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 نهادینه سازی فرهنگ صحیح اشتغال در جوانان

 مقدمه 

در سااال هااای ا،یاار ا اشااتغال جوانااان  ااه  حاام دا  صاادا   ساای ا ا  

،برگااراری هااا   ر زنامااه هااا هباادیو شاادا اسااد   ه ااه از  جااود ایاا  

مشاا و  ااا ،باار شاادا انااد   ر،اا  نیاار سااح  در ارایااه راا  ااو  اارای ایاا  

ساااید  اارای ااریااا   ایداااد شااود   محضااو ن ااودا انااد  از دیشاانهاد این ااه 

جوانان در آن ثباد نااک انناد   هالاهیبه   اه االاان  ااه آناان را جا   

انند دردا،د انای  هاا دیشانهاد این اه  ایاد سارمایه گا ار ،اارج   یایاد 

   رای ماا اار،اناه  رناد    حاد جاوان ایرانا   اه سار ااار رفتاه   در زیار 

  دسد اارفرما ،ارج   اشد ا  یان شدا اسد

اارشناسان  اه نگااا هیر یناناه   انفااا را  اا ها  آمینتاه اناد ا  یاان ما  

انناد ااه راا  او هاای ما اور  ار فارب درساد  اودن آنهاا ا زماان   اه 

ث ر م  نشاینند ااه جاوان ایرانا  دارای فرهناگ اشاتغال صاحیح  اودا   

هنها مش و نباود فرصات   ارای اندااک فحاایاد ایتفاادی  اشاد ل در  ااا  

ینناادا منفاار  در ماا  یا ااد اااه فرهنااگ اشااتغال در جوانااان اااه هاار  

 ایران  ا فرهنگ  صحیح   اسبم  نیالد 

دی  اسبک ا جاام  هاری  دساتور زنادگ  فرساتادا شادا از ساوی ،دا ناد 

 ه سوی  شار اساد ااه ه ااک آن  یاری ااه انالاان  ارای ساحاد   اه آن 

گ اشاتغاا  نیاز دارد در هحاای  آن یافاد ما  شاود   ار ایا  اسااه ا فرهنا

 صحیح اسد اه  ر دایه هحاای  اسبک ش و گرفته  اشد 
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در جامحاه اسابم  ااار » در فرهنگ اسبم  اار  اه منرااه ابااد  اساد  

 رای هامی  محاش  ه اناوان یاا ارزش متباد ه قا  ما  شاود ااه انالاان 

را محبو  ،ادا ما  اناد   سالات    هنب ا     ی اار گشات     اار زنادگ  

گااران اناادا،ت   ااه انااوان یااا قااد ارزش ه قاا  ماا  ،ااود را  ااه د ش دی

شود اه انالان را ماورد ،شا    احناد ،دا ناد   رساوار یارار ما  دهاد  

در  ناای  جامحااه ای در ر نااو   راااود ایتفااادی ه ااه مالاا  ان هااا  ااه 

دنبال اار  رای هامی  محااش ،اود هالاتند ا از ایا  ر  ااار دالاد    اا هار 

  از اارهااای سااند   داار  دساات ردی را  اار  ی اااری هاارجیح ماا  دهنااد

  1« ز  د ن   گریرند

حااش مها زمان  اه اار  اه اناوان ابااد  ه قا  نشادا   ااار  ارای هاامی  

 ااه انااوان یااا ارزش متبااد ه قاا  نگااردد ا فرهنااگ اشااتغاا  اااه در 

ر جامحااه  جااود دارد اساابم  نیالااد ا  نااا رای  فرهنااگ اشااتغال صااحیح د

 ندارد جامحه    ه ،فوص در میان جوانان  جود 

 راا اصاابف فرهنااگ اشااتغال ا راهاا  بااورن     الاایار زمااان  اار اسااد ا

ه چنان ااه هاار نااو  اصاابف فرهنگاا  داار ما ای بااورن  ماا   اشااد  امااا 

بااورن   ااودن ایاا  اااار نبایااد موجااد ناامیاادی   دسااد اشاایدن از راا 

 اصبف فرهنگ  اشد 

یااد  اارای اصاابف فرهنااگ اشااتغال در میااان جوانااان ا ا تاادا  ایااد فحاا

ایتفاادی   شاغو ،او    صاحیح هحریا  شاود    ر،ا  از شا،فاه هاای 

آن هبیاای  گااردد هااا در راا اصاابف نگاارش جوانااان ا مااب  اااار صااحیح 

                                                           
 (503)نظاک ایتفادی اسبک ا  -1
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مشنص  اشاد ل  ارا ااه زماان  ما  هاوان نگارش  اه اشاتغال را هفاحیح 

