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Abstract 

Despite the increase in quantity and quality of research in the work-life interface area in 

recent years, disabled employees who in some cases have jobs that are similar to physically 

healthy employees, have been ignored. Therefore, the purpose of this paper is to understand 

the construct of work-life interface from the perspective of disabled employees. The 

research is based on interpretivism paradigm and inductive approach; it is basic in terms of 

purpose and qualitative research in terms of data. In-depth episodic interviews were 

conducted with 14 disabled employees working in government organizations or private 

companies in Tehran. Clark situational analysis was used to analyze the data as one of the 

approaches of grounded theory. The sampling method was theoretical and the number of 

samples was determined based on the theoretical saturation of the categories. To confirm 
the trustworthiness of the analyzes, three methods of collaboration, space triangulation and 

reflexivity were used. Data analyzes were performed in five steps by drawing four messy 

and ordered situational maps, social worlds and arenas maps, and finally positional maps. 

The results showed that work-life interface from the perspective of disabled employees is 

affected by 25 categories in the form of six components of individual actions, collective 

actions, perceptual components, discourse structures, socio-cultural components and 

structural-organizational components. Body limitations, similarity and synchronicity of 

collective experiences, pattern-ability and patterning, Inducing the idea of vulnerability, 

distorting the concept of disability and inflexible organizational structure were examples of 

categories in each of these components. At the same time, these categories were placed in a 

continuum from conflict to enrichment of work-life interface. Given the presentation of a 

middle range theory in this research, future researchers are suggested to explore the 
complementary categories for this theory. 
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 چکیده
هوای اییورک کارکنوا      های حوزه  ننابوتاک کوار و هنودری در بوا       رغم افزایش کمّی و غنای کیفی پژوهش به
دارنودک نادیود  انشاهو ه     لحاظ جسمی بالم را برعهود    نزاردیک نشاغلی نشابه با کارکنا  بهیابِ جسمی که در  تزا 
یاب بوزد. ایون پوژوهش     اند. بنابراینک هدف نقاله حاضرک فهم باه  ننابتاک کار و هندری اهننظر کارکنا  تزا  هد 
هزد.   نظر نزع داد ک کیفی نحسزب نیبر پارادایم تفسیری و رویکرد اب قرایی ابت؛ براباس هدف بنیادی و اه نت نی

های یصزصوی   های دول ی یا هرکت یاب هاغل در باهنا  نفر اه کارکنا  تزا  05های چندروای یِ عمیق با  نصاحته
پرداهی  عنزا  یکی اه رویکردهای نظریه ها اه روش تحلیل نزقعی ی کالرک به ههر تهرا  انجام هد. برای تحلیل داد 

ها نشخص هد. بورای   ریریک نظری بزد و تعداد نمزنه براباس کفایت نظری نقزله   هد. روش نمزنهبنیاد اب فاد داد 
ها در  ها داد  پذیری اب فاد  هد. تحلیل بزیشی فضا و باهتاب ها اه به روش همدب یک به تأیید قابلیت اطمینا ِ تحلیل

های اج ماعی و درنهایت  ها و عرصه ظمک نقشه جها نیاف هک نزقعی ی نن پنج رام و با تربیم  چهار نقشه نزقعی ی بایت
 64یواب هوانل    ننابتاک کار و هندری اهننظور کارکنوا  توزا     ها نشا  دادک نشاهت وضعی ی انجام هد. ن ایج تحلیل

هوای   های رف مانیک نؤلفه های ادراکیک بایت های جمعیک نؤلفه های فردیک کنش نقزله در قالب هش نؤلفه کنش
هنوانی تجوارب    هوای جسومانیک تشوابه و هوم     باهنانی ابت. نحودودیت  -های بای اری شی و نؤلفهفرهن -اج ماعی

پوذیریک تحریوم نفهوزم نعلزلیوت و بوای ار غیرننع وم        جمعیک الشزپذیری و الشزباهیک القاکرد  تصزر آبیب
در پیزبو اری اه تضوادک توا     هوا  حا ک این نقزله ها بزدند. درعین های هریک اه این نؤلفه هایی اه نقزله باهنانیک نمزنه

داننه در این پژوهشک به پژوهشوشرا    به ارائه یک نظریه نیا  باهی ننابتاک کار و هندری جای ررف ند. باتزجه غنی
 های نکمل نظریه نذکزر را واکاوی نمایند. هزد نقزله آتی پیشنهاد نی
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 مقدمه

  ندیریت ننواب  انسوانی داهو ه؛    رهدی در حزه به های اییر تزجه رو و هندری در با ن العه راب ه کار 

که برقراری تعاد  نیا  کار و هندری جزو به چالش ابابی ابت که واحودهای نودیریت ننواب      ای رزنه به

این چالش درنوزرد کارکنوانی کوه     .(6101ک 0کارتی و همکارا  نک) رو هس ند هها با آ  روب انسانی باهنا 

یابود. در   های یاص جسمانی نیوز نزاجهنودک افوزایش نوی     بر ن التاک روهنر  افراد بالمک با نحدودیت عالو 

 ( قوانز  ابابوی  45اصول نوزد و چهوارم )    نزضوزع « قوانز  جوان  حمایوت اه حقوزل نعلوز       »هرای ی که 

یواب و حمایوت اه آنوا      درصد افراد تزا  01های دول ی را به جذب به تا  اهنا جمهزری ابالنی ایرا ک ب

ای  ک فهم عمیق نیاههای این ررو  اه کارکنا  در تنابب کار با هندری هخصوی اهمیوت ویوژ    6کند نلزم نی

هوای   تزجهی در تعداد نقوا ک و پوژوهش   لحاظ نظری نیز رهد قابل بر ضرورک کاربردیک به عالو یابد.  نی

در حزه  ننابتاک کار و هنودری )حودود    که بیش رین تزلیداک علمی ای رزنه هزد؛ به این حزه  نشاهد  نی

(. همشام با تزجه کمّوی  0644و پس اه آ  بزد  ابت )کاوئی و همکارا ک  6101درصد( نربزط به با   01

هوای   ردای ن بوه جنتوه  بزی پژوهششرا  بورای پو  تأنلی اه های قابل بتاک کار و هندریک تالشبه نزضزع ننا

(ک 6160ک 6هوای نقوش جنسوی ی )کوریم و کزئکموزر      اثررذار بر نزضزعک نظیر نقوش جنسویت و ایودئزلز ی   

(ک نوزع نشواغل )ابراهیمویک    6160ک 4)بوراو  و همکوارا    (ک فرهنوگ بواهنانی  6106اک 5فرهنگ نلی )چانودر 

 04ریوری کزویود    ری ناننود هموه  ( و ح ی اییراً ریدادهای تأثیرروذا 6100ک 2های کاری )بزها (ک نسل0511

 هزد. نشاهد  نی  (6161ک 0)وهیری و همکارا 

( در ایون نزضوزع نوفوز  نانود  یوا در به ورین حالوت        6160) 0جانائره و ویلیانزنظر که اه ای انا جانعه

 4یواب جسومی   ای اهکارکنوا  تحوت عنوزا  کارکنوا  توزا       ک رورو  ویوژ   ابت کم ر نزرد تزجه قرار ررف ه

                                                                                                                                             

1. McCarthy et al. 

 https://rkj.mcls.gov.ir/fa را  وهارک تعاو ک کار و رفا  اج ماعی وب .6

3. Carrim & Koekemoer 

4. Chandra 

5. Brown et al. 

6. Buzza 

7. Vaziri et al. 

8. Jammaers & Williams 

کننودرا  در پوژوهشک ایون وا   را بوه      هود؛ چراکوه نشوارکت   ابو فاد   « نعلز »به جای عتارک نص لح « یاب تزا »در این پژوهش اه وا    .4
 دادند. ترجیح نی« یزا  تزا »یا  «افراد دارای نعلزلیت»هایی نظیر  نعاد 
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لحاظ جسمی  کم به ر قیاس با کارکنانی که دبتنظر این پژوهششرا  هرچند تعداد این کارکنا  داههس ند. 

نوزرد  ک ن العه ننابوتاک کوار و هنودری در   های یاص این ررو  بالن ندک اندک ابت؛ انا هرایط و ویژری

ربوی ان قوادی   ( بوا بر 6100) 0بواهد. اوهبیشلوین و همکوارا     آنا  را به نزضزعی بسیار نهم و حیاتی بد  نی

های اقلیت نانند هنا   نشا  دادندک بریالف بریی ررو  0441اه با   6نقا ک پایشا  داد  وب آف باینس

هوای بوه    رورو  »ک دیشور  انود  هوای ایون حوزه  نوزرد تزجوه قورار ررف وه        هوای قوزنی کوه در پوژوهش     و اقلیت

انود.   دریافوت کورد    ششرا  ایون حوزه   بزی پژوهترین تزجه را اه یاب کم نانند افراد تزا « هد  راند  حاهیه

ی های کمّی برای پردای ن به نزضزع ننابوتاک کوار و هنودر    هایی که اه روش دیشرک تعداد پژوهش اهبزی

انود   ررف وه  هایی ابوت کوه اه رویکردهوای کیفوی بهور       تزجهی بیش اه پژوهش طزر قابل اندک به اب فاد  کرد 

تور نعنابخشوی افوراد بوه      ی کیفوی هسو ند کوه بوه فهوم عمیوق      ها (؛ انا این روش6100ک 6)بیشی و هیرنحمدی

ننابتاک کار و هندریک رف ما  فردی و جمعی در حزه  کوار و هنودری و اهمیوت نسوتی ایون دو بواحت       

 (.6100ک 5کنند )پاتنیک و همکارا  برای افراد کمک نی

هوا یعنوی    تورین روش  اببیابک یکی اه نن با هدف ن العه ننابتاک کار و هندری در افراد تزا  کبنابراین

که در وهلوه نخسوتک صورفاً    ؛ چرابنیاد با رویکرد تحلیل نزقعی ی نزرد اب فاد  قرار ررفت پرداهی داد  نظریه

جوای   اه نزقعیوتک بوه   4عنزا  دلیل دومک تفابیر ب ح نیوانی  و به روایت تجارب افرادک ند نظر پژوهششر نتزد

(. نزارد نذکزرک یعنی یأل پژوهشی در هنینه فهم 6100ک 2تکزین یک نظریه ب ح کال  ند نظر بزد )فلیک

ریوری اه روش پژوهشوی کوه ب زانود عناصور انسوانیک        یاب و لزوم بهور   ننابتاک کار و هندری در افراد تزا 

هوایی اه ایون    پوژوهش  تزاند ن وایج  اج ماعیک بای اری و نظایر آ  را در باف ار این نزضزع برجس ه کندک نی

نوزرد ننابوتاک   در 0داننه ارائه یک نظریه نیا  پژوهش حاضر با هدف کفرد باهد. بنابراین به دبت را ننحصر

