواه خ فیا      ةاسان  پیشاینه و تنری  ا    و بار  نهیممهپژوهشگرا  به بررسی این 

 ةخ نظریا 6عبارا   ةخ نظری5/ عااسنگی4بنای ب ش ةمنننا نظری هن هن و نظریه وسیعی اگ  یاجنز

 ةخ نظری10مرگهنی انر و نننها ز ةخ نظری9تننس  ةخ نظری8حهظ مننب  ةخ نظری7سرری  ین تع یم

 ر ایان  نیا    13ه انهنگی  ةو نظری خ12تسوی  انر و نننها ز ةخ نظری11شنننیی هنی بهم سیسیم

 .(1399پهر و ابراهی ی  )قلی انا گمینه مطرح شاز

 مثالًارائه شاز است.  ین شازی  اگ مهنهیم   ر این مین  حیی تعنری  میهنوتی برای هر

  اسایر  ةجیاری اگ نظریا   ( بن تقلی  این مهوهم به تضن  و بن بورز1985)و بنت   14جرینونو 

شاه ( تعریا     نیا  شانننیه مای    16)اه تحت  نها  مال اسیر  سنگمننی میشیگن  15نقش

شکلی اگ تعنرض بین نقشی اه  ر آ  »مهوهم تضن  انر و گناجی را باین شرح ارائه  ا نا: 

بان   «.شاه   هنی انری و غیرانری بن ث ننسانگجنری ایان  و حاهگز مای     فشنر ننشی اگ نقش

                                                                                                                   
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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می انی اه تجنرب فر  »مثبتخ تحت  نها   ةه  نها  ی  سنگسنگی ب این مهوهمخ غنی ةتهسع

پر اگی  مهوهم خ«ب شا هن ارتقن می  ر ی  نقش   لکر  ین ایهیت گناجی او را  ر سنیر نقش

 .(Greenhaus & Powell 2006) شا

هانی   ترخ سانگز  شاز شنها ابعن  عنم  هن  الوز بر تاقیق تعنری  ارائه بن پیشرفت پژوهش

مننسابن  اانر و    ةهنی ایهی مبینی بر بنفینر  ر حاهگ  و پژوهش خهنی نهین عایاترخ  یاجنز

هنی اگ پیش تعیین  تعنری  سنیی و اسیهن ز اگ سنگز ةبه نحهی اه اانه  ارائ ؛گناجی هسییم

به فوام   یابنانا. به  بنر   یگرخ به گ م پژوهشگرا   شاز برای فوم این حهگز اهنیت ن ی

ب شی افرا  به مننسبن  انر و گناجیخ جهی ن  فر ی و ع عی  ر سپور اانر و  تر معنن   یق

و اه یت نسبی این  و سنحت برای افرا   ر بنفینرهنی م یل  شاللی و سانگمننی    خگناجی

 .(Putnik et al. 2018) مبن ر  ار 

 لهئبيان مس

 ر  را ترخ گناجی( تهعه بسینری اگ پژوهشگرا  ای وسی  مهنهیم انر و نننها ز )و  ر جسیرز

یریت خ ماا (Abstein et al. 2014ماایریت منانب  انساننی )مننناا      اگ منظرهنی م یل   رشیه

 Ebrahimi & Shoja )مننناا  خ روانشننسای (Gröpel & Kuhl 2009رفیانر سانگمننی )مننناا    

)مننناا  مطنلعان  فرهنگای    خ(Cervia & Biancheri 2017خ مطنلعن  عنسیت )مننناا  (2021

Putnik et al. 2018)منننا  ای رشیه و حیی بن  یاجنز مین  خ(Cahill et al. 2015) نصاه    به

از اگ تهلیااا   ل ای  ر ایان    هنی انیر به نه  عل  ار ز اسات. آمانر منیشرشا     ر سنل

 ا اناا  و پا  اگ آ  باه ز   2010هن مربهط به سنل   رصا پژوهش 70 ها  اه نشن  می ا حهگز

 (.1399 1400خ و ه کنرا  انوئیتأییای بر این ما نست )

ژرفنی این مهواهم و  ر   ة هنا مننسبن  انر و گناجی نشن   ر گمینةهن  این تنه   یاجنز

خ ناه   ماثالً هانی ایان حاهگز اسات.      نییجه ل وم تهعه به ابعن  جهننجه  اثرجذار بر پژوهش

مننسابن  اانر و    ةسانگ  ة هناا  تهانا حیی تعری  اع ای تشکی  مشنغ   نملی است اه می

نر هنی ا تها  تصهر ار  انهکنک حهگز اه منطقنً ن ی گناجی را تحت تأثیر قرار  ها؛ چهنن 

و  یگر اقسنم مشانغ  یکسان     خپژوهشیخ انرآفرینیا  و گناجی  ر مشنغ  ا اریخ آمهگشی
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به نحهی اه این مالحظه  ؛بنشا. البیه این مهوه  انیراً مهر  تهعه پژوهشگرا  قرار جرفیه

شااز بان ت راا  بار مشانغ        هانی انجانم   به برنی انها  مشنغ  تسری ینفیه است. پژوهش

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

است.  ر  این حانلخ ه این مهواه   ر     محهر به مهوه   هنیی اگ این رویکر  شل  ن هنه

هانی  ولیایخ نصهصایخ     هن نی  مصااق  ار . به  بانر   یگارخ سانگمن     مهر  نه  سنگمن 

هنی م یل  قطعنً مطنلبنتی را باه انرانان     هن بن مأمهریت و  یگر سنگمن  خنون    همیخ مر م

هن تأثیر نهاهاا  اشات.  ر میان  فیا       اننا اه بر نسبت مین  انر و گناجی آ  تح ی  می

انااخ ا یارین    زشاا انرانننشن  بررسی  هنیی اه اگ  یاجنز نسبت مین  انر و گناجیِ سنگمن 

جهنه نون هن  ر  انیصن  ینفیه است. هرچناخ تعاا  اناک ایننون   هنی مر م سوم به سنگمن 

هنی نصهصای م کان اسات تاهعیوی بارای ایان        ن شراتیهنی  ولیی  مقنیسه بن سنگمن 

ویاژز   هان و باه   اه یات ایان  سایه اگ سانگمن      خمهوه  محسهب شه ؛ به گ ام پژوهشاگر  

ارناا لا وم انیصان     هان    هنی منههی اه اگ لحنظ مأمهریت بن  یگر انها  سانگمن   تهنو 

 ها. بن این هافخ  ر این پاژوهش تاالش شاا     نشن  میاین بنفینر را  بهپژوهشی عااجننه 

آنان  فوام    ةگیسای  ةبر اسن  تجربا   ر این نون هن نسبت مین  انر و گناجی انرانن  شنغ 

 و منهیات  سرشات  خبه سه  لیا    ااز انجانم شاا. ن سات      مح  ةسسؤمانی نب  شه .