ااارد اااه  اادانی   ااه اااداک سااو  ایااد نگاارش فاارد هغییاار انااد  ساا    ااه 

دیناه ساازی فرهناگ اشاتغال صاحیح ،اواهی  م انیرک هاا   ااارگراران نها

 دردا،د 

 نااا رای  در ففااو ا ل  ااه شا،فااه هااای اااار ،ااو    در ففااو د ک  ااه 

م انیرک هاا   ااارگراران نهادیناه ساازی فرهناگ اشاتغال صاحیح ،اواهی  

 دردا،د 

 ففو ا ل: شا،فه های اار ،و 
در جامحه ای  هر ار  جاود دارد ااه شاغ   ،او  اساد ااه دارای در آماد 

،و   اشد ا  یاد زیاادی از انالاان نگیارد ا شاان اجت ااا   ااری  داشاته 

 اشااد         امااا آیااا  ااه صاارا این ااه شااغ   در آمااد ،ااو    محی اا  

مناسااد   شااان اجت اااا   ااار داشااته  اشااد شااغ   ،ااو  اسااد  شاااید 

اصااب هیچ ااداک از مااب  هااای ماا اور ا در ،ااو   ااودن شااغ   هاااثیر 

 نداشته  اشند  

  های  ااه یاا فارد در جامحاه ایاران  ارای یاا شاغو ،او  ه ام  مب

ماا  شاا رد  اار اساااه نگاااا مااادی ا   ااه زناادگ  اسااد  در  اااا  اااه 

 راساه جهاان  ینا  اسابم  ا زنادگ  انالاان دارای ا حااد ماادی   مدارد 

اااه احااا  هاار یااا  ااد ن احااا  دیگااری ،اار س از جهااان  یناا  اساابم  

گا  هاای یاا ااار ،او  ا اسد   ر ای  اسااه صارا نگااا ماادی  اه  ی 

 نگاه  اسبم  نیالد 
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 ا ایا   اال یاا انالاان ماادی نگار ا ه ااک ماب  هاای ماادی یاا ااار 

،او  را نیار احااا  ن ا  انااد ا  اه اناوان متااال هایص  یااد  اه شا،فااه 

 اره ند  ودن اشارا ای ننواهد ارد 

در منظاار انالااان  اساابک ماادار ا شااغ   ،ااو  اسااد اااه ،دادالااندانه ا  

ه نااد   هدف نااد  اشااد   ااا هبیاای  ایاا  شا،فااه هااا ا شااغو ،بیانااه ا ار

،ااو   اااه نگاارش جوانااان را  ایااد  ااه سااوی ا  ر انااه ااارد مشاانص ماا  

 گردد 

مقفااود از ،دادالااندانه  ااودن شااغو ایاا  اسااد اااه در شااریحد   فقااه 

اساابم  ا شااغ    اابل  اشااد  در فقااه اساابم  ا  نشاا   ااه ناااک م اسااد 

هاای ایتفاادی  اراک شا ردا شادا محرمه  جاود دارد ااه در آن فحاایاد 

اسد  شاغ   ااه در میاان ایا  م اساد نباشاد ا  اراک نباودا   اندااک آن 

  بل م   اشد 

 اارای ،دادالااندانه  ااودن شااغو ا اااب ا  اار  اابل  ااودن آن در شااریحد 

اسبم  ا نید  یفادی ااه فارد در االاد درآماد از بریاو آن شاغو دارد 

را  ارای ثار   اناد زی ا نیر شار  اساد  اگار شانص فحااایت  ایتفاادی 

یدر  ب ب  ا فنار فر شا    دیگار نیاد هاای حیار صاحیح اندااک دهاد ا 

هر نااد فحاایااد ا  دارای درآمااد  الاایار  ااار   محاای  شااغ   مناسااد       

  اشد ا شغو ا  از منظر اسبک شغو ،و    ه  الا  ن   آید 

ک  نا رای  هایص فحاایاد ایتفاادی   شاغ   هاا زماان  ااه در شاریحد اساب

 بل شا ردا شاود   انالاان  اه یفاد االاد ر زی  ابل   ج اد رقاای 

،دا نااد آن را ا،تیااار ن ااودا  اشااد ا دالااد    قیاار نیالااد ل  اارا اااه 
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شغ   را ااه ،دا ناد  ارای انالاان د ساد ما  دارد هرگار  قیار ننواهاد 

 ااود  فحاایااد ایتفااادی   شااغ    قیاار اسااد اااه در دایاارا  اابل هااای 

انالااان  اارای االااد درآمااد از راا آن االااد شااریحد یاارار نگیاارد یااا یفااد 