تزانند ایون   هایی نی ها و نقزله نؤلفهیابک درصدد پابخ به این پربش ابت که چه  کار و هندری افراد تزا 

 نظریه را تتیین کنند.
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 ادبیات نظری

 سیر تحول مناسبات کار و زندگی

هندری با رذر هنا  توییر کرد  ابت. در هور نق و     -کار« بن ی»یا « عادی»رتیتاک تعاریم نربزط به ت

 -های یانزادری نیز دب خزش توییر هد  ابت. این توییراک اه اق صاد یوانزار   ئااه توییر در دنیای کارک اید

ای  هزر هیز دو حزه ک در اق صاد صنع ی و بپس ظ یبه جدای -پذیرفت که کار و یانزاد  را در کنار هم نی

نوزرد  یاف ن قر  بیسو مک ان ظواراک در   دار نن هی هد. با پایا  ه ِ یانهآور و  تر در اق صادِ نردِ نا  هد  بندینره

ها با نحل کار توییر کرد. اهکا  بسیار ن نزعی اه یوانزاد   نحز  پیزند آنها چشزنه باید باهند و  اینکه یانزاد 

ه / -های بدو  فرهند ایجواد هود کوه همشوی نود  نورد/ نوا  آور         والدی و یانزاد های تک هانل یانزاد 

ک توییر ان ظاراک و نیاههای اق صادیک هنا  هیادی را نجتزر به 0401کردند. در اوایل دهه  دار را نفی نی یانه

عنوزا    در یوانزاد  بوه   0«نفور  کسب نعواش دو »رییک اه این ترتیبِ ورود به باهار نیروی کار نزدبشیر کرد. ب

هووای  یتوواک کوواری انووروهی تفوواوکانووا ترت (.6112ک 6انوود )جووزنز و همکووارا  اندارد جدیوود یوواد کوورد ابوو 

ای در هنودری فورد    عنزا  نحل نصرف و نن قه حزه  یانزاد  بهک تزجهی با اق صاد یانزار دارد. انروه  قابل

تزلید و نکانی ابت که دیشرک کارک نحل  هزد. اهبزی کندک درنظر ررف ه نی نناب  اق صادی را جذب نیکه 

هوا و اهوداف    کننود. کوارک بورای ایجواد هزیوت      در آ  افراد با افزایش ثروک اق صادی به جانعوه کموک نوی   

 (.6106ک 6هزد )کینی و همکارا  تزجهی نرهبندی نی ک به هکل قابلنخ لم در هر حزه 

بیسو م تحوت عنوزا  اق صواد     ای با ترتیتاک قر   نالحظه های قابل یتاک کاری انروهی تفاوکعالو ک ترت به

کوه   که هور فورد بزررسوالی کوار کنود. درحوالی       ای که در آ  ان ظار این ابت دار دارد؛ جانعه آور/ یانه نا 

نزق  بور کوار حاضور     مزنه بهن ئا  عمل کنند )برایرود کارکنا  ن ابق با اب انداردهای کارنند اید ان ظار نی

هوا در یوارا اه نحویط کوار اه پشو یتانی بسویار       آ (ک هندری آنو نظایر  های طز نی کار کنند هزندک باعت

های بیش ری اه جمعیت به جرره نیروی کار  دیشرک نخست؛ با ورود بخش عتارک تری بریزردار ابت. به  کم

نهواد در   هوای نوردم   ها یوا بواهنا    های کم ری برای انجام وظایم حمای ی در انجمن نزدبشیرک اکنز  باعت

ای بورای نودیریت فشوارهای جدیود در      نالحظه ها توییراک قابل اندکی اه باهنا تعداد دب رس ابت. دوم؛ 
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در بسویاری  نثا ک تمهیداک نراقتت اه کزدکا  و بوالخزردرا    عنزا  اند. به یانزاد  اعما  کرد  -حزه  کار

رود هوول   ر نوی ها هوم نیسوت. اه والودین ان ظوا     آ  نزرد تزجه بسیاری اه باهنا  تت  جزان  وجزد ندارد و به

اهند. ارائه تمهیداک ویژ  در بنین پایین( نیز حضزر داه ه ب ک انا در کنار فرهندا  یزد )بهیزد را حفظ کنند

کننود( همننوا  نحودود و     یوانزاد  را فوراهم نوی    -پذیر )که ظرفیت تسهیل یکپارچشی کوار  کاری انع اف

ویکم ابت کوه   انشر اق صادی در قر  بیستهنشی بیتخصیص آ  نابرابر ابت. این تأییرهای بای اری و فر

 (.6105ک 0کند )بزئیت اباس ترتیتاک نهادی قر  بیس م )و را  قر  نزهدهم( عمل نیبر

 

 تبیین مفاهیم حوزه کار و زندگی

آنیخ شیک به دیودرا  اصولی را هوانل     رغم درهم هندری غیرکاریک به -نفاهیم نزجزد در ادبیاک کار

بواهی( و دیودرا  یکپوارچشی کوار و      دیدرا  ننفوی )تضواد(ک دیودرا  نثتوت )غنوی     هزند که عتارتند اه  نی

انشاری در کواربرد   نشری و تأنل هس ند. باد  هندری. نفاهیم نرتتط با ننابتاک کار و هندری نیاهنند  رف

یون حوزه    نثابه فقدا  تضاد کار با یانزاد ک ادبیاک ا یابی آ  به کار و هندری و نعاد  اصالحاتی نانند تعاد 

کرد  نفهوزمِ  نحودود بواهد.   کند و پژوهششرا  را نیز به فهم دقیقی اه نزضزع رهنمز  نموی  را نوشزش نی

زضوزع را  نیوز ایون ن   کهوزد  وفزر در ادبیاک پژوهش نالحظه نی بندیک که به ولزیتتعاد  به صرفاً برابری یا ا

و برریز نثتت دو باحت کار و یانزاد / ناند  جنته نثتت ننابتاک کار و هندری  کند. نوفز  تر نی پینید 

ا  ابت. این در حالی ؤهندری بر یکدیشرک در قیاس با پردای ن به بحث تضادِ دو حزه  همک نحل ابهام و ب

د. اع قاد بوه  های ن رتب بر ننابتاک کار و هندریک نعنای نشخصی دار ابت که تزالی هنانی تزبعه دیدرا 

 تزاننود بوه هوکل دو جنتوهک     اید  جوایشزین هود کوه ایون دو بواحت نوی       تدریج با این هندری به -تضاد کار

هندری در کنار نفهوزم تضواد بوه ادبیواک ایون       -باهی کار نفهزم غنی کرو افزایی نثت ی ایجاد کنند. اهاین هم

نظور  ری و در نعنای عامک یکپوارچشیک نود   حزه  وارد هد. پس اه آ  نفاهیمی نانند تعاد ک تسهیلک باهرا

 (.0644پزر و ابراهیمیک  ند )قلیقرار ررف 

هکلی اه تعارض بین نقشی »( ن رح هد: 0404) 6نفهزم تضاد کار و هندریک تزبط ررینهاوس و باتل
این دیودرا   «. هزد های کاری و غیرکاری باعث ناباهراری این دو حزه  نی که در آ  فشار ناهی اه نقش

                                                                                                                                             

1. Sweet 

2. Greenhaus & Beutell 
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ع قواد دارد ننواب  انور ی و هنوا  نحودود هسو ند و       ا ک( نت نوی ابوت  0400ک 6)نوارکس  0که بر نظریه کمیابی
بورای   کهوزد. بنوابراین   پابخشزیی به چند نقش در چنین هرای یک اح ما ً باعث تحلیل این نناب  کمیاب نی

های هور حوزه  ای صواص     ای به نقش پیششیری اه بروه تضاد کار و هندری  هم ابت نناب  نحدود به هیز 

 (.6100ک 5قتزلی بروه یابد )کارلسز  و ررهیزاکز ابلدر حد ق 6یابند که فشار نقش
فرض اصلی این رویکرد ایون ابوت   ینی برای نظریه کمیابی ن رح هد. عنزا  جایشز به 4نظریه رس رش

 ی و ایجواد فشوار نقوش    رفو ن ننواب  انور    ک لزوناً بوخت نیسوت و باعوث تحلیول    که پابخشزیی به چند نقش
تزانود باعوث ایجواد انور ی در فورد هوزد )رورتس و         نه چند نقوش نوی  دیشرک ندیریت بهی عتارک هزد. به نمی

هوزد )ررینهواوس و    باهی کار و هندری اه آ  یواد نوی   (؛ رویکردی که تحت عنزا  غنی6115ک 2دنزراتی
( کوه همرابو ا بوا رویکورد     6111ک 0هونای ی )رریوزاکز و نوارکس    عالو  ن ابق نظریه بوزم  (. به6112ک 0پاو 
بزی همکارا  و برپربو ا (  ریریک حمایت اه اب قال  در تصمیمنحیط کار )نظیر  باهی ابتکک نناب  غنی

و نناب  یانه )نظیر حمایت همسر( باعث کاهش برریز ننفی و افوزایش بورریز نثتوت بوین کوار و یوانزاد        
هووای  (  نشووابه بووایر نظریووه6110ک 4)ویوون و همکووارا  کووار و یووانزاد  یلتسووه نهایووتک نظریووهدرهووزد.  نووی

 .نفهزم را دارد که کار و یانزاد  به هم وابس ه و نکمل هس ند ینا باهیک غنی
دقووت  نوود؛ ایون نفهووزم را بووه ا هووایی کوه بووا نزضووزع تعواد  کووار و هنوودری انجوام هوود     نعودود پووژوهش 

نثابووه برابووری نیووا  کووار و هنوودری غیرکوواری   انوود. بریووی پژوهشووشرا  تعوواد  را بووه  بنوودی کوورد  صووزرک
داننود )کارلسوز  و ررهیوزاکزک     باهی نوی  نند. بریی نیز آ  را فقدا  تضاد یا وجزد غنیک پرداهی نی نفهزم
ننابوتاک کوار و   »پورداهی تعواد ک در رویکردهوای جدیود وا        دلیل عدم وجزد اجماع در نفهزم به(. 6100
نظور  درو جنته نثتت و ننفی ایون نفهوزم   هزد تا هر د نرجح دانس ه نی« 00تعاد  کار و هندری»بر « 01هندری

 (.6104ک 06ررف ه هزد )کلیهر و همکارا 

                                                                                                                                             

1. Scarcity  

2. Marks 

3. Role strain  

4. Carlson & Grzywacz 

5. Expansion  

6. Geurts & Demerouti 

7. Greenhaus & Powell 

8. Grzywacz & Marks 

9. Wayne et al 

10. Work life interface 

11. Work life balance 

12. Kelliher et al. 
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تضواد کوار و   »دیشور   عتوارک  ه  هم ابوت کوه دیودرا  ننفوی یوا بوه      بندیک اهار  به این نک  عنزا  جم  به