اه تع ااً برای مصانحبه انی انب شاانا تان      سسهؤاین م و  برنی مشنغ و میهن اوفلبننه 

ااه هااف اصالی مقنلاه     ا  هنی مین  منهیت مشنغ  اگ حیث مننسبن  انر و گنااجی  تهنو 

بنای این مهواهم  ر   سنگی و صهر  پژوهشی بن رویکر  مهوهم خشه .  وم نشن   ا ز ا است

آغنگی بر تع یاق   ستتهان و این پژوهش می هن  ر  ان  اشهر انجنم نشاز جهنه سنگمن  این

هانی   تارین سانگمن    شاز سسه یکی اگ شنننیهؤاین م خهنیی اگ این  ست بنشا. سهم پژوهش

هم نهانناز ارتبنط بیشیری بن منهیت مشنغ  آ  برقرار رو  نون   ر ایرا  است و اگ این مر م

 نظر این پژوهش را تأمین انا. تهانست فی  بیشیری اگ مشنغ  ماّ ار  هم می می
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 تحقيق ةمباني نظری و پيشين

 محملي برای تبيين مفهوم مناسبات کار و زندگي ةبه مثاب  نظريه

 مننسابن  اانر و گنااجی    ةبرنی نظرین  حاهگ  مهع  شه  بن فرح  ر این ب ش تالش می

 اسات  هینای ج هنی میهنوتی اه  ر نسبت مین  انر و گناجی وعه   ارنا تبیین شه .  یاجنز

مارع   « تعن ل اانر و گنااجی  »ة را بر واژ« مننسبن  انر و گناجی» ةرویکر هنی عایا واژ

مثبات   ةمهوه  مننسبن  انر و گناجی هر  و عنب ة ر حیط بر این بنورنا اه . گیرا اننا می

 (.Kelliher et al. 2019)شه   و منهی  ر نظر جرفیه می

مننسبن  انر و گنااجی   ةهنی سنیی  ر گمین نظریهیکی اگ بندی/ جداسازی.  بخش ةنظری

ای مین   جهنه رابطه اه بر مبننی آ  هیچ (Dubin 1956)بنای ین عااسنگی است  ب ش ةنظری

شه  اه هر  و حاهگز   جهنه فرض می انر و گناجی غیرانری وعه  ناار .  ر این نظریه این

هانی   و فعنلیات  هسینا یگر عاا  انرار ی( اگ ی  خشنننییخ فی یکیخ گمننی )اگ لحنظ روا 

 اننا. فر ی را برای فر  ایجن  می منحصربههن تقنونهنی  جرفیه  ر هر ی  اگ آ  صهر 

 ةمهر  مننسبن  انر و گناجی مطرح شاز نظری سنیی  یگری اه  ر ةنظری جبران. ةنظری

هانی   ا  محرومیتعبرا  به تالش انرانن  برای عبر ة. نظری(Wilensky 1960)عبرا  است 

اشانرز  ار  و بیاننگر آ  اسات ااه اسایهن ز اگ       خنظیر انر خای اگ گناجی شاز  ر حهگز تجربه

هنی ی  حهگز به بوبه  رونیت الی اگ گنااجی ا ا     عبرا  برای فنئق آما  بر ننرونییی

انا   ها اه فر   ر ی  حهگز اگ گناجی ننرونییی را تجربه می انا. عبرا  گمننی رخ می می

 هاا تان میا ا       یگاری را افا ایش مای    ةشاز( به حهگ )ین اه یت ا راک 1و سط   لبسیگی

 رونیت  ر آ  حهگز اف ایش ینبا.

ننشای اگ اانر باه     2این نظریه به انیقانل یان تع ایم اگنه بیگاننگی     سرریز یا تعمیم. ةنظری

منننا  خاین نظریه نی  ة. مبننی اولی(Wilensky 1960)اگنه بیگننگی ننشی اگ گناجی اشنرز  ار  

ااه تجربیان  منهای     انر به ؛ به فهری ةعبرا خ وعه  ی   یاجنز منهی نسبت به حهگ ةنظری

تهانا اگ  می شهنا. احسن  نی  هنی غیرانری تع یم  ا ز می شاز  ر مح  انر به حهگز احسن 

                                                                                                                   
1. engagement 

2. alienation 
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جهیاه   1«سرری  احسان  »انری به غیرانری و بنلعک  سرری  انا.   همنً به این حنلت  ةحهگ

سارری خ مطارح شاا ااه سارری  احسان / تجرباه         ةشه .  ر رویکر هنی بعای به نظریا  می

تهانا مثبت ین منهی بنشا. سرری  ح  مثبت به حنلت روانی مثبیی اشانرز  ار  ااه اگ یا      می

منهای باه حنلات روانای      ةینبا.  ر مقنب خ سرری   نفها   یگر انیقنل می ةی به حهگگناج ةحهگ

 انا.  یگری سرری  می ةگناجی به حهگ ةمنهی اشنرز  ار  اه اگ ی  حهگ

باه  نبانل    ه اهارز افرا   (Hobfoll 1989)حهظ مننب  ة نظریبر اسن   حفظ منابع. ةنظری

 ةتهاننا شنم  شرایط )منننا ووعیت تأه  و فهل  ور اس  و حهظ مننب  هسینا. مننب  می

و  انشی اه به  خخ پهل)منننا گمن   ین انرژی خنه ( هنی ش صی )منننا     نامت(خ ویژجی

باه اسایر  گماننی باروگ        ها سنیر مننب  را به  ست آور ( بنشانا. وااانش   فر  امکن  می

انا اه توایای برای اگ  ست رفین مننب  وعه   اشیه بنشاخ مننب  واقعنً اگ  ست بروناخ  می

ضن  مین  اانر  حهظ مننب خ ت ةشاز اگ مننب  حنص  نشه . بنن بر نظری بینی ین مننف  )سه ( پیش

تهانا منجر به اناها  م یلهای اگ وااانش باه اسایر  )ننروانیییخ افسار جیخ         و گناجی می

هانی هار  و    گمن  به نقش گیرا  ر فراینا رسیاجی هم .اوطراب ین تنش فی یهلهژی ( شه 

 رونا. انر و گناجی مننب  ارگش نا اگ  ست می ةحهگ

باه  ناها  یا  فرایناا     « تننسا  »بار اه یات    (Barnett 199) این نظریه تناسب. ةنظری

شانننیی تأایاا  ار . فباق     مین خ برای مثنلخ سن ن  انری و سالمت روا  ةمیننجی  ر رابط

هانی   هانی م یلا  راهبار     می ا   رک انرانن  اگ مؤلهاه » تعری خ تننس   بنر  است اگ

سنگی نینگهنی اانری و   هنی آنن  برای بوینه شن ؛ ین به  بنر   یگر برننمه نننها جیا  انری

هنگانمی ااه   «. شان   اعی ان ی  ناننها جی/ ا  غیرانری نه  و سنیر ا ضانی سیسایم اانری   

هانی ناه  را  رک اننااخ     نا راهبر  ه هنی مهعه   ر مح  انر به انرانن  اعنگز می ج ینه

اننا.  ر غیر این صاهر خ تضان  و    انرانن  سنگجنری بیشیر و آگر جی ا یری را تجربه می

 (.Geurts & Demerouti 2004) سط  بنالیی اگ رنجش را تجربه نهاهنا ار 

بار ایان مبننسات ااه اانر و       (Clark 2000)ایان نظریاه    مرزهای کار و خانواده. ةنظری

                                                                                                                   
1. affect spillover 
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هانخ قاهانینخ    هنی میهنو  هسینا؛ یعنای اهااافخ گبان     میهنو  بن فرهنگ ةنننها ز  و حهگ

و رفینرهنی میهنوتی  ارنا. مطنبق این نظریهخ افرا  باه فاهر روگاناه اگ مارگ باین  و       خآ اب

و  خاننا. به این ترتی خ افرا  به اهاافخ آ ابخ گبن  حهگز  بهر و اگ یکی به  یگری جذر می

فر  هر حهگز تطنبق ینبنا. برای برنی اگ   هنا تن بن تقنونهنی منحصربه رفینر نه  شک  می

خ  ر مهار ی اه گبن  و آ اب  و حهگز تن حا ؛ مثالًجذار ین  بهر اگ مرگ ا یر استافرا  این 

اانر بان    ةنا. امن برای برنی  یگر گبن  و رفینر مهر  انیظنر  ر حهگا  یگر شبیه گین ی به ی 

شاه  جاذار بارای     رو  تهنو  گین ی  ار  و این بن ث می نننها ز انیظنر می ةآن ه  ر حهگ

مرگهانی اانر و ناننها ز  ر تاالش اسات       ةر شایاتر بنشا. بنانبراینخ نظریا  این افرا  بسین

هنی مین  انر و نننها ز  رصاا  حهاظ    تهوی   ها اه چگهنه افرا  اگ فریق مایریت مرگ

 تعن ل مین  این  و حهگز هسینا.

 (Grzywacz & Marks 2000)مطاانبق ایاان نظریااه  ش  ناخ  . ه  ای ب  و  سیس   م ةنظری  

ای )مننناا فشانر    هنی گمینه هنیی نظیر نصنیص فر ی )منننا عنسیت و نژا ( و ویژجی ویژجی

فر  اگ مننسبن  اانر و ناننها ز تاأثیر مضان   )و بانلقهز       ةانر ین پشییبننی نننها ز( بر تجرب

شانننیی  ر   آ  بوبه  تننس  مین  فر  و محیط اوست. منانب  باهم   ةجذار  اه نییج تعنملی( می

ح نیت اگ سهی ه کنرا  و سرپرساین ( و منانب     و جیری محیط انر )نظیر اسیقالل  ر تص یم

یی  ر نننه )نظیر ح نیت ه سر( بن ث انهش سرری  منهی و اف ایش سرری  مثبات  شننن بهم

شنننیی  ر مح  انر )منننا فشانرهنی اانری(    شه .  ر مقنب خ مهان  بهم بین انر و نننها ز می

شنننیی  ر نننه )منننا  ام تهافق بن ه سر( بن ث اف ایش سرری  منهی و اانهش   و مهان  بهم

 (.Geurts & Demerouti 2004) شه  و نننها ز می سرری  مثبت بین انر

هانی   مشانبه سانیر نظریاه    (Wayne et al. 2007)این نظریه خانواده.    تسهیل کار ةنظری

باه  .  ار  اه انر و نننها ز به هام وابسایه و مک ا  هساینا    بر   ررا  مهوهم ینا سنگی غنی

 ةتهانا به فهر مثبت و ساه منا بار   لکار  حاهگ     می حهگز ی  ر  یریخ  رجیگر بنر   

 یمعنا  ینبه ا رخ  ها؛ سهیهتهانا به صهر   و ینننها ز م ا انر ی تأثیر بگذار . تسو یگر 
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 وناننها ز را بوباه  ب شاا     ةانا اه   لکر  حاهگ  را فراهم ییتهانا  سینور هن یاه انر م

 .ارتقن  هارا  یانر ةانا اه   لکر  حهگ یترا تقه  سینور هنییتهانا  یم نی  نننها ز

مطارح  ( 2011و ه کانرا  )  1مایال   ما   رانظریاه   این. خانواده   هماهنگ  کار ةنظری

واژز عایاای  ر ا بیان  ایان حاهگز      2«ه انهنگی ». اگ نظر این پژوهشگرا  مهواهم  ار نا

هنرمهنی را برای تعری  تعن ل انر و گناجی  ة( اسیعنر2007)و ه کنرا   3هی  مثالًنیست. 

اه  ر قین  بن  ام تضن  برای ا ا  باه تعریا  تعان ل مهفقیات ب رجای        ار نااسیهن ز 

ا  را تحات  ناه  « ه انهنگی اانر و گنااجی   ( »2001) 4 االوزخ اساینم   شا. باه  محسهب می

باه  ناها  عانیگ ین    « محرای برای ح  انمینبی  ر ایجان  تعان ل میان  اانر و گنااجی     »

 . ر سلسله مرات  نینگهنی منگله ارائه ار « نه شکهفنیی»

 پژوهش ةپيشين

بنای     سیهلتها  به انحنی م ی مننسبن  انر و گناجی را می ةشاز  ر حیط هنی انجنم پژوهش

پار اگیخ   )مهواهم پژوهش اننه  تهعه  ین ی(ا ّ ا )ایهی شننص روش پژوهشاسیهن ز اگ  .ار 

. هان هساینا   این تهکی معینرهنی  هنیی اگ ( ن هنهشنننیی خ  هام  ع عیتپیشنیناهن و پسنیناهن

ن ستِ مطنلعان  بان    ة سی بنای لحنظ انیمخ را مبننی  سیه پژوهششننص روش چننن ه  مثالً

افارا  اگ مننسابن  اانر و     ةانا. فوم تجرب رویکر ی ایهی به فوم   یق این مهوهم مبن ر  ار ز

مننسبن  اانر و گنااجی    ة(خ فوم تجرب1400مایرا  گ  آان می  )ابراهی ی  ةگناجی منننا تجرب

گنن  مسل ن  مونعر  ر فرهناگ غربای    ةتهسط افرا   ارای مشنغ  ین شرایط نن  منننا تجرب

(Ali et al. 2017) گنن  انرآفرین ةین تجرب (Rehman & Azam Roomi 2012 )    ین گنان  مسال ن

هن مهوهم مننسبن  انر و  . این پژوهشهن هسینا ای اگ این پژوهش ن هنه( Ismail 2018) آان می 

؛ بلکاه باه شانننت   یاق      انا شاز ملحهظ نکر ز اگ پیش تعری  ةگناجی را به  نها  ی  سنگ

 انا. هنی م یل  ه ت ج نر ز معننی میض ن آ   ر پژوهش

                                                                                                                   
1. McMillan 

2. harmony 

3. Hill 

4. Stum 
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مننسبن  انر و گناجی رویکر ی ا ّی را بارای پار انین    ةهنی حهگ پژوهش  ومجروز 

 ایهیت گناجی اانری  بن را مننسبن  انر و گناجی ةارتبنط سنگ و  انا به این مهوه  برج یاز

 ت نیاا  بااه تاارک نااامت  و خرواانیتخ  لبساایگی شااللی (خ 1394)یهنساای و ه کاانرا  

 1مسایر شاللی میلیار   خ (Mas-Machuca et al. 2016) (خ افی نر سانگمننی 1392)میرمح ای 

(Direnzo et al. 2015) 2آجاانهی ذهاانخ (Michel et al. 2014خ) شاال خ هاانی  و ویژجاای

اناا.   (  ر نظار جرفیاه  1397و رونیت نننها جی ) بنسی و ه کنرا   خ3محهری نه ارگینبی

وعه ت نی  این  سیه اگ مطنلعن  این است ااه بارنالف جاروز ن سات مننسابن  اانر و       

هنی اگ  ین تعن ل و بن ابعن  و شننص خسنگی تضن خ غنی ةگناجی را  ر قنل  ی  ین چنا سنگ

 انا. پیش تعری  شاز مهر  آگمه  قرار  ا ز

نون   هنی مر م انرانن  شنغ   ر سنگمن  ةگیسی ةفوم تجرب این پژوهش آنجن اه هافاگ 

شاه .   بناای مای   مطنلعن  جروز اول  سیه ة ر گمراستخ  ر مهر  نسبت مین  انر و گناجی 

هرچنا مطنلعان  ایهای میعاا ی  ر بنفینرهانی م یلا  سانگمننی انجانم شاازخ یکای اگ          

ای اه  ر این گمینه ینفت شاا   نون  هسینا. تنون مطنلعه ر مهنی م ترین بنفینرهن سنگمن  ملههل

نون  فیلیپین را  ر قنل  مهانا  و   هنی مر م انرانن  یکی اگ سنگمن  ةای است اه تجرب همطنلع

 .(Dee et al. 2020)انا  تهان ناسنگهنی  سیینبی به تعن ل تبیین می

 افزايي پژوهش بندی و سهم دانش جمع

منهی و یکپنرچه به مننسبن  انر و گنااجیخ   و مثبت ةجنن سههنی  بن سیر تطهر  یاجنز سه هم