های این حزه  را به یزد ای صاص داد  ابت. برعکسک نفاهیم جدیدتری  ک بیش رین بهم پژوهش«هندری

کوه نمایوانشر دیودرا  نثتوت بوه      « تسهیل کار و هنودری »و « هندریباهی کار و  غنی»ک «برریز نثتت»نانند 

تعواد  کوار و   »نهایتک رویکردهای جدیودتر  اند. در تر نزرد تزجه واق  هد  کم کحزه  کار و هندری هس ند

کوه دیودرا  یکپوارچشی کوار و هنودری را      « باهراری کار و هنودری »و « تنابب کار و هندری»ک «هندری

ی هوا  انود. هواید تعودد پوژوهش     بوزی پژوهشوشرا  دریافوت کورد     ن تزجوه را اه توری  کنندک کوم  ننعکس نی

هد  در هنینه بنجش تعاد  کار و هندریک یزانندرا  را در این هنینه با تردید نزاجه کنود؛ انوا نک وه     انجام

ریوریک   ک بونجش و انوداه   «تعاد  کار و هنودری »هد  تحت عنزا   های انجام جابت که در اکثر پژوهشاین

در این پژوهش تالش هود   ک(. بنابراین6100پرداهی انجام هد  ابت )کارلسز  و ررهیزاکزک  ه نفهزمپیش ا

تور و   هر دو جنته نثتت و ننفی این ننابوتاک در کنوار یکودیشر نوزرد تزجوه قورار ریرنود توا تصوزیر جوان           

 تری اه نزضزع ارائه هزد. کانل
 

 پیشینه تجربی

که هریک اه ننظری نزضوزع را نود     اک کار و هندری انجام هد ن العاکِ نست اً وبیعی در حی ه ننابت

انسوجام ههنوی   بر تسهیل فهم روند ن العاتی این حزه ک بوه   ها عالو  بندی این پژوهش د. دب هان نظر قرار داد 

بنودی ایون ن العواک بوه اهوکا  نخ لوم قابول انجوام          کند. هرچند دب ه تزجهی نی یزانندرا  کمک هایا 

اباسک دو دب ه کلی  هابت. براین هنابی این پژوهش رد روشهاک رویک اه بارهترین هایصابت؛ انا یکی 

 ها در هنینه ننابتاک کار و هندری قابل تفکیک ابت. اه پژوهش

دب ه نخستِ ن العاک با رویکردی کیفی یا آنیخ ه انا با نحزریت رویکردهای کیفی به هنایت عمیوق  

قالب فهم تجربه افراد اه ننابتاک کار و هندری؛ ناننود  تزاند در ایت نیاند. این هن کرد این نفهزم نتادرک 

هوای   (ک درک این نفهزم تزبط افراد دارای نشاغل یا ویژری0511تجربه ندیرا  ه  آکادنیک )ابراهیمیک 

(ک درک کارکنا  نسول  6100ک 0یاص؛ نانند تجربه هنا  نسلما  نهاجر در فرهنگ غربی )علی و همکارا 

ها و ننابوتاک کواری و یوانزادری هنوا  کوارآفرین )رحموا  و اهم        (ک نقش6100این نفهزم )باهاک هزار  اه 

                                                                                                                                             

1. Ali et al. 
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وهیوری و  ) 04ریوری کزیود    ( یا در هرایط ویژ ؛ نانند ننابتاک کار و هندری در دورا  همه6106ک 0رونی

باف ارهای فرهنشوی  عالو ک بریی اه این ن العاک نیز به هدف درک این باه  در  ( باهد. به6161همکارا ک 

هوای هورقی و    (  یوا قیواس فرهنوگ   6160ک 6نخ لم؛ نانند فرهنگ کنفسیزبی در چین )هانگ و همکوارا  

هوا   ایون پوژوهش   وجه اه راک ن العاک ررو  نخست ایون ابوت کوه    اند.( انجام هد 6106غربی )چاندراک 

؛ بلکه به هنایت عمیق  ظ نکرد هد  لحا عنزا  یک باه  اه پیش تعریم نفهزم ننابتاک کار و هندری را به

 اند. های نخ لم پردای ه نعانی ن ضمن آ  در پژوهش

های حزه  ننابتاک کار و هندری اباباً رویکردی کمّی را بورای پوردای ن بوه ایون      ررو  دوم پژوهش

ر اه آیند یوا پیانودی ن وأث    عنزا  پیش نفهزم ننابتاک کار و هندری را بهها  اند. این پژوهش نزضزع بررزید 

رضوایت هوولیک دلتسو شی هوولی و       (ک 0645انزاع ن ویرها نظیر کیفیت هندری کاری )یزنسی و همکارا ک 

(ک نسویر  6102ک 6ننزکوا و همکوارا   -(ک اف خوار بواهنانی )نوس   0646تمایل به ترک یدنت )نیرنحمودی  

هوای هوولک    یژروی ( و و6105ک 0)نیشل و همکارا  2آراهی (ک ههن6104ک 4)دیرنزو و همکارا  5هولی ن ویر

اند و به برربی راب ه  نظر ررف ه( در 0640کارا ک و رضایت یانزادری )عتابی و هم 0یزدارهیابی نحزری

هونای ی و   نیا ک طیم وبیعی اه ن العواک نیوز نقوش ن ویرهوای جمعیوت      اند. دراین نیا  این نفاهیم پردای ه

؛ پزتنیوک و  6114ک 01؛ نوزر و نواد  6100ک 4ا اند )کوالرک و همکوار   ویژ  جنسیت را در این راب ه آهنزد  به

نخسوتک ننابوتاک کوار و    (. وجه تمایز این دب ه اه ن العاک این ابت که بریالف رورو   6100همکارا ک 

هود    های اهپیش تعریوم  ا ابعاد و هایصباهی یا تعاد  و ب قالب یک یا چند باه  تضادک غنیهندری را در

 اند. نزرد آهنز  قرار داد 

تاک کوار و هنودری   صدد فهوم بواه  ننابو   ن العاک ررو  او  ابت؛ چراکه در هنر در پژوهش حاضر

ک ننابوتاک کوار و هنودری را نوه     یواب ابوت. بنوابراین    ننظر ررو  یاصی اه کارکنا ک یعنی کارکنا  تزا اه

                                                                                                                                             

1. Rehman & Azam Roomi 

2. Shang et al. 

3. Mas-Machuca et al. 

4. Protean career 

5. Direnzo et al. 

6. Mindfulness  

7. Michel et al. 

8. Core self-evaluation 

9. Clark et al. 

10. Noor & Maad 
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 بوه بریوی   (0)در جودو    دهد. فرد نزرد تزجه قرار نی به ی ننحصرای نشخص بلکه اه دیدراه عنزا  باه  به

رغم تزجه به نتحث ننابتاک کار و  نقا ک نرتتط با نزضزع پژوهش اهار  هد  ابت. هایا  هکر ابتک به

دلیول نقوا ک نورتتط بوا      همین اند و به جانعه پژوهش ان خاب هد عنزا   تر به یاب کم هندریک کارکنا  تزا 

 نزضزع پژوهشک تعداد اندکی دارند.

 
 های مرتبط . پیشینه پژوهش5جدول 

 هدف منبع ردیف
 -روش پژوهش

 کشور
 بندی نتایج جمع

0 
جانائره و 

 (6160ویلیانز )

تتیین تجربه تعاد  کار و 

 یاب هندری در افراد تزا 

نرد  22تحلیل رف ما  

و ه  کارنند 

 بلژیک -یاب تزا 

ندیریت ننابوتاک کوار و هنودری    

درقالووب بووه تووم نراقتووت فووردیک 

تووالش نفوورط و بوواهآفرینی بوودنی  

 هد.تعریم 

6 

نارتل و 

 0همکارا 

(6160) 

تأثیر ترتیتاک کاری بر کار 

 یاب و هندری افراد تزا 
 اب رالیا -نروری

اه را  دور و  یکار تاکیترت کهنیباا

نمکووون ابوووت    ریپوووذ  انع ووواف

 شیافوووزا یبووورا ییهوووا فرصوووت

 یواب  توزا  افوراد   ینشارکت کوار 

 نند نظام طیهرا جادیا ؛دنفراهم کن

 یرهایابو فاد  کانول اه نسو    یبورا 

باهی تزانمند ک کلیدنعمز  یکار

 این افراد ابت.

6 
ایشل ژور  و 

 (6161) 6حتیب

ن العه ادبیاک در هنینه 

یابی و  دورکاریک تزا 

 تعاد  کار و هندری

 -ن العه ادبیاک

 المللی بین

 .0 پوونج تووم اصوولی تحووت عنوواوین

کووووار و  یالشزهووووا .6ک اهوووو وا 

 ابتیب .5عملکردک  .6یک باهرار

کووار و  بوواهی غنوویتعوواد  و  .4و 

ی بیشو رین بسواند تکورار را    هندر

 داه ند.

                                                                                                                                             

1. Martel et al. 

2. Igeltjørn & Habib 
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 هدف منبع ردیف
 -روش پژوهش

 کشور
 بندی نتایج جمع

5 
 0لی و همکارا 

(6104) 

برربی راب ه نیا  ن التاک 

یاب و تضاد کار  افراد تزا 

 و هندری آنا 

ایا ک  -پیمایش

 ن حد 

راب ه نیوا  ن التواک کواری افوراد     

یواب و تضواد کوار و هنودری      تزا 

های آنا  هنانی بیش ر بزد که فشار

یوووانزادری بیشووو ری را تحمووول   

 کردند. نی

4 

اوهبیشلین و 

همکارا  

(6100) 

برربی ان قادی ادبیاک 

حزه  ننابتاک کار و 

 هندری

ن العه ادبیاک اه با  

 المللی بین -0441

رغم تزجه پژوهششرا  به بریی  به

هووای اقلیووت )ناننوود هنووا  و  روورو 

ها(ک بریی دیشر نانند افراد  قزنیت

دارای نذاهب و عقاید یاب یا  تزا 

تور نوزرد تزجوه قورار      یاصک کوم 

 اند. ررف ه

 

ترین ن العه با نزضزع پژوهش حاضورک ن العوه جانوائره و ویلیوانز      که پیش ر هکر هدک نرتتط رزنه هما 

باهد؛ نخستک لزوم پوردای ن   هد  ن مایز نیی که پژوهش حاضر را اه پژوهش یادا ( ابت. دو نک ه6160)

یاب ابت که ان ظار  زا های جانعه ایرا  در نستت با افراد ت های ایرانی و دیدرا  باف ار باهنا به نزضزع در 

داهو ه باهود. دومک    هوای جزانو  غربوی    های فرهنشیک تمایزاتی بوا فرهنوگ و دیودرا     دلیل تفاوک رود به نی

ای کوه هوم جنتوه     عنزا  بواه    ن نفهزم ننابتاک کار و هندری بهررفپژوهش حاضر درصدد ابت با درنظر

ریوردک   نوی هی کوار و هنودری( ایون نفهوزم را دربر    بوا  ننفی )تضاد کار و هندری( و هم باحت نثتت )غنی

هوای   یوابک بواه    نزرد ادراکاک افراد توزا  اد نع زف نکرد  و بدو  بزریری درتزجه یزد را صرفاً به تض

 ن ضمن این نفهزم را هنابایی کند.

  

                                                                                                                                             

1. Li et al. 
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 روش پژوهش

عالو ک براباس هودف بنیوادی    بر پارادایم تفسیری و رویکرد آ  اب قرایی ابت. به یفلسفه پژوهشک نت ن

بنیواد بوا رویکورد تحلیول      پورداهی داد   پوژوهش نیوزک نظریوه     نظر نزع داد ک پژوهشوی کیفوی ابوت. روش   و اه

هوای کدروذاریِ    ( ابت. کالرکک برای فهم یک پدید  یا یک نزقعیتک اه رویه6114) 0نزقعی ی کالرک

روابوط و بوای ارهای    بوا باهنمواییِ   کحوا   کنود؛ انوا درعوین    زرک اه راوسک کزربین و چارنز ابو فاد  نوی  رلی

هوا تأکیود بیشو ری    فهوم آن (ک بر  )اه طریق نشاهت نقشه ها ها/ نزقعیت های باره این پدید  اج ماعی یا ویژری

ننودک کالبویک یوا     در این پژوهشک اب فاد  اه رویکرد نوزقعی ی بوه جوای رویکردهوای نظوام      .دهد نشا  نی

طریوق  د. نخسوت آنکوهک رویکورد نوزقعی ی اه    بنیادک به به دلیل عمد  انجام هو  پرداهی داد  باهاررا در نظریه

بواهد   ادر نوی ک پژوهشوشر را قو  5و نقشه وضوعی ی  6های اج ماعی عرصه ها/ جها   ک نقشه6نزقعی ی  تربیم نقشه

انسانیک غیرانسانیک رف مانی و دیشر عناصر نزجزد در نزقعیت پژوهش را در وهله او  نمایش   عناصر عمد 

دهد پژوهششر به جای ارائوه نظریوهک بوه     ها بپرداهد. دوم آنکهک اجاه  نید  و بپس به تحلیل روابط نیا  آندا

پورداهی   دهوای نظریوه  یالف دیشور رویکر عیوت بور  ب ح نیانی اک فا کند. نهایت اینکوهک تحلیول نزق   تفابیر

هایی که تا پیش اه ایون   ها تأکید کند تا دیدرا  باهیک بر تفاوک جای همشز  بنیاد درپی آ  ابت که به داد 

نسوتت بوه    4هنابویک بور رویکردهوای کارتزررافیوک     هودندک برجسو ه بواهد. ایون روش     ای تصزر نی حاهیه

های اج مواعی )کوه    ها و عرصه های جها  به ر نزقعیت پژوهش(ک نقشههای نزقعی ی )برای فهم  نشاهت نقشه

دهنود   هوای وضوعی ی )کوه نشوا  نوی      دهود( و نقشوه   ها را نزرد ی اب قرار نی ررا  و رف ما  نجمزع کنش

 (.6100اند( اب زار ابت )فلیکک  ررا ِ درریر چه نزاضعی را اتخاه کرد  کنش

یواب   نفور اه کارکنوا  توزا     05بوا   2های چندروای ی احتهطریق انجام نصهای پژوهش اه رردآوری داد 

اباس اهتاع )کفایت( نظری تعیین هد. اهتاع نظوری  داد نمزنه برریری نظری بزد و تع انجام هد. روش نمزنه

ثر اه ن وأ و  بیشو ری نیواه نیسوت    هوای  یا نصواحته  ها بت که برای تزبعه یک نقزله نزجزد به داد ابه این نعن

بورای  « اهوتاع »( اه نفهزم 6114کالرک )(. 6100)فلیکک  اند کنز  تزبعه یاف هابت که تا نفاهیم و رواب ی

                                                                                                                                             

1. Clark 

2. Situational map 

3. Social worlds/arenas maps 

4. Positional map 

5. Cartographic 

6. Episodic interview 
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دیشرک او  عتارک . بهکند نیهد  یا نشد  یک نقشه نزقعی ی یا وضعی ی اب فاد   ریری درنزرد تکمیل متصمی

ها و راب وه نیوا     قزلهصاحتهک نن 06داند. در این پژوهش با انجام  اهتاع را وابس ه به تکمیل نقشه وضعی ی نی

هوای   کورد  نقزلوه   دیودی بورای غنوی   ها برای تربیم نقشه وضعی ی اهتاع هدند. دو نصاحته آیورک داد  ج آن

 ها ن زقم هدند. ن یجه نصاحتهدبت نداد و در نزجزد به

عنزا  ابزار رردآوردی داد  اب فاد  هد. در این نزع نصاحتهک  به های چندروای ی در پژوهش اه نصاحته

هایی اه تمانی رویدادهای  صزرک روایت ک بهنزرد آ  پربش هد ای را که در داب ا  حزه »هزند   حتهانص

هوای   روایوت بورای   روای یهوای چنود   نصواحته  (.0444ک 0کنود )هرنوانس   بیوا  نوی  « نربزطهک اه اب ودا توا ان هوا   

 بنیواد  داد  پورداهی  نظریوه  پوژوهش هوا در یوک   بسیار کاربردپذیرتر بوزد  و کوارکرد  بوا آن    2نقیاس کزچک

بوتک چوه   ابالنت برای تز بوه چوه نعن  »نثا ک  ها )برای احته اه ترکیتی اه پربشاین نزع نصتر ابت.  ننابب

ی هوا  هوایی کوه تجربوه    هوایی بورای بواهرزیی نزقعیوت     و دریزابت«( دانی؟ چیزی را با این کلمه نرتتط نی

نوزرد  تزانی ل فاً در نت فکر کردی؟ نینزرد بالربار چه نزق  د اولین»نثا ک  )برای رخ داد ها در آن یاصی

طریوق تحلیول   ین روش با هدف تزبوعه یوک نظریوه اه   ا .تشکیل هد  ابت«( این نزقعیت برای نن بشزیی؟

پربوش  »هونای ی اصولیک    ریرد. در اینجاک عنصر روش هاییک نزرد اب فاد  قرار نی تعدادی اه چنین نصاحته

 پربش نزلد روایت در این پژوهش به این هرح بزد:  کنثا  عنزا  . به(6100فلیکک ابت ) 3«نزلد روایت
اتدرات،چگونهکاردراینشرکتبازندگیخانوادگیشرایطخاصفیزیکیبهباتوجهتوانیبرایمتعریفکنیکهمی»

کهازدواجکردی/تضادبودهاست؟بهترینروشانجاماینکارایناستکهاززماناستخدامدراینسازمان]یازمانی
پدر/مادرشدی...[،گفتگوراآغازکنیوسپستمامیچیزهاییکهتابهامروزبرایتواتفاقافتادهرایکیپساز

«.توانیهرچقدرتمایلداریبرایاینکاروقتصرفکنیوضمناًجزئیاتراهمبگوییدیگریبگویی.می

ها و تتیین  عنزا  نق ه هروع فرایندک پیش اه تحلیل داد  به 4شیزبران عالو  در این رویکردک نفاهیم حس به

هوا  ی را که باید به نسئله در ان وداد آن های جهت»ها نفاهیمی هس ند که به پژوهششر آن اند. نظریهک پیشنهاد هد 

ک «تضواد »برانشیز  (. در این پژوهش اه به نفهزم حس40: 0401ک 4)بلزنر...«  دهند پیشنهاد نی کنشریس ه هزد

 اب فاد  هد.« تعاد »و « باهی غنی»

                                                                                                                                             

1. Hermanns 

2. Small-scale 

3. Generative narrative question 

4. Sensitizing concepts 

5. Blumer 
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 ها در این رویکرد نراحل اصلی هیر انجام هد:  برای تحلیل داد 

 هد  و کدرذاری باه ن ز ؛ باهی های پیاد  باهیزانی نصاحته یزاند  و .0

 نیاف ه نقشه نزقعی ی با اب فاد  اه کدهای باه؛ تربیم نسخه بایت .6

 طریق افزایش ب ح ان زاع کدها؛نزقعی ی اهتربیم نسخه ننظم نقشه  .6

 های اج ماعی و ها/ عرصه تربیم نقشه جها  .5

 (.6106ک 0نشاهت نقشه وضعیت )اریکسز  و انلین .4

عوالو ک در هور نرحلوه     ر کنار کدها وارد تحلیل هدند. بههای پژوهششر د در تمام این نراحلک یادنزهت

های  های نن زع اه کدها صزرک ررفت تا غنای نقزله و نقزله ها رفت و بررشت نیا  کدهای باهک یادنزهت

 نهایی تضمین هزد. 

هوای کیفوی )نعواد  روایوی و پایوایی در       در پوژوهش  6های ن عددی برای حصوز  قابلیوت اع مواد    روش

های کیفوی   های کمّی( پیشنهاد هد  ابت. الت ه تمام این نعیارها برای تأیید قابلیت اع مادِ همه روش پژوهش

و  5بوزیشی فضوا   ک بوه 6هوای همدبو ی   نابب نیس ند. در این پژوهش بورای تأییود قابلیوت اع موادک اه روش    ن

ای اه جلووب همکوواری پژوهشووشر و   (. همدبوو یک درجووه 6104ک 2ابوو فاد  هوود )نووزرس  4پووذیری باهتوواب

 بوزیشی  یزانی ن وایج آ  ابوت. بوه   باهی پژوهش تا باه کنندرا ک اه نشارکت در طراحی و پیاد  نشارکت

 هوا و افوزایش درک نزضوزع ابوت.     اب فاد  اه راهتردها یا نناب  نخ لم برای رسو رش داننوه داد    نعنای به

کننودرا  در   تزانود نصواحته بوا هورکت     بوزیشی نوی   های به عنزا  یکی اه روش بزیشی فضا به نصدال به

پذیری به ایون اصول اهوار      نهایتک باهتابو نحل کار/ و نظایر آ  باهد. در نناطق جورافیایی نخ لم/ یانه

نوزرد پوژوهش آرواهی    های یوزد در  هخصیک نفروضاک و ارهشهای   دارد که پژوهششر باید اه بزریری

یند/ ن ایج پژوهش را برای یوزد و نخاطتوا  عینوی بواهد )کوزرتین و      اداه ه باهد و تأثیررذاری یزد در فر

 هد:م راب ا اقداناک هیر انجا دراین (.6110ک 0فزبی

                                                                                                                                             