هان   جهنه اه تعنری  و ابعن  نظریاه  هن شک  جرفت. ه ن  هنی م یلهی ذی  این  یاجنز نظریه

انناخ نظرا  سنیی بیشایر بار عااایش اانر و ناننها ز و تضان  ایان  و حاهگز          آشکنر می

نظار قارار    و یکپنرچگی را هام مااّ  سنگی  می را نا. بر ک خ نظرین  عایاتر مهوهم غنی

هان ه  نان     هن هم اقاامن    لینتی سنگمن  رغم این نظرین  عایاخ هم پژوهش انا. به  ا ز

 بان  پژوهشاگرا   هانی انیار   هرچنا  ر سانل  ؛ اننا منهی این مهوهم را تهکر غنل  می ةسهی

                                                                                                                   
1. Protean career 

2. mindfulness 

3. core self-evaluation 
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انا نشان    تالش ار زی ه نهنگ راًیو ان خیسنگ کپنرچهیخ مننسبن  هنیی منننا واژز ینیگ یعن

 & Adisa)اناا   میهنو  باروگ و هواهر مای    ة هنا این مهوهم  ر بنفینرهنی م یل  به جهن

Gbadamosi 2021.) پژوهش حنور  اف ایی ن ست  انش و سوم یاصل یهن اگ اسیاالل یکی

پژوهش پر انین به بنفینری است  اف ایی  یگرِ سوم  انش نی  پر انین به ه ین نکیه است.

 هنی سنگمننی مهر  تهعه پژوهشگرا  قرار جرفیه است. اه ا یر اگ  یگر گمینه

 روش تحقيق

 ر  است.االرک مهسینان  ای  مرحله رویکر  پژوهش حنور پایاارشننسی بن روش هشت

هانی م یلهای بارای تحلیا   ا ز      ا م اگ تهصیهی ین تحلیلایخ روش  خرویکر  پایاارشننسی

ای اگ  یاا پژوهشاگر    ی  نینگمنا منطق ین وعه  شرایط ویژز انرجیری هر وعه   ار  اه به

  ةپایاا « تهصای  »افارا  و  « ةذا  تجربا »است.  ر این پژوهشخ اگ آنجن ااه  سایینبی باه    

نظار باه خ روش پایاارشننسای تهصایهی      مااّ « بنفینر ویژز»اجی  ر ی  مننسبن  انر و گن

 اسیهن ز شا. خترِ و  انم است ای بر روش ا ّی اه  ر اص  اصالحیه خمهسینان 

 برش ر ز است: روش نه مهسینان  مراح  گیر برای 

مارتبط بان    یاااهن  /هان  جا ارز  ه اة  بندی مقدمات . یک فهرست و یک گروه ةتهی .1

 ه اة شاه .   انناجن  فورسات مای   ت  شرات مطنلعه برای تهصی  ت مهر   ةتجرب

 شه . جهیه می 1سنگی  بنرا  ارگشی برابر  ارنا. به این حنلت افق

 هس  ند.   ترین تجرب ه  فرد برجس ه ههای منحصرب که کیفیت نام غیری اجزایتعیین  .2

تاها  آ    مهر  مطنلعه است اه مای  ةاگ تجرب )آنی( ای لحظه حنوی اا /ج ارزآین آ  

 جا ارز جاذاری ایان    و نانم  تجری د  انست؟ آیان   فومین انفی برای  الگم ع ءرا ی  

 شه ؟ حذفین بنیا  پذیر است؟ امکن 

فروانساات  ةاساایهن باان  خمحقااق .ن  ام غیر اج  زای س  ازی از ت  مبن  دی و  خوش  ه .3

 انا. میبنای  نهشه هن تم  ر قنل ننمیلیر را خ اع ای شنننیی پایاار

                                                                                                                   
1. Horizontalization 
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 ر این مرحلهخ . اع باریاب کاربرد: نام غیر از طریق  های اجزا و تمشناسای  نهای   .4

شاز تهسط  هن را اگ فریق مقنیسه بن تهصی  انم  ارائه آ  تمننمیلیر و  اع ایمحقق 

 انا. می بنگبینیانناجن   ی  اگ شرات هر

شااز   نانمیلیر ا یبنریانبی   اع ایو  2مهوه ی بنای نقشاگ . 1باف اری فردی توصیف .5

 شه . تهلیا می نریانناجن  ی  تهصی  بنفی برای هر ی  اگ تهصیهن  شرات

بعاخ تهصی  سننینری هار یا  اگ افارا  بار      ة ر مرحل .توصیف ساخ اری فردی .6

شاه . یا  تهصای  ساننینری شانم        فار ی تهلیاا مای    نریمبننی تهصای  بنفیا  

 مطنلعه است. مهر  ةتجرب هنی پهینییواوحی اگ  بنای نقش

اننااجن  یا  تهصای      برای هر ی  اگ شارات  .ساخ اری فردی   توصیف بافت .7

 شه . تهلیا می هن اع ا و تمسننینری اگ معننی ا  بنفت

ساننینری  ا  پنیننیخ ی  تهصی  ترایبیِ بنفات  ة ر مرحل ساخ اری.   ترکیب بافت .8

شاه .   تهلیا مای  خانناجن  به  نها  ی  جروز است اه معرف شرات خاگ ذا  تجربه

ماهر  نظار را    ةانناجن  به  نها  ی  جروز تجربا  اینکه شرات فوماین تهصی   ر 

 (.Beck 2020) انا انا ا   می چگهنه تجربه ار ز

 ةسسؤنهر اگ انرانن  م 11بن  3ژرفنروهنی  هنی پژوهش اگ فریق مصنحبه جر آوری  ا ز

ااه  ی اننااجنن  انی انب شارات  نا اگ ا  بنر این نه  مصنحبه  هنی ویژجی مح  انجنم شا.

هان و   مهقعیات  یاق اانوش    استخ  نها  هم پژوهشاول  ارنا اه بن مهوه    ست ةتجرب

هنی  جذاری برای به  ست آور   پنسخ هافبنگخ هنی  اتکن به پرسشخ انناجن  شرات ةتجرب

و  ر نونیات   خپاژوهش اننااجن   ر   شرات ةمعننی و تجرب و  یاجنز فومتأایا بر خ تهصیلی

هنی  هن و شرح هن و  یاجنز نکیه و پژوهش  ةنشا بینی هنی پیش عه  ر حهگزو عستانربستِ 

نهر اگ  4انناجن  گ  به نا.  ههت نهر اگ مشنرات .(Flick 2018)هن  انششاز اگ  و نی ارائه

نهار  ر   4سنل سن  اشینا.  50نهر بیش اگ  1و  خسنل 50تن  30نهر بین  6سنلخ  30آنن  گیر 

                                                                                                                   
1. individual textural description 

2. thematic portrayals 

3. intensive interviewing 
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نهار  ر ب اش ناامن      2خ ارتبانط بان یانورا    نهار  ر ب اش    2خ ما انریب ش نامن  

نهار  ر ب اش    1و  خانر رماننی نهار  ر ب اش    1نهر  ر ب ش اورژانا خ   1شننسیخ  روا 

نهر  ر س ت مساوهل و مانبقی انرشننسان  یان  رماننگرا        2 آنکهلهژی مشلهل انر به نا.