1. Eriksson & Emmelin 

2. Trustworthiness 

3. Collaboration  

4. Space triangulation  

5. Reflexivity  

6. Morse 

7. Curtin & Fossey 
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هد   باهی هاک ن ن پیاد  باهی نصاحته هاک پس اه پیاد  به روش همدب ی و برای انان داری در بیا  تجربه

ردک یصووزص آ  اعووالم کننوود. در چهووار نووزدرا  قوورار ررفووت تووا نظوور یووزد را درکننوو در ای یوار هوورکت 

هاک بنوا بوه یزابوت افوراد      قز  لهد  صزرک ررفت و در دو نزرد نیز بریی نق باهی اصالحاتی در ن نِ پیاد 

بورای بواهبینی   عالو ک در پایا  پوژوهش ن وایج    کنندرا  حذف هد. به زع برای هرکتدلیل حسابیت نزض به

 ای یار آنا  قرار ررفت.در

ای را در کلینیووک درنووانی بووا یکووی اه   بووزیشی فضوواک پژوهشووشر جلسووه  ننظووزر ایجوواد هوورایط بووه  بووه

هایی با افراد در یارا  بر نصاحته در نحل کارک نالقاک د نیز عالو ترتیب داد. در دو نزرکنندرا   نشارکت

های نجدد با این ابو د   صوزرک    اه نحیط کاریک در پارک فناوری پردیس انجام هد. انجام این نصاحته

ررفت که اظهاراک افراد در نحیط کار نمکن ابت تحت هرایط یاص و با نراعاک بریی نسائل صزرک 

هوزندرا  را افوزایش    تزانست رشوزدری نصواحته   و آهاد نی های ن فاوک ها در نحیط هریرد. تکرار نصاحت

 ای یار قرار دهد.ی برای رف شز درحا  فرصت بیش ر داد  و درعین

هوا صوزرک    فورض  کنند  پیشهایی برای جس جزی هزاهد رد تالش پذیریک نهایت برای حفظ باهتابدر

ها و در هنا   های پژوهششر اب فاد  هد. حین نصاحته رضف ررفت. در رام نخستک اه درپران زرذاری پیش

دلیول ن العوه تحقیقواک     های ههنی پژوهششر که راهی به ینههن هاک چناننه هزاهدی نوایر با پیش تحلیل داد 

 د.ه هد بر تعمیق نتاحث تأکید نی پیشین بزدک دید  نی
 

 ها تحلیل داده

هزند  نُوه نفور ه  و    قرار بزد: اه نیا  افراد نصاحته هزندرا  به این هنای ی نصاحته های جمعیت ویژری

ار هوای دول وی نشووز  بوه کو      های یصزصی و چهار نفر در بواهنا   نفر در هرکت 01هش نفر نرد بزدند. 

هزندرا  یک نفور نودرک تحصویلی دک ورای      با  بزد. اه نیا  نصاحته 02ها بزدند و نیانشین بابقه کار آن

هوزندرا ک   تحصویالک دانشوشاهی بریوزردار بزدنود. پونج نفور اه نصواحته       تخصصی داهت و نابقی همه اه 

عنزا  کارهناس نشوز  به کوار   ونت را برعهد  داه ند و نابقی بههای باهنانی ریابتک ندیریت یا نعا پست

 بزدند.

 هد ک به هرح هیر انجام هد:های پیش ر هکر ی پژوهش ن ابق رامها یاف ه
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 شده و کدگذاری باز متون؛ سازی های پیاده مصاحبهگام نخست: خواندن و بازخوانی 

بواهی هودند.    کنند  و پیش اه انجوام نصواحته بعودی پیواد      ها بالفاصله پس اه رف شز با هرکت نصاحته

تمانوووی آننوه در    کنندرا  بزد. هد  تزبط نشارکت ن رح« های نزقعیت»هاک  ی کدرذاریواحد تحلیل برا

هواک نمادهواک بواهنا  و نظوایر آ  در ایون       هاک رف ما  فرادک چیزهاک کنشیک نزقعیت حضزر دارندک اعم اه ا

هوا و تحلیولک    اد تزاند واحد تحلیل نزقعیت را بنا به هورایطک د  اباس پژوهششر نی نایبر هنینه ند نظر بزدند.

 ها حاصل هد. کد باه اه نصاحته610نظر بشیرد. در این نرحله کزچک یا بزرگ در

 

 نیافته و منظم موقعیتی های ساخت ت نقشهگام دوم و سوم: نگاش

پس اه کدرذاری ن ز ک کدهای نرتتط با هر نزقعیت یاص به بادری و آهادانه روی نقشه نزقعی ی به 

نیاهی برای نشاهت نقشه نزقعی ی ننظم ابوت کوه در آ ک    نیاف ه ننعکس هدند. این رامک پیش هکلی بایت

بندی هزند. نمایی اه نقشوه   نندتر صزرک های بایت نؤلفهالب قایک در ای باه و در نزاردی حاهیهاین کده

 نشا  داد  هد  ابت. (0)نیاف ه در هکل  نزقعی ی بایت

 

 
 نیافته . نقشه موقعیتی ساخت5شکل 

ک بندی کودهای بواه باهوند    تزانس ند نتنای دب ه هایی که نی نؤلفهنیاف هک  اباس نقشه بایتدر رام بعد بر
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هواک نعیارهوایی بوه ایون هورح پیشونهاد        نؤلفوه عنزا  راهنما برای تعیوین ایون    ( به6114)تعیین هدند. کالرک 

هوا   نؤلفههنابی و نظایر آ . هرچند او ان خاب  های فضاییک هنانیک احسابیک ایالقیک هیتایی نؤلفهکند:  نی

که هومزلیت   ؤلفهنداند. در این پژوهش هش  را به این نعیارها نحدود نکرد  و آ  را وابس ه به نزقعیت نی

هوای   نؤلفوه هوای جمعویک    هوای فوردیک کونش    کردند به این هرح ان خاب هدند: کونش  کدها را تضمین نی

بواهنانی. در هوکل    -هوای بوای اری   نؤلفوه فرهنشی و -های اج ماعی نؤلفههای رف مانیک  بایت ادراکیک

 م نمایش داد  هد  ابت.قالب نقشه نزقعی ی ننظها در نؤلفهاباس این بندی کدها بر (ک نحز  دب ه6)
 

 
 . نقشه موقعیتی منظم2شکل 

 

 های اجتماعی ها/ عرصه گام چهارم: ترسیم نقشه جهان

هوای   رصوه هوای اج مواعی تصوزر هود  و ع     هوا یوا جهوا     جهوا   قالب هیسوت در این رامک کدهای باه در

هوایی کوه بوه     هزند. هرچند این رام در تموام پوژوهش   نشخص نی کها را فرابشیرندتزانند آن اج ماعی که نی

وجزد در تقریر نظریه نهایی اثررذار ابت. در این  هزد؛ بااین هزندک طی نمی ی انجام نیروش تحلیل نزقعی 

قالب چهار عرصه یصزصویک عموزنیک فرهنشوی و بواهنانی     کنندرا  در های نشارکت ا یا جها رامک کده

 هزد. ها نشاهد  نی هایی نیا  این عرصه پزهانینزاردی هم . هرچند درتنظیم هدند
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 های اجتماعی ها/ جهان . نقشه عرصه2شکل 

 

 گام پنجم: نگاشت نقشه وضعیت

اباس نحزرهایی بوا ابعواد یواص در    ها را بر اتخاههد  یا نشد  در داد   های وضعی یک نزاض  عمد  هنقش

هوایی هسو ند    ا اهتردهایی برای تسهیل باهنمزد طیفی اه دیودر ها ر دهند. این نقشه نزقعیت ن العه نمایش نی

ابواس  شهک نخست کدهای باه بر(. برای تربیم این نق6100ن العه وجزد دارند )فلیکک که در نزقعیت نزرد

ای بوا دو نحوزر    هوا در نقشوه   ها نن زع هودند. ایون نقزلوه   هایی اه آن نی ترکیب هد  و نقزلههای نفهز هتاهت

های نقشه نزقعی ی ننظم را  نؤلفهبرانشیز پژوهش و نحزر عمزدیک  نحزر افقیک نفاهیم حسجانمایی هدند. 

 نقشه وضعی ی پژوهش نشا  داد  هد  ابت.  (5)دادند. در هکل  نشا  نی

های نربزطهک به هکل اجمالی نزرد برربی قرار  نؤلفهقالب ه وضعی ی درادانه هریک اه نقز ک نقشدر

 ریرند. نی
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 . نقشه وضعیتی پژوهش 4شکل 

 هایی ابت که نزرد اهار  نردا  بزد  ابت.  ها نقزله اند و نس  یل هایی ابت که هنا  اهار  کرد  ها نربزط به نقزله )بیضی

 اند( ها هم تزبط هنا  و هم نردا  نزرد تزجه قرار ررف ه دیشر نقزله

 

 های فردی کنش

ها در پیزب اری اه تضاد تا  دبت آندند. این نقزله نؤلفه بههد ک هیل این های احصا بیش رین تعداد نقزله

باهآفرینی »ک «تکیه بر یزدنراقت ی»یابک با  ررف ند. کارکنا  تزا  باهی ننابتاک کار و هندری جای نی غنی

رذاهو ند.   نموایش نوی   نثتوت راب وه کوار و هنودری را بوه      جنتوه « باهبواهی یوانزش  »و « هوای هنودری   هیز 

 هایی اه این به نقزله ارائه هد  ابت: قز  نقل
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P14« :دهوم... بورای    کشم. به بودنم هنوا  نوی    روم. نفس نی هزم و بیرو  نی راهی ح ی برکار بلند نی
 «.اینکه کمکم کندک نن هم باید کمکش کنم

P3...« : یود  کننود بسواهی... راهوی با    های جدیدی که در هر دو هنینه کمکت نوی  راهی باید یزدک را

 «.بایت
P12 ...«:تزانم به یوزدم کموک کونم. پوس دیشور چیوزی اه کسوی         بعد اه ندتی دریاف م فقط یزدم نی

 «.ام نخزاب م. به نظرم نزفق هم بزد 
را علول  « هوای جسومانی   نحودودیت »و « تحمل نشوقت نضواعم  »یابک  در جنته نخالمک کارکنا  تزا 

 دانس ند. تضاد کار و هندری در ب ح فردی نی
P5« :هنا  باید برای همه بجنشی. نعلزم ابت کوه در   هم کارک هم یانهک هم جسمت و هم روحت... هم

 «.آوری... یک جتهه کم نی
P5« :  هووای انشیزهووی بتیوونم و هووزار و یووک چیووز دیشوورک بوودنم     هرچقوودر هووم یزهووتین باهووم. کلیوو
 «.هزم... و این واقعی ی ابت که باید پذیرفت کشد...بست نی نمی

دو که هور  نعنا این ای داه ند؛ به دند که هاک نجادلههایی بز   این دو جنته تیر  و روهنک نقزلهالت ه در نیا
ک هر «راهتری نسیر هندری»و « های چندرانه برآیند نجادله نیا  نقش»ررف ند.  نیوجه نثتت و ننفی را دربر
ه برعهد  دارند های ن عددی ک یاب نع قد بزدند نقش دیشرک کارکنا  تزا  عتارک دو چنین ناهی ی داه ند. به

ز بورریز نثت وی بور    هایی نیو  ها در نزاردی به بمت تضاد ررایش پیدا کرد  و در نزقعیتو نحز  ندیریت آن
 ها داه ه ابت. کار و هندری آن

P14« :بوه هوکل دابو انی اه یوک پودر       کدهود  کرد  کنار افراد بالم به نن نوی ه کارکرا به نفسی  اع ماد
نوانم. آ    ا تش که چرا پدرک بوا بقیوه فورل دارد نوی    ؤکنم... راهی در برابر ب عریم نینزفق برای پسرم ت

 «.روهها روههای عذابم ابت...
 

 های جمعی کنش

پش یتانی یوانزاد   »و « حمایت و همیاری هم ایا »طریق های جمعی اه یابک درقالب کنش کارکنا  تزا 

 کردند. نی ک جنته نثتت ننابتاک کار و هندری را تجربه«نزدیک

P13:  ...«ها هم روی نن یاب[ هس ند حساب کنم. آن ن ]تزا تزانم روی دوب انم که نثل ن جزر  نی همه

 «حسابند که نتادا به نشکلی بخزرم تا به کمکم بیایند...



 5405 تابستان(، 42پیاپی شماره ) 2شماره ، یازدهممطالعات رفتار سازمانی، سال   فصلنامه

12 

P1: «هوا  نوثالً دایوی و پسور عموز حسواب        هزد روی هموه  همه یک یانزاد  بزرگ دارند که یُب نمی

 «.نادر و همسرم در هر هرای ی هزایم را دارندکرد؛ ولی پدر و 

ها نثتت و ننفی برای افراد داهت. آنهای تزأنا   جنته« هنانی تجارب جمعی تشابه و هم»در نق ه تعاد ک 

ای نشابه با هم ایانشا  اه بور رذرانود     رزنه های نشابهک بلکه به تنها در هنا  رف ند که نه اه تجاربی بخن نی

 ها بزد. های باره این نزقعیت یی اه ویژریآ هم بزدند. پشت

P2: «          همه نانند هم در بدو ابو خدام حوس غریتوی اه تفواوک بوا همکوارا  را داهو یم... وق وی صوحتت

ای که اه تز تزق  یک والد بوالم را   ها هم در کار و هم در یانه برایما  وجزد دارد... بنه کنیم این تشابه نی

رود نیاههای یاصی داری...و الت ه راهی دوب یک آهناییک همکواری   نی دارد و کارفرنایی که راهی یادش

 «کند... یا همسری که کمکت نی
 

 های ادراکی مؤلفه

هود.   نحقق نوی « ذیری و الشزباهیالشزپ»طریق باهی کار و هندری اه یابک غنی ا هعم کارکنا  تز به

توری   ب  کواری و یوانزادری افوزو    ننا کردند های یزد تالش نی  ئاطریق همشکلی با ایدبز اه آنها اه یک

 کردند. عنزا  نماد نزفقیت باهنمایی نی یزد یا یکی اه هم ایا  یزد را بهدیشرک  دبت آورند و اهبزی به

P7: «اه یوزدم   کهوا نزفوق ابوت    با نشکالک بیش ر اه نن چقدر در هموه هنینوه   [نام فرد]بینم ...  وق ی نی
 «هنم... ح ی نثا  او را همیشه برای دوب انم نی …پربم چرا نن نتاهم؟ نی

دادنود و نقزلوه    یاب رواهی تضوادها و نشوکالک را بوه هوانس نسوتت نوی        در نق ه نقابلک کارکنا  تزا 

 دانس ند. هرایط فیزیکی یزد نی به باتزجه  ترین عانل تعارض نثابه نهم را به« باور به بداقتالی»ادراکی 

P8[ « :اه نن نی لشی نیحزص با ناراح ی و بی ]پربی و نن به تز جزاب  رزید[ اینکه ا   تز ]پژوهششر
اح رانی ندارم ولی هرکس هانس نن را داهوتک بوا    ام. قصد بی تر بزد  دهم دلیلش این ابت که بدهانس نی

 «.همه این نشکالک دبت به رریتا  بزد

نزاردی نثتت و در هورای ی ننفوی    ها  در یاب اه تزانمندی همانند این دو کرا ک ادراک کارکنا  تزا 

بوورای باهتوواب ایوون ادراک ان خوواب هوود.     « ادراک تزانمنوودی 0چهوور   انزبووی  »بووزد. بنووابراین نقزلووه   

                                                                                                                                             

رو و  هزد که یکی بوه روبوه    انزس اغلب با دو چهر  یا دو بر به تصزیر کشید  نی .ها بزد ک یدایشا  آغاهها و پایا اباطیر رونی  انزس در .0
 .نشرند کند. اع قاد بر این ابت که این دو بر به آیند  و رذه ه نی دیشری به پشت بر نشا  نی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%B1_%D8%B1%D9%88%D9%85
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جهوا  یوزد بزدنود و     ای هیسوت کنندرا  در نزاردی عمیقاً نع قد به تزانمندیشا  برای حل تضاده نشارکت

 ند.انشاه  هدک یزد را در این نسیر فاقد اب  اعت نی را  به

P7: «   بیونم رواهی    کونم نوی   نشوا  نوی  انشار که بزار ا کلنگ هد  باهم... ح ی وق ی به نسویر هنودریم

 «.نفس داه م و راهی واقعاً ناتزا  بزدم... به اع ماد

 

 های گفتمانی ساخت

د بزدند رف موا  حواکم بور جانعوه     ای نع ق کنند  حا  نأیزس یاب به هکل جالب و درعین رکنا  تزا کا

باههنابوی  »و « پوذیری  کرد  تصزر آبویب القا »آنا  تشدیدکنند  تضاد ابت. اه دیدرا  این افرادک  نزرددر

 کنند  تضاد بزدند. های تقزیت ترین نقزله نهم« طریق نعلزلیتاه

P6: «تزانود نثول بقیوه     تزانود دربوت کوار کنود... نموی      بینی نمی یزدِ وا   نعلز ک یعنی این آدنی که نی
 «.دار هزد ... کندک بنه هندری کندک اهدواا

P10« :رزینود هموانی کوه     بریوزرد بوزدک نوی    جای اینکه بشزیند آ  نردی که نثالً یزش ام به هرجا رف ه
 «.هنابند هد. نن را با عصای دب م نی عصا نی

توییررف موا   »یاب در بیر تحوز  ایون رف موا ک بوه چریشوی نسوت ًا نثتوت در قالوب          الت ه کارکنا  تزا 

 اهار  داه ند. هم« نعلزلیت

P11: «یوزا  و   پسوندیم. بعودتر اه توزا     را نموی   هود. نوا هینکودام آ     اوایل همیشه اه نعلز  اب فاد  نی
دهود...   یاب اب فاد  هد. هاید بشزیید وا   فرقی ندارد ولوی دیودرا  اطرافیوا  را هوکل نوی      جز و تزا  تزا 

 .«هزد... ها عزض هزد دیدرا  یزد نا هم عزض نی وق ی وا  

 

 فرهنگی -های اجتماعی مؤلفه

هوای   بول ه نقوش  »قالوب  اج مواعی صورفاً در   -های فرهنشی نؤلفهیابک  ن أبفانه به عقید  کارکنا  تزا 

بوه  « تحریوم نفهوزم نعلزلیوت   »نهایوت  و در« نردانه فرهنگ برپرب ی»ک «عدم پذیرش تنزع»ک «یانشی هنانه

 هنند. تضاد کار و هندری دانن نی

آورک بور تزفیوق    نثابه نردِ نا  دار و دونی به عنزا  ه ِ یانه ب هنانه و نردانهک اولی بهای غاله چیرری نقش

 افکند. های کار و هندری بایه نی نردا  و هنا  در دیشر عرصه
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P10« :داننود... در ایون هورایط اق صوادی و بوا ایون        در ایرا  فقط نرد را نسئز  تأنین نعاش یانزاد  نی
 «ار فقط اه عهد  هوا بای ه ابت؟وضعیت جسمانی آیا این ک

P1« : عنوزا  ه  یوا    تزانیک فقط وظایفت به ثل بقیه نیکنی تا ثابت کنی ن هایی که نی بر همه تالش عالو

 «کند... هزد. این واقعاً نأیزبم نی نادر دید  نی
پوذیرای آ   یابک تنزع و تکثر عانلی ابت که فرهنگ کشوزر نوا    دیشرک به اع قاد کارکنا  تزا  اهبزی

 نیست و این نستب بسیاری اه تضادهای فهم هد  تزبط افراد بزد.
P9...« : کننودک   که ه  و نردک کرد و لر و ترکک پیر و جزا  در کشزر نا کنار هم هنودری نوی  طزر هما

های جسمی افراد هم وجوزد دارد. بوه عقیود  نون ایون تنوزع ابوت نوه          نزرد تزاناییباید بپذیریم این تنزع در
تر ابت... در دنیا این جا اف واد  انوا    تر ابت یا ]یک قزنیت[ تنتل ی. نثل این ابت که بشزیی ه  ناتزا کاب 

کنویم. پوس    بینویم و بواور نموی    یابا  را در علم یا ورهش هوم نوی   تزا  [های نزفقیت]ایم.  نا هنزه باور نکرد 
 «.داه ه باهیم؟چ زر به فرهندانما  این را بیانزهیم و اه نسل بعد این ان ظار را 

در نضمز  هد   یابی دچار جعل یا تحریم کنندرا ک پدید  نعلزلیت یا تزا  هعم نشارکت نهایتک بهدر

ها به ناتزانی کلوی آنهوا در تموام نوزارد تسوری       تزانی فیزیکی افراد در بریی هنینه دیشرک کم عتارک ابت. به
 هزد. داد  نی
P4: « ریوری   تزانی دربت نحابته و تصومیم  م اه نن پربیدند نیهنانی که برای نصاحته به باهنانی رف

 «.هزید؟... کنید؟ صاحب فرهند نی کنی؟ ح ی یک بار یکی اه همکارانم پربید هما اهدواا نی
 

 سازمانی -های ساختاری مؤلفه

ترتیتواک  »و « حمایوت بواهنانی  »طریوق  یوابک اه  باهنانیک کارکنوا  توزا    -های بای اری نؤلفهقالب در

کردند. نک ه حائز اهمیت این ابت کوه ایون    باهی ننابتاک کار و هندری را تجربه نی غنی«  مکاری ننع