اننااجن   ارای ماارک انرشننسای یان      نهر اگ مشنرات 4هن به نا. اگ نظر تحصیال   ب ش

 .به نامارک  ایری   ارای نهر 1و  خارشا نهر  ارای مارک انرشننسی  6ترخ  پنیین

اننااجن  ماهر  نیانگ بارای یا  ن هناه را        تعاا  شارات  تب  آ  مهسینان  انم و به و 

وابسایه  آمااز اگ هار شا ص      سات  هنی ننم به به می ا   ا ز ؛ بلکه آ  راانان مش ص ن ی

خ بلکاه تعااا    موام نیسات   اننااجن   ش نر شارات  ر روش مهسینان  خ واق .  ر  اننا می

انناجن  اگ  تهصیهن  شرات اه  ر خهنی تم معرف پایاز نهشهآماز برای   ست به 1مصن یق

اننااجن  اگ تجربیان     هنیی ااه شارات   چه  ا ز . هراه یت  ار  خشن  مهعه  استتجربینت

این  ر  .(Beck 2020) تر نهاها به  مهر  نینگ اهچ  ة هنا بیشیر بنشاخ ن هن نه  ارائه می

بناای   نهشه /سنگی  تم ةمرحل  رج ارز  133 و سنگی افق ةج ارز/ اا  ر مرحل 423پژوهش 

نُاه  پا  اگ   .شاا  هان افا و ز ن ای    بر تنه  آ  خاه بن اف ایش تعاا  تهصیهن  آمانا  ست به

تام   ةای ااه باه نهشا     یگار جا ارز   ةمصنحبه تهق  صهر  جرفت و بن تکرار  و مصنحب

 ینفت نشا. خعایای مرتبط بنشا

ااه اگ   خ4پاذیری  و بنگتانب  3بانگآوایی  و روش اگ  پژوهش 2حصهل قنبلیت ا ی ن  برای

اسایهن ز شاا. بانگآوایی باه ایان       هسیناخ شنننیی ارگینبی تحقیقن  پایاار هنی روشع له 

ذهن را  ر هن  اگ آ ]حسی آشنن  شهنا انااگ  تهسط افرا  فنینهن  ینفیهمعننست اه تالش شه  

باه ایان اصا  اشانرز  ار  ااه پژوهشاگر بنیاا اگ        پاذیری   بنگتانب  [.نهانناز تصاهیر اناا  

آجنهی  اشیه بنشا  پژوهشنه   ر مهر   هنی ارگشو  مهروون  و  صیش هنی  سهجیری

 Curtin) / نینیج پژوهش را برای نه  و م نفبن   ینی سانگ  یناافر ر و تأثیرجذاری نه  

                                                                                                                   
1. instances  

2. trustworthiness 

3. resonancy 

4. reflectivity 
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& Fossey 2007 .) هانی   هن برای تام  قهل برای ایجن  ح  بنگآواییخ تالش شا جهینترین نق

هانی   فارض  پاذیری نیا  اگ  رپرانی جاذاری پایش     پژوهش ارائه شه . بارای حهاظ بنگتانب   

هان و  ر   اسیهن ز شا.  ر حاین مصانحبه   ختاه مهر  تأایا روش مهسینان  اس خپژوهشگر

 خهنی ذهنی پژوهشاگر  گمینه ملنیر بن پیششا   یاز میهنخ چننن ه شهاهای  گمن  تحلی   ا ز

 شا. تحقیقن  پیشین به خ بر تع یق مبنحث تأایا می ةاه جنهی به  لی  مطنلع

 های تحقيق هيافت

روش  ةهانی هشایگنن   جانم  یا  اگ  هانی حنصا  اگ پاژوهش مطانبق بان هار        ر ا امهخ ینفیه

 انا. مهسینان  ارائه شاز

هار    ر این مرحلهخ هر مصانحبه چنااین بانر نهانااز و بانگنهانی شاا.      سازی.  افق. 1

فر  اگ مننسبن  انر و گناجی به  برعسیه و  ر فورست مربهط  ة بنرتی اه مربهط به تجرب

 بانرا   سنگیخ  ینا افق ر نونیتخ برای تک ی  فراشا.  صنحبه وار ی آ  مااهن /هن به ج ارز

یا    وار  خ یگار  یا  بن  ر نظر جارفین ارگش برابار بان    خ فورست 11 ه ةشاز  ر  برعسیه

 P4چونرم  ةسنگی مربهط به ب شی اگ مصنحب ای اگ فراینا افق ن هنه .ناشا «فورست اصلی»

 نشن   ا ز شاز است. 1 ر عاول 

 چهارمکنندة  شرکتهای پژوهشگر بر اساس مصاحبه با  سازی یادداشت ای از افق . نمونه1جدول 

 ؟ا انی چه چی ی را بن این ال ه مرتبط می ؟ستنبه چه معن ش نبرای  انرپژوهشگر: 

P4 :من ما انر هسیم. انرم مسیل م حضهر اننر بی نر استنهاهم اول ا ی  ر مهر  انرم برایین  بگهیم.  می  ...

ام  انری است اه به گناجی این ه ن  هنی  اوفل  به مخ امن فو یام اول  ضه جروز .انر برای من ه ه چی م است

 ... هافخ ای ن خ  شقبن استخ  گناجیانر برایم میرا ف بن ...   ها میمعنن 

 ؟ابگهیی ی اه انر برایین  چنلشی  ر نننها ز ایجن  ار  ر مهر  مهقعیی اتهانی می پژوهشگر:

P4 :.چنا روگ پیش  ر نننه بن پسرم به ننفر انر اشیبنهی اه ار ز به    ها ار م و ...  حی نً. نیلی  ور نیست

جرفیم. به هر  وعاا   ذابولی بن او   ها نکر م. نیلی  خه ین انر را ار ز به  هم اه ان  بی نرین م آما یکی اگ 

 شهم. هن جم می بین این نقش اشیم ین نه؟ جنهی  امن بنیا رفینر مشنبوی می .هم من رم هم انرمناحنل من 
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 بنراتی هسینا اه اگ مصنحبه بان نهار چوانرم     ةن هن  ر عاول شاز اشی هنی نط ب ش

 هن شانا. وار  فورست اصلی ین  اشت

رست اصالی بان  ر نظار جارفین  و     وف ااهنی ه ة ر این مرحلهخ تجرید و حذف. . 2

اگ تجربه بنشاا ااه بارای  رک آ      ای حنوی لحظه .1بنیا:  ج ارزهر  شانا.شننص آگمه  

تن بیها  آ  را عا ء   پذیر بنشا جذاری آ  امکن  انی ا  و برچس  .2وروری و انفی است و 

بنر شرایط مطنبقت نااشیناخ به فهر الی حذف ین این بن  هن ج ارزاجر  ننمیلیر  ر نظر جرفت.

 تکاراری و مابوم   و پهشن   بنرا  هم الوزخ  شانا. به تبیین میتر  بن اصطالحن   قیق  یگر

 شانا.حذف  نی 

جا ارز ااه باه فورسات      423اگ مج اه   ین حذف  خخ ا غنمبه این ترتی  پ  اگ پنالیش

 ج ارز بنقی مننا. 133 اصلی وار  شاز به نا

هانیی ااه    فورست نونیی مقهله ةپ  اگ توی نام غیر. اجزای سازی از تمبندی و  خوشه. 3

هانی تام    هن  ر قنل  نهشاه  بنای آ  هن و جروز تم خاع ای ننمیلیر تجربه به ناخ  ر جنم بعا

 .(2)عاول  انجنم شا

 های تم و خوشه ،ها تمهای فهرست اصلی،  کدها و گزاره ةنمون. 2جدول 

 های تم خوشه ها تم های فهرست اصل  گزاره کدها و ةنمون

 خ امیاانری ةخ آینامثهاب هنیانر ةنییجای ن  به انر  رستخ 

ا امه  ةخ انگی ما گناجی به گناجیخ مقصا نونیی اصلی من

 ... خبرای من  ا  

بنور به غنیی نای 

 گناجی

جی
نا
و گ

نر 
ج ا

ی ا
ام

 

آجنهی  خاست معنن ار ی اهانر  اوفلبننهخ انر بن ههیتخ انر

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

 ةانی نب حرفه به مثنب

 رسنلت

خ ما به  نها  الیت گناجیمن به گناجیخ انر  ممعنن  ا   انر

 انر برای من ه ه چی م استخ خاگ هم عاانشانی ة و حهگ

... 