عنوزا  عزانول هوم ایجواد      یواب ای صواص نداهو ه هومک بوه        توزا  هایی که بوه کارکنوا   دو نقزله در پژوهش

ک 6یهور ننور و کل  ؛ دی6100ک 6؛ کواتی 6100ک 0انود )رادولوم و بواتس    باهی در بعد باهنانی نعرفی هود   غنی

 (.6114ک 5ک جانگ6100

                                                                                                                                             

1. Rudolph & Baltes 

2. Kotey 

3. De Menezes & Kelliher 

4. Jang 
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های نثتت و ننفی ننابتاک کوار   نثابه عانلی که جنته به« کارکردهای ارهیابی در هول»در نیانه پیزب ارک 

رزنووه کووه اه  نظوور ررف ووه هوود  ابووت. ننظووزر کارکنووا  اه ایوون عتووارک آ   در کو هنوودری را تزأنووا  دارد

ولی آنا  بوزد. اه  های ه بی عملکرد بر فرایند یا یروجیآندک تأکید بای ارهای ارهیا های آنا  برنی قز  نقل

یواب را   د بور آ ک کارکنوا  توزا    حد به فراینودهای پینیود  و تمرکوز بونجش عملکور     اه بز تزجه بیش یک

اهی فراینودها و  بو  دیشورک روا   داد و اهبوزی  ضاد بوا یوانزاد  قورار نوی    هنای ی در ت لحاظ فیزیکی و روا  به

 آند. ن یجه )و نه فرایند( به کمک این راب ه ن قابل نیقالب ها در بنجش یروجی

P6: « دلیول بعود نسوافت و هورایط      حضزر فیزیکی در نحل کار بزدم. بوه هنانی پیش اه کرونا نجتزر به

ناندم. کرونا هر بدی کوه   ها هم اه کار و هم اه یانزاد  نی در این رفت و بررشت [اهار  به پایش]فیزیکی 

 «.هنم فرقی ندارد کجا و چه هنانی... کمکم آند... نن کد نیداهت اه این نظر به 

را علول تضواد   « همزدایی دورزنه اقلی وی »و « بای ار غیرننع م باهنانی»یابک  نهایتک کارکنا  تزا در

ندک دانس ند. به عقید  آنا ک بای ارهایی که ننع وم تعریوم نشود  باهو     کار و هندری در ب ح باهنانی نی

عنوزا    سو شیک ارتقوا و ارهیوابی عملکورد بوه     آورند؛ اه نزضوزع های  دنتا  نی م را هم بهفرایندهای غیرننع 

تری نانند فرهنگ باهنانی. قاعودتاً ایون عودم انع وافک بویش اه       کارکردهای بخت ندیری ی تا نتاحث نرم

 داد.  الشعاع قرار نی یاب را تحت های اقلیت نانند کارکنا  تزا  همهک ررو 

یابِ ه  ن رح هدک نزاجهه آنا  با دو نزع تتعوی    ننظر کارکنا  تزا دیشر که اهنزضزع حائز اهمیت 

تنهوایی   ی که هریوک بوه  تزانی فیزیکی. رزیی این دو ویژر بزد؛ یکی تتعی  جنسی ی و دیشری تتعی  کم

ایون   کردنود. بنوابراینک بوه    اثر ننفی یکدیشر را تشدید نوی  کدهد های باهنانی قرار نی هنر  اقلیتافراد را در

 افزایی داد  هد. در نق ه نقابل هم 0نقزله عنزا ِ همزدایی

P11:  ...«رزیی هم چز  ه  هس م و هم چز  نشکل  نی [پژوهششر]یزاهم بشزیم این تضادی که  نی

 «.هد  ابت... [چند برابر]حرک ی دارم دو برابر که نه... 

  

                                                                                                                                             

هوزد. در نق وه نقابولک دو عوانلی کوه اثور ننفوی یکودیشر را تشودید           افزا اطالل نی کنندک هم را تقزیت نیبه دو عانل که اثر نثتت یکدیشر  .0
 هزد. کنندک همزدا رف ه نی نی
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 گیری بحث و نتیجه

)نیانوه( در   داننوه ایِ ننابتاک کار و هندری و ارائه یک نظریه نیا  باه  فهم بایت کهدف این پژوهش

یواب هواغل در    نصواحته چنودروای یِ عمیوق بوا کارکنوا  توزا        05یاب بوزد.   ننظر کارکنا  تزا اه این هنینه

و رویکورد  بنیواد   پرداهی داد  و با نظریهررفت انجام  های یصزصی ههر تهرا  های دول ی یا هرکت باهنا 

 نؤلفوه قالوب هوش   نقزلوه نن وزع و در   64هواک   یول داد  تحلیل نزقعی ی کالرک تحلیول هودند. در ن یجوه تحل   

 بندی هدند.   دب ه

 هزد: ها پردای ه نی طریق نشاهت نقشهاک حائز اهمیت در تحلیل ن ایج اهاباسک اب دا به تتیین نک براین

کد باه بزدند. این کدها با تجمی ک  611بالغ بر  های چندروای ی نخست؛ کدهای باه نس خرا اه نصاحته

بندی هدند. بورای نمزنوه هاک و    دب ه نؤلفهقالب هش های چندین و چندبار  در باهیزانیتلفیقک تفکیک و 

آوریک تحمول و انکوار اه جونس کونش فوردی بوزد.        ناهیت بریی کدهای نسو خرا نظیور باهبواهیک تواب    

صوزرک یالصوه(ک بخوش عمود  کودهای       شوا  داد  هود  ابوت )بوه    نکه در نقشه نوزقعی ی نونظم    رزنه هما 

هودند. ایون یاف وه بوا ن وایج پوژوهش جانوائره و ویلیوانز          بنودی نوی   های فردی دب ه نس خرا در نقزله کنش

هوای فوردی بزدنود.     شآند ک اه جنس کن دبت اکه در آنجا نیزک هر به نضمز  بهراب ابت؛ چر ( هم6161)

( بر کارراهه 6160چراکه در تحقیق نارتل و همکارا  ) ؛همیت ابعاد دیشر نیستنعنای کاهش ا الت هک این به

( بر ابعاد 6104باهنانی در این پژوهش( و در تحقیق لی و همکارا  ) -های بای اری نؤلفهباهنانی )نشابه 

 فرهنشی( نیز تأکید هد  ابت. -های اج ماعی نؤلفهیانزادری )

های نزقعیت پوژوهشک در   ررا  و رف ما  اج ماعی نشا  داد کنشهای  ها و عرصه های جها  دوم؛ نقشه

هوواک  ریرنوود. درو  ایوون عرصووه  چهووار عرصووه کووال ِ یصزصوویک عمووزنیک فرهنشووی و بوواهنانی قوورار نووی  

هوای همپزهوا ک نشو رکند. بورای نمزنوه       های نحدودتری قرار دارند که در نزاردی بین عرصوه  جها  هیست

بر عرصه یصزصی به عرصوه فرهنشوی نیوز تعلوق      زد که عالو   بجها  کدرذاری هد ک یک هیست«هزیت»

رانوه  هوای چهار  نشوا  داد  هود  ابوتک عرصوه     (6)داهت. در نجمزعک این نقشه که بخشی اه آ  در هکل 

رابو ا   رانوه پوژوهش نیوز هوم     های هش نؤلفهها با  کشد. این عرصه تصزیر نی نحاط بر نزقیعت پژوهش را به

هوای جمعویک عرصوه فرهنشوی بوا       هوای فوردیک عرصوه عموزنی بوا کونش       شهس ند. عرصه یصزصی با کون 

باهنانی قرابت نزضزعی دارند. انا آننه ایون   -های بای اری نؤلفههای فرهنشی و عرصه باهنانی با  نؤلفه

هود  در پوژوهش را    رانوه حاصول   هوای هوش   نؤلفوه دهدک این ابت کوه   نقشه فراتر اه نقشه نزقعی ی نشا  نی
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)ویون   کار و یوانزاد   یلتسه ننفرد و نجزای اه هم تلقی کرد. این نزضزع تزبط نظریه صزرک تزا  به نمی

هوای   نرههوای حوزه   کوه  ( 6111هنای ی )رریزاکز و نارکسک  م های بز ( و نظریه بیس م6110و همکارا ک 

 هزد. لندک تأیید نیکار و یانزاد  به هم وابس ه و نکمدهند و نع قدند  رنگ نشا  نی هندری را کم

و « هوای یوانشی هنانوه    بول ه نقوش  »هوای   یواب نقزلوه   بزم؛ نقشه وضعیت پژوهش نشا  دادک هنا  توزا  

باهنانی نورتتط بوا تضواد     -اج ماعی و بای اری -های فرهنشی نؤلفهرا در ب ح « همزدایی دورزنه اقلی ی»

زر ابوت کوه   وابسو ه بوه فرهنوگ کشو    « هوای یوانشی هنانوه    بل ه نقش» دانس ند. نقزله نخستک دو عرصه نی

کنود. نقزلوه    را تجربوه نوی  « کسب نعاش دو نفور  »و « دار آور و ه ِ یانه اق صادِ نردِ نا » ا  تضاد نیا  همنن

دهود دیودرا     کنودک نشوا  نوی    که به تأثیر ننفی افزایشی دو نزع تتعی  اهار  نوی « همزدایی دورزنه اقلی ی»

ن وایج  هوا هواید   روی آنهوای اقلی وی و پوژوهش     بر جودایش انوزاع رزنوه    ( نتنی6100اوهبیشلین و همکارا  )

عنزا  دو رزنه اقلی وی بوتب    یابی به ژوهش هم جنسیت و هم تزا در این پ کنمزنه دبت ندهد. برای جانعی به

هود.   هوای اقلیوت هواید حاصول نموی      رورف ن صورفاً یکوی اه رورو     دبت آید که بوا درنظر  هایی به نؤلفههد 

هوای   در بو ح کونش  « چندرانوه های  برآیند نجادله نیا  نقش»و « یانزشباهباهی »ننظر هنا ک اه عالو ک به

باهی بور بواحاک کوار و هنودری داهو ند.       باهی و اثری دوبزیه هانل تضاد و غنی ترتیب اثر غنی فردی به

( نیز ن رح 6161جانائره و ویلیانز ) بزیعنزا  دیشری )باهآفرینی بدنی( اهنقزله باهباهی یانزش تحت 

اوک این دو نقزله آ  ابت که در پژوهش حاضرک هنوا  باهبواهی یوا بوه تعتیوری بواهآفرینی را       هد  بزد. تف

های چندرانه  کردند. درنزرد نقش بر تزا  یزد دنتا  نی بکزکک ان ناع اه کمک یزاب ن و باتکیهطریق اه

ایون نقزلوه   تور ابوتک    های یانزادری برای هنا  ن عوددتر و پررنوگ   که در فرهنگ کشزر نا نقشنیز اهآنجا

 نزرد تزجه هنا  قرار ررف ه بزد.

هوای   نؤلفوه بوزد کوه در بو ح    « فرهنگ برپرب ی نردانوه »یابک یکی  های نزرد تزجه نردا  تزا  نقزله

بزد کوه  « هنانی تجارب جمعی تشابه و هم »یافت و دیشری  اج ماعی با تضاد دو عرصه ارتتاط نی -فرهنشی

کوه تضواد    رزنوه  درنزرد او ک هموا   کرد. های کار و هندری وارد نی باهی بر عرصه اثر تزأنا  تضاد و غنی

های یوانشی   بل ه نقش» قالبدر هنا  در« کسب نعاش دو نفر »و « دار آور و ه ِ یانه اق صادِ نردِ نا » نیا  

 دا  را بوا دو عرصه کار و هنودری نور  « فرهنگ برپرب ی نردانه»یافتک در نردا  نیز با نقزله  نمزد نی« هنانه

های دوب ی نوردا  در نحویط کوار ایون نقزلوه را در نیوا  نوردا          نزرد دومک هتکهکرد. در تضاد نزاجه نی

 تر کرد  بزد. پررنگ
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یاب نشو رک بوزد. انوا تحلیول هموین       هد  اه کدهای باهک نیا  هنا  و نردا  تزا  های نن زع دیشر نقزله

های دیشری نانند چندرانشی نقوش یوا تتعوی      نزقعیتیابیک تأثیر  بر اثر تزا  ا  عالو دهد هن ب ح نشا  نی

دو نقزلوه   بوه  باتزجوه ربود   نظور نوی   دیشرک بوه  کردند. اهبزی نی جنیس ی را در ننابتاک کار و هندری لحاظ

های ن فواوتی بورای حول     هنا  و نردا  در نزقعیت« هنانی تجارب جمعی تشابه و هم »و « باهباهی یانزش»

 ری قرار دارند؛ اولی در انزوا و دونی در جم .باهی کار و هند تضاد یا غنی

 یاب به این هرح حاصل هد: نهایت نظریه ب ح نیانی اه ننابتاک کار و هندری در کارکنا  تزا در

هوای فوردی؛    نثابوه کونش   هوای هنودری و تکیوه بور یوزدنراقت ی بوه       باهباهی یانزشک باهآفرینی هویز  »

های جمعی؛ الشزپذیری و الشزبواهی در   نثابه کنش م ایا  بهپش یتانی یانزاد  نزدیکک حمایت و همیاری ه

بواهی دو   بواهنانی غنوی   -باحت ادراک و ترتیتاک کاری ننع م و حمایت باهنانی در حزه  بوای اری 

 هوای جسومانی   نحودودیت دیشورک تحمول نشوقت نضواعم و      کنود. اهبوزی   جنته کار و هندری را نیسر نی

القواکرد  تصوزر   تالی در حزه  ادراک؛ باههنابی اهطریق نعلزلیت و های فردی؛ باور به بداق عنزا  کنش به

هوای یوانشی هنانوهک عودم پوذیرش تنوزعک فرهنوگ         های رف موانی؛ بول ه نقوش    نثابه بایت به پذیری آبیب

اج مواعی و همزدایوی دو رزنوه اقلی وی و      -در باحت فرهنشوی تحریم نفهزم نعلزلیت برپرب ی نردانه و 

در بوو ح بووای ار و بوواهنا  بووه تضوواد دو جنتووه کووار و هنوودری نشووروعیت  یبووای ار غیرننع ووم بوواهنان

هوای   های چندرانه و راهتوری نسویر هنودری در بو ح کونش      بخشد. درنهایتک برآیند نجادله نیا  نقش نی

هوای جمعوی؛ چهور   انزبوی ادراک تزانمنودی در       در ب ح کنش هنانی تجارب جمعی تشابه و همفردی؛ 

نثابوه یوک بوایت رف موانی؛ و کارکردهوای ارهیوابی در هوول در           نعلزلیت بهب ح ادراک؛ توییر رف ما

 «.هنند باهی را رقم نی غنی -باهنانی دورانه تضاد -باحت بای اری

  یاب انجام هد  پرداهی ننابتاک کار و هندری در کارکنا  تزا  های نعدودی با رویکرد نظریه پژوهش

( ابوت کوه بوه    6161) جانوائره و ویلیوانز   حاضورک پوژوهش   هوا بوه اثور    ترین پوژوهش  . یکی اه نزدیکابت

د. در این پوژوهش راهتردهوای   یاب در بحث ننابتاک کار و هندری اهار  دار انشاه ن کارکنا  تزا  نادید 

قالب به نضومز  نراقتوت فوردیک    در یاب برای ندیریت ننابتاک کار و هندری هد  تزبط افراد تزا اتخاه

هود  در ایون پوژوهش     . در پوژوهش حاضور بوه نضوانین اهوار      نی تعریوم هود  تالش نفرط و باهآفرینی بد

های هنودریک تکیوه بریوزدنراقت ی و     های باهآفرینی هیز  صزرک عینی یا تلزیحی تزجه هد  ابت. نقزله به

هوای   نود در ایون نظریوه نقزلوه    هود  دارنود؛ هرچ   نسوتی بوا ن وایج پوژوهش اهوار       باهباهی یانزشک نشابهت
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 ی تضادک نتین جنته نثتت ننابتاک کار و هندری بزدند. تفاوک دیشر ن ایج در آ  ابت کوه هد  به جا اهار 

کننود )ناننود حمایوت و همیواری      باهی ننابتاک را تتیین نی بر تضادک غنی ابعاد بیش ری اه نزضزع که عالو 

 اند. هم ایا  و پش یتانی یانزاد  نزدیک( نیز حاصل هد 

در چنود دهوه    کارکنوا   یکوار و هنودر   ننابوتاک  رغوم اینکوه   هار  هدک بهن العه ا نیاکه در  رزنه هما 

یواب وجوزد    نشهزدی در تزجه به این نزضزع درنزرد افراد توزا   ک یألنزرد تزجه قرار ررف ه اریرذه ه بس

تزانود ن فواوک اه    ن ایج این پژوهش نشا  دادک ادراک و فهم این افراد اه ننابتاک کوار و هنودری نوی    .دارد

نیوز در ایون افوراد    راهتردهوای نودیریت ننابوتاک کوار و هنودری       کهای کارکنا  باهد. بنوابراین  دیشر ررو 

هوای ادراکوی ایون     ؤلفوه نکوه یکوی اه   های پیشو ر ن العوه هود  دارد. اهآنجا     تزجهی با ررو های قابل تفاوک

تزانود   پذیر در ب ح بواهنا  نوی  باهنانی ابتک اقداناتی نظیر تمهیداک کاری انع اف -کارکنا  بای اری

هوول ابوت کوه کوه افوراد       کیو  یدر نرههوا  فعا نوه  راکییو تو جادیا ندیافر اثربخش باهد. باهآفرینی هولک

 ایو  یک احسابفیزیکی یها تیحدودن یزد و یههن یحصارهاصزرک یزدجزش  کزهند به اهطریق آ  نی

(. در ایوون پووژوهش نفهووزم بوواهآفرینی 6160ک 0بووین بترنوود )ابراهیمووی و همکووارا را اههووول یووزد  یهوونای 

کردنود ننابوتاک کوار و     طریوق آ  توالش نوی   یواب اه  ای بزد که افوراد توزا    یژ های هندریک راهترد و هیز 

پذیر در ب ح فردک یوانزاد  و جانعوه کوه کموک      افتمهیداک انع  کهندری یزد را ندیریت کنند. بنابراین

هوا غلتوه کننودک اثوربخش یزاهود بوزد.  ق عوًا در کنوار راهتردهوای بواهنانیک            کند افراد بور ایون نحودودیت   

یواب بسویار    ا همخزا  باهدک نظیر قوزانین اهو وا  افوراد توز     غالب یفرهنش یبا ارهش ها راهتردهای نلی که

رهنوگ  ید کم ر نزضزعی در حزه  نناب  انسانی را ب زا  یافت که ن وأثر اه ف عالو ک ها حائز اهمیت ابت. به

انود در نقیواس    هوا بنیواد نهواد  هود     های فرهنشی که جزان  بر آن ارهش عتارتی نتاهد. فرهنگ اج ماعی یا به

هوای حواکم بور نحویط بواهنا  در نقیواس یردتورک  ق عوًا بور           کال ک و فرهنگ باهنانی یا باورهوا و ارهش 

روه  هوا در رف موا  هور    ذارنود. ایون ارهش  اثرر -یاب یصزصاً در نزرد افراد تزا  -ننابتاک کار و هندری

یابک اقدانی ابت کوه   یصزص افراد تزا هزند. ارتقای فرهنگ اج ماعی در یبندی و تنظیم ن افراد صزرک

 ی نیست.تر اه اقداناک ب ح باهنان هزدک انا اهمیت آ  کم ندک نیسر نمی هرچند در کزتا 

هوا اقنواع افوراد    تورین آن  هایی داهت که نهوم  حدودیتن کهد  نجامهای ا این پژوهش نانند دیشر پژوهش

                                                                                                                                             

1. Ebrahimi et al. 
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پوژوهش بور ایون افوراد در نوزاردی      بزد. تمرکز  -در نزاردی بیش اه یک نصاحته - یاب برای نصاحته تزا 

کورد. الت وه ایون نزضوزع      ن قل نینها اقشار جانعه یا باهنا  را به آن آهرد و حس جدایی اه دیشر ها را نیآن

کردنود.   های با تر اه پژوهش ابو قتا  نوی   تر نصدال داهت و کارکنا  رد  های پایین نزرد کارکنا  رد در

هودک ن وایج    نیز بوتب نوی   -های کیفی انجام هد  در این حزه  یصزصاً پژوهش -های کافی فقدا  پژوهش

 داه ه باهد.روهنی در این هنینه برای نقایسه ن ایج وجزد ن

جزان  و  ها به دیشر پذیری یاف ه نهایت هکر این نک ه حائز اهمیت ابت که این پژوهش ادعای تعمیمدر

دیشرک این پژوهش  عتارک ابت. بهکه نه یک نظریه جان  بلکه یک نظریه ب ح نیانی باف ارها را ندارد؛ چرا

ننود   ای نسوت اً نظوام   قالب نظریهیاب در د تزا ک کار و هندری افراتالهی بزد برای پردای ن به نزضزع ننابتا

بنیواد بوه    پورداهی داد   هوای جدیودتر نظریوه    ریوری اه روش  تا هروعی باهد برای دیشر پژوهششرا  تا با بهر 

 هد ک به هکلی نس د  و عمیق بپرداهند. تر پردای ه نزضزعاک نوفز  یا کم
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