 ای گیستِ رسنلتِ حرفه

 ا
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 های تم و خوشه ،ها تمهای فهرست اصلی،  کدها و گزاره ةنمون. 2جدول دامة ا

 های تم خوشه ها تم های فهرست اصل  گزاره کدها و ةنمون

حجم گنگخ  به  اریخ جهش گناز ش خ برای انر گمن  فهالنی

 ... خانرم انر گین خ گمنن نا نبه  
 انر پرمطنلبه

جی
نا
ر گ

ر  
 ان
اا 

امی
ی 
اج
ارن
آگ

 

ه یشه فکرم  رجیر خ  اشت حضهر ذهن ه یشگیبنیا 

انمخ اوقن  فراغیی نیستخ  استخ  ر نهاب هم فکر می

 فکرم پیشش استخ ...

 مشلهلیت مسی ر ذهنی

شهمخ به ااام  هن جم می هم من رم هم انرمناخ بین این نقش

 ...هنی م یل خ  نقش هاولهیت  هم؟خ تجرب

هنی  ا راک ههیت

 میننقض

 شازخ هنی فرامهش گناز ار   ارگش مخا هنی گناجی ارگش

 هنخ تقهیت آن ه برایم موم استخ ... پنیبنای به اولهیت
 هن تثبیت و قهام ارگش

انر
ی 
جنن
 ار
  اب
ار
انر

  
قنب
ر م
ی  

اج
گاین

ر  
را
ان

 

 روحیه ا   ار  خ  هاخ  شق به مراقبتخ به من انرژی می

 مالفهت ی  پرسینرخ ...

تجایا قها  ر اثر 

 پذیرش نقش مراقبیی

ام  ر گناجی بیشیر شاخ  شق را بن نه  به نننه  روحیه

شنار به  خ  شق به فرگناخ مراقبت اگ نننها زخ آورمخ  می

 بنلیا  به انر  ر ع    وسین خ ...

تسری ح  رونیت به 

هنی م یل   سنحت

 گناجی

مذهبیخ قااست گناجیخ  ةروحننی  ر گناجیخ روحی  نلم

 ... آرامش معنهی  ر گناجیمخ ا ایهیت معنهی گناجی

معنهیت عنری  ر 

 گناجی

صار  ر انرهنخ قار  تح   و  ةماارا بن مر مخ صع

مخ جذشت ار    ر برابر نطنهنی ا شکیبنیی  ر گناجی

  یگرا خ ...

 روا اری  ر انر و

 گناجی

 

هانی   هن و نهشاه  ی  اگ تم این مرحلهخ مطنبق الگهی مهسینان خ هر  ر. اع باریاب . 4

مطرح انمالً  و مطنبق بن مین به صهر   ینیین اه  شه اف ینن  حنص   بنگنهانی شا تن تم

 ر ایان شارایط ساه     بنشانا.  بان ماین   ام سنگجنر  ست بنشنا ین  شاز مکیهب 1سنگی پین ز و

 ر صاهر  بیان     .2خ اناا  شاز سنگی پین زهن به صهر   ینی انمالً  تم .1 سننریه مطرح شا:

بان  انا ناه سانگجنر     ینیاجر نه  .3و  خهسینا بن مین ام سنگجنر خ  ست ینی صهر نشا  به 

                                                                                                                   
1. transcript 
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ای  ن هنه خبر ه ین اسن انناز ناارنا.  شرات ةگیرا ارتبنفی بن تجرب ؛بنیا حذف شهنامین 

ام  ر  و مین به صاهر   ینای    اه  ست خ« ر انر وگناجی روا اری»اگ این ا یبنرینبیخ تم 

 :ارائه شاز است خمهر  اشنرز قرار جرفیه به 

7P...« :  خ چطاهر  بنشام   ر گنااجی صابهر   این انر به من ین   ا  چطهر  ر واق

هنیم  ت   اشیه نااشیه بنشمخ برای ت  اصرار و  جلههر انری   ا   برای انجنم

 ...«. شنار بنشم

2P :...« اگ نطانی   ها ااه حیای    به ته آرامشی معنهی می رحم بی ة ر این گمنن

 ...«. چه مر م  ن ی خچه ه کنرخ چه ه سر ؛ یگرا  هم بگذری

 ر هن بان ماین انجانم شاا.      و انطبنق آ شا هن تکرار و ا یبنرینبی  تم ه ةاین رویه برای 

 نشن   ا ز شاز است.هنی تم  هنی تعیین ا یبنر شاز  ر قنل  نهشه تم 2عاول 

هانی تام بان     هان و نهشاه    ر این مرحلهخ بن تطبیق  ا   تام  باف اری فردی. توصیف. 5

تهصای  بنفیانری فار ی     11انناازخ   شارات  11یا  اگ   هنی حنص  اگ مصنحبه بن هر  ا ز

برای انا  افرا  را وص  می ةاه گمینه و بنفینر تجرب اگ این تهصیهن   ن هنهی  حنص  شا. 

 به این شرح است:( 2P)  وم ةاننا شرات

2P   . ر واقاا  ااانرش را  ر محیطاای م لااه اگ آرامااش معنااهی تهصاای  ااار 

غنیی نای منهیت انر این آرامش را به او القن اار ز باه . اگ او پرسایام آیان  ر     

را  ر  و شاکیبنیی منایج اگ آ    گناجی هم آرامش  اری؟ او این آرامش معناهی 

ناننهاز ایان     رینفیه به  اه ناهاز  مرورار . به  اش تجربه می اران  گناجی ه ة

 ینبا. رونیت به سنحن   یگر گناجی هم تسری می

تهصی  اگ تجنرب افارا    11مشنبه جنم پیشینخ  خ ر این جنم .توصیف ساخ اری فردی. 6

 ا  آ  ةه گمینا نا  ا سننینر تجرباه  و  ر این جنم محهر تهصی  تجربهارائه شا؛ بن این تهنو  اه 

 به این شرح است:( 2P)  وم ةاننا شرات ه ن  ای اگ این تهصیهن  برای ن هنه به .

2P عواننی  ا  گیسات ار :  جهنه تعری  می نسبت مین  انر و گناجی نه  را این

اناخ معنهییی ااه  ر  و   غنیی او را برآور ز می ای حرفه اه رسنلت تنیاز  ر هم

 عون  عرین   ار .ا  گیسترونیت و روا اری اه  ر این و  خحهگز عنری است
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 ر ایان جانم بان ترایا  تهصایهن  بنفیانری و        .ساخ اری ف ردی    توصیف بافت. 7

ساننینری فار ی حنصا  شاا.      ا تهصای  بنفات   11انناجن   ی  اگ شرات سننینری هر

 به این شرح است:( 2P)  ومة اننا ای اگ این تهصیهن  برای ه ن  شرات ن هنه

اال  آشاکنر  ؤو گبن  با  او هنگنم پنسخ باه سا   2Pصار و آرامش  ر لحن  ةسع

 ة انست اه اگ حاهگ  به . او این روا اری را ننشی اگ آرامش معنهی و رونییی می

سانحن  گنااجی تساری پیااا اار ز باه .        ه ةاش به  غنیت گناجی ةانر به مثنب

 تنیاز به نا.عون  او  ر هم   ر گیست گناجی و حرفه به  نها  ی  رسنلت

مننسبن  انر و گنااجی ااه ترایا      ةتهصی  نونیی پایا ساخ اری.   ترکیب بافت. 8

 انناز به   ر ا امه ارائه شاز است: شرات 11سننینری ا   تهصیهن  بنفت

افرا  اگ نسبت مین  انر و  یگر سنحن   ةامی اج انر و گناجی محهر تجرب ةسنگ سننت»

ای گناجی بنور  اشینا و این بنور سب  شااز باه    نانناجن  به غنیی  گناجی به . مشنرات

ی  رسنلت برج یننا.  ر واق  آنن  ایان رسانلت    ةنه  را آجنهننه و  اوفلبننه به مثنب ةحرف

منهیِ  ةسهی اگ ی  فرف عون  تنیاجی اع ای این گیست ار نا.  رهم ای را گیست می حرفه

و  خجری انرخ مشلهلیت مسی ر ذهنی مطنلبه آگارناجی امیاا  انر  ر گناجی را  ر پی  اشت.

آمی یاه باه . اگ ساهی  یگارخ      عون ِ  رهم  هنی میننقض ابعن  منهی این گیست ا راک ههیت

مثبات   ةهیسا  ةانناجن  به انرار  گایناجی  ر مقنب  انرار  اب ارجننی انر به مثنبا  مشنرات

ای مهعا  تثبیات و قاهام     رسانلت حرفاه  اگ منظر آنن خ گیساتِ   اشینا.  اذ ن نه   ةتجرب

انر بن اث تجایااقها و سارایت     ةنقش مراقبیی آنن   ر حهگ شاز و شن  هنی گناجی ارگش

حا    آنان    هشا   االوز ساب  مای    باه  .ز اسات ح  رونیت به  یگر سنحن  گناجی شا

هان را   نه   ر عرین  ببیننا و انش روا اری  ر این حاهگز ابعن  گناجی  ه ةمعنهیت را  ر 

 «.تجربه اننا

 بحث و نتيجه

نوان   ر ماهر     هانی مار م   انرانن  شنغ   ر سانگمن   ةگیسی ةهاف این پژوهش فوم تجرب

یکاای اگ پاانرِ   یااق باان انراناان    اسااین  ةمصاانحب 11. بااه  نساابت میاان  ااانر و گناااجی
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هانی   انجانم شاا و  ا ز   خمح  ةسسؤیعنی م خایرانینون   هنی مر م ترین سنگمن  شاز شنننیه

ای مهساینان  تحلیا     مرحلاه  هن بن رویکر  پایاارشننسی و روش هشت حنص  اگ مصنحبه

سانگی وار  فورسات اصالی     افق ةج ارز/ اا  ر مرحل 423هنخ  تحلی   ا ز فراینا ر  شانا.

 ةجا ارز وار  مرحلا   133جریا ت ةین حذف  ر مرحل خهن شانا و پ  اگ پنالیشخ ا غنم ج ارز

ت نتی  نروعای ایان مرحلاه اگ     ةتم  ر قنل  سه نهش 11بنای شانا.  سنگی و نهشه  تم

هان   سننینری اگ مصنحبه و بنفت ختحلی  به .  ر ا امهخ نگنرش تهصیهن  بنفینریخ سننینری

ترایا    ةهنی تم ا   ار  تن هاف غنیی پژوهش یعنای ارائا   هن و نهشه بن لحنظ ار   تم

نوان  اگ   مار م   انرانن  این سنگمن  ةگیسی ةتجرب ةامی اج انر و گناجی به مثنب سننینری بنفت

 نسبت مین  انر و گناجی میسر شه .

هانی تام    هان  ر قنلا  نهشاه    بنای تام  صهر سننینری این تجربه و نی   ترای  بنفت

 قنب  تأم  است. ةچناین نکی ة(  ربر ارنا2)عاول 

اننااجن    مشانرات  ةگیسی ةمحهر اصلی تجرب« امی اج انر و گناجی» تمِ ةن ستخ نهش

مننسابن  اانر و گنااجی را     ةمعرف سانگ  سننینریِ به نحهی اه اسنسنً ترای  بنفت نا؛به 

 ا نا.  تشکی  میاصلی را  ةسنگ این سننت ةتم  یگر ابعن   وجنن ة و نهش .ناار  تبیین می

ن نیاننگر عریان  و ایاائهلهژی فکاری حانام بار اذهان          محاهری  ةهنی ذی  این نهش تم

انناجن  به نا. آنن  اگ بنور به غنیی نای گناجی به ل وم پیگیری ی  رسنلت و پا    شرات

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

رسانلت   و گیسات  1ای سانلت حرفاه  پژوهش نی  مین   و مهوهم برناهر اری اگ ر  پیشینة ر 

 بانور ای ااه باه     ا م اگ مهوهم اول است؛ باه جهناه  مهوهم انیر . ت نی  وعه   ار  2ای حرفه

( رسانلت  )ین  ر واژجاننی معان لخ ا راک یان حضاهرِ     اگ برنهر اری پژوهشگرا  آثنر مثبتِ

 ی باال شاه   ا ینبا اه این مهوهم به گیست رسنلت حرفه ای تنون  ر شرایطی هوهر می حرفه

(Hirschi et al. 2018). ماهر    ةبه  نها  محهر اصلی پایا «امی اج انر و گناجی»تمِ  ةنهش

                                                                                                                   
1. having a calling 

2. living a calling 
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هانرمهنی   ةنظریا ه نهنگی و  ةمنننا نظری خهنی نهین مننسبن  انر و گناجی بن نظریه مطنلعه

 خانا ان را اگ هام تهکیا  ن ای    «ی  ا  ةگناجی به مثنب»اه سنحن  م یل   خانر و گناجی

بناای یان    ب ش ةمنننا نظری خییهنی سنّ تم بن نظریه ة ر  ین حنل این نهش .تر است ن  ی 

 خر و ناننها ز هساینا  اه قنئ  به جذار مین  مرگهنی میعین اان  خمرگهنی انر و گناجی ةنظری

 ملنیر   ار .

هم به لحنظ  خ«انرار  گایناجی  ر مقنب  انرار  اب ارجننی انر» ةهنی ذی  نهش  ومخ تم

آگارنااجی  » ةنهشا  ةهانی گیرمج ه ا   هن بیش اگ تام   ر مصنحبه ختعاا  و هم اگ نظر تکرار

 ةتار ساهی   ناگ اه یت و حضاهر پرر  ة هنا این شهاها نشن  و به نا.« امیاا  انر  ر گناجی

مثبت  ر مننسبن  انر و گناجی این انرانن  به . این نییجه منهیت مننسبن  انر و گنااجی  

ای می انی  اگ   جهناه  نون   ارنااخ باه   سرشیی  اوفلبننه و مر ماه  خرا  ر این فی  اگ مشنغ 

بیان   هن   اتنً بر ابعن  منهی ین به  هنیی اه ت را  آ  پژوهش ؛ ها هن نشن  می  یگر پژوهش

به تنانوب  ر   بن رویکر  تضن   و حهگز هنیی  یگر تضن  انر بن گناجی است. چنین پژوهش

خ فننوری افال ن خ (Karhula et al. 2017)انرانن  ب ش  رمن  مشنغ  اگ  ه ةمهر  تقریبنً 

مشنغ   انشای و ا ضانی    جرفیه تن (Gupta & Srivastava 2021)فروشی و بننکااری  نر ز

ت انی   وعاهز  اناا. بنانبراین یکای اگ     قنب  مشانهاز  (Thanacoody et al. 2006)  ل ی توهی

تر اگ مهاعوه مین  انر و گنااجی   تصهیری مثبت ةاف ایی آ  ارائ  انش پژوهش حنور و سوم

سارری  )تع ایم( نیا      ةاست این  و نهشه به نظری جهینی مشنغ  نن  است. جهنه این  ر

گ ام برنای پژوهشاگرا      باه  و 1مثبات سارری   و نی  ارنا اه البیه  ر حنلت اول  ةاشنر

  ها. حنلت  وم سرری  منهی رخ میو  ر ( Wu & Chang 2020)و گناجی  انر 2تسوی 

هانی  یگار  اشاتخ     ایان پاژوهش بان پاژوهش     ةهنیی اه نییج  ر  ین تهنو   ر نونیتخ

آمی یگی قنبا  مشانهاز اسات.     سنگی  ر این  رهم غنی تهأمن  بناشیراانتی اگ عن  تعنرض 

و  مننسبن  اانر  ةهنیی است اه  ر حهگ پژوهش ااثرتها  جهت این مهوه  وعه اشیراک  می

                                                                                                                   
1. positive spillover 

2. facilitation  
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هان  ر   هانی مثبات و منهای و میا ا  آ      این ساهیه  ةتجرب ةانا؛ هرچنا نحه گناجی انجنم شاز

 خمهاعوهخ تعن لخ یکپانرچگی  گ م پژوهشگرا   ر  ین اینکه به مشنغ  م یل  میهنو  است.

تضاان  یاان  مننساابن  ااانر و گناااجی چیاا ی فراتاار اگ صاارفِ ةو  یگاار مهاانهیم تصااهیراننا

 جذار . ه مییی اه نینیج این پژوهش نی  بر آ  صحّ؛ ا  ن(Carlson et al. 2009) انا سنگی غنی

 پيشنهاد

بن مهوه  مننسبن  انر و گناجی  خهنی انیر نصه   ر سنل به خرو به رشای هنی پژوهش

هان   پاژوهش  ایان  انا.  ر اننر اه یات مهواه خ رویکار  ایهای     بن رویکر  ایهی انجنم شاز

 ةهنی ویاژ  هنی میعا  است.  ر  ین حنلخ جروز ل وم واانوی مهوه  اگ  یاجنز ة هنا نشن 

نوان  مشالهل    هانی مار م   ینب ین افرا ی اه  اوفلبننه  ر سنگمن  نظیر انرانن  تها  خانرانن 

هنی  انلی بیشیر  این نقیصه  ر پژوهشانا.  انرناخ ا یر مهر  تهعه پژوهشگرا  واق  شاز

تحقیقنتی   ا   هنخ انجنم جهنه مشنغ  و سنگمن  ه منهیت میهنو  ایننهر . بنن ب به چشم می

سنگز  ین بنگانایشی و احینننً بنگسنگی این سننت مهوهم ابعن  مکنه    یق بن رویکر  واانوی

 شه . قهینً به پژوهشگرا  تهصیه می

 انااخ  پر اگی را  ر پیش جرفیاه  هنیی رویکر  نظری مهوهم  ر  ین حنل اه چنین پژوهش

هنیی برای ایجن  و تقهیات   ایاز خهن جذارا  سنگمن  ع له سینست اگ ختهاننا به نهانناجن  می

 ا امی اج انر و گنااجی  ةمنهی ین تضن جهن ةخ سهیمثالًگناجی ارائه اننا. ا  فرهنگ مننس  انر

 ر فبیعیانً   اا  مطارح شاا   آگارناجی امیاا  اانر  ر گنااجی   اه  ر این پژوهش تحت  نها 

هانی مینانقض    هن  ار . مثالً ا راک ههیت هنیی بن  یگر سنگمن  تهنو نون   هنی مر م سنگمن 

هانی میهانو  تهساط انرانان       هنیی بن مأمهریات  م کن است  ر مشنغ  ا اری  ر سنگمن 

اام معنانی  یگاری  اشایه بنشاا.  رک منهیات ایان         ی تلقی نشه  ین  ستای عاّ  غاغه

راهکنرهنی مننس  نهاها انجنمیا. اگ سهی  ةجذارا  به ارائ مهوه  تهسط بننین  ین سینست

مطارح   اه  ر این پژوهش تحت  نها  انرار  گایناجی انر ا مثبت این امی اج ة یگرخ سهی

وار  ین میقن اسنگی افرا  برای پیهسین به ایان   سنگی انرانن  تنگز تهانا به اعی ن ی می ا شا

اگ  خهانی انرانان    قنب  تهعه  یگر  ر ماهر  نگارش   ةنکی .ااننون هن ا   شنین  تهعوی 
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ع له مننسبن  انر و گناجی آنن خ بنور به تلییر مرگهن و  ر مهار ی معننی مهانهیم رفیانری   

ااه بان    خاصالی پاژوهش   ةاین مهوه   ر نهشا  بن تهعه به فرهنگ و بنفینر سنگمننی است.

بنانبراین شانیا    شاه .  ه میووهح مالحظ ی اج انر و گناجی معرفی شاز استخ بهم بنر  ا

بن بنگنگری  ر مهنهیمِ رفینریِ اگ پیش مسلم  سه هماانه  گمن  آ  فرارسیاز اه پژوهشگرا  

 شاز انرار هنی سنیی مایریت مننب  انسننی را مهر  بنگآرایی قرار  هنا. انگنشیه

هان باه  یگار عهاما  و      پاذیری ینفیاه   است این پژوهش ا  نی تع ایم  جهینی ر نونیت 

انر و نسبت آ  بن گناجی اگ منظر انرانن  شنغ   ةفوم تجربهاف آ   . گیرانفینرهن را ناار ب

. به  بنر   یگرخ این پژوهش تالشی به  برای پر انات  نون  به  مر م ةویژ   ر ی  سنگمن 

تان   امی اج اانر و گنااجی   ةسنگ ةسنگی آ  به مثنب و مهوهم به مهوه  مننسبن  انر و گناجی

باه   ینهین ایهی یان ا ّا  هنی  جیری اگ روش برای  یگر پژوهشگرا  تن بن بورز شرو ی بنشا

 شاز به شکلی مال  و   یق بپر اگنا. مهوه ن  ملههل ین ا یر پر انیه
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 منابع

یا :  گیسیه مننسبن  اانر و گنااجی  ر ماایرا  گ  آان م    ةفوم تجرب». (1400ابراهی یخ الونم )

 .36ا  9   (خ2)13خ هنی مایریت مننب  انسننی پژوهش خ«شننسیِ تهصیهی رویکر  پایاار

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

ماایریت منانب    خ «ای  ر شرات ملی جنگ ایارا   پسنیناهنی تعن ل انر و گناجی؛ مطنلعه

 .124 ا 93   (خ37)10خ انسننی  ر صنعت نهت

 اینب موربن . خخ تورا شننسی صنعیی و سنگمننی   روا(. 1399) ابراهی ی الونم ؛پهرخ آرین قلی

تبان ل اانر و   »(. 1400) وایلای  یهسا   ؛نیان  ععهاری  ساعیا  ؛پهر حسن اابر ؛موسن خانوئی

طنلعان   مخ «و تعن ل خسنگی  انشی و مرور سه رویکر  تعنرضخ غنی ةنقش ةنننها ز: ارائ

 .102ا  73   (خ1)10خ رفینر سنگمننی

هنی اانری   نقش تعن ل انر و گناجی  ر تلییرا  نگرش»(. 1392مح ا ) میرمح ایخ سیا

خ «(هنی منی    انشگنز  لهم پ شکی شاویا بوشایی   مهر  مطنلعه: پرسینرا  بی نرسین )

 .67 ا 41   (خ16)4خ اعی ن ی ةری ی رفنز و تهسع رننمهب

بررسی تأثیر تعن ل بین گناجی »(. 1394) عا مهسهی مح ا ؛قنس ی افشین ؛رامآ  ل خیهنسی

خ «هانی شاور سانناج(    ماهر ی: بی نرساین    ةانری و غیرانری بر ایهیت گناجی )مطنلع

 .96 ا 85   (خ1)14خ بی نرسین 
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