ر زی  اابل نباشااد ا مااتب  ااه دنبااال ثاار   انااد زی   دنیااا درساات    

 یدر  ب ب   اشد 

ر  اارای  اساااه ا ی اا  از نتااایه نهادینااه سااازی فرهنااگ صااحیح اشااتغال د

ل  جامحه ا هغییر نگارش جامحاه  اه مرهباه اجت ااا  شاغو هاا ،واهاد  اود

هاد ایه گا اری  اا  هارا ثا اد اندااک ما  ددیگر در جامحه شنف  اه سرم

ه ا دارای شان اجت اا   اار محالاو  ن ا  گاردد   در مقا او هار اا   ا

شااغ    ااا ز  ااد  ااار متااو داابااان    نگهبااان  مشااغول اسااد دالااد   

  قیر ش ردا ن   شود 

در ایاا   ناار ا اااار ایاا  ن تااه نیاار رزک اسااد اااه  ر،اا  از شااغو هااا 

 ااا این ااه  اابل ماا   اشااند در ناارد ،دادالااندانه هاار هالااتند    ر،اا  

ی ،دا نااد محبو یااد ا تااری دارنااد ل  نااا رای  ،دادالااندانه  ااودن دارا

 مراهد منت را  ما   اشاد   ایا  مراهاد در  یشاتر یاا ا تار ،او   اودن

 شغو نیر هاثیر دارند  

اشاا رزی  اا نقار اساسا    دیوساته ای ااه  ارای آ اادان  » ارای ن وناه 

ن    ااه ه ااه جانااداران دارد مااورد هاایااد زماای    رفاااا   آسااایر انالااا

فرا ان آیا    ا ادیم اساد    اا نااک هاای آ اادان  زمای  ا  هتاری   رفاه 

ا داااایرا هااری    محبااو  هااری  شااغو در ناارد ،اادای  اارر  شاا ردا ماا  
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اساد  در مقا او اگار  2«شود   از آن  ه ناک شاغو دیاامبران ااها  یااد شادا

شاغول گاردد  اه سابد سانگدا  اال   ه  رفه یفاا     ا اح  یواناا  م

اه م    اسد  ه سابد ایا  شاغو  ارای ا   اصاو شاود ا شاغو ا   ارای 

 ،دا ند دارای محبو ید ا تری اسد 

شااغ   ،بیانااه اسااد اااه شاااحو آن فااردی ،اابق  اشااد  فاارد ،اابق نیاار 

 فردی اسد اه دارای  ی گ  های زیر  اشد :

سیال   دارای هر ر ،بق  اشد ل هر ر ،بق هر ری اسد اه   1

 انح اا د یر   مبت رانه اسد 

 دارای امید   آرامر  اشد   2

ر،وردار دشت ار داشته  اشد   در هح و نامبی ا  از ظرفیت   ار    3

  اشد 

 3اند ا    مت رار   ا   اند ز  اشد   4

  این ااه ی اا  از موارااه هااای شااغو ،ااو  ا ،بیانااه  ااودن آن اسااد از ایاا

جهد اسد ااه انالاان دارای ر  یاه ا اال ب با  اساد   نیاو  اه ا اال 

ه ا  جر  ا ،بیید م  ا  ن ا   اشاد   اگار شاغو ا  ،بیاناه نباشاد ر  یا

د ااار ، ااودگ    االاا   ماا  شااود ، ودگ    االاا   نیاار در نیاار اساابک 

 ن وهر شدا اسد  

تااه این ااه شااغو ،بیانااه  اشااد  یشااتری  ه یااه را  اار ،ااود فاارد شاااحو ااب

دارد  اگر فرد شااحو ،ابق  اشاد در هار شاغ    تا  در شاغو هاای  ااه 

                                                           
 (194)سیرا محیشت  محفومان ا  -2
 (111،بیید در جامحه اسبم  ا  )نهادینه سازی -3
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در  د  نظر ،بییاد در آن هاا مالانرا  اه نظار ما  رساد نیار ما  هواناد 

،بیانه ا او اناد   شاغ   ،بیاناه داشاته  اشاد ل  اه اناوان متاال یاا 

د ،ابق  اشاد ا  اه این اه  گوناه ااار ،اویر را  هتار داابان نیر م  هوانا

انداک دهد ف ار اناد   در اندااک اارهاای ،اود ا ت اار  اه ،ارس دهاد   در 

 انداک ایدا های ،ود دشت ار داشته   از ه النر دیگران نهراسد 

در   نا رای  ا  ارای ،بیاناه  اودن یاا شاغو رزک نیالاد ااه ماتب شاغ  

هنااری        اشااد ا  اارا اااه مااب   رشااته هااای مهندساا  یااا درشاا   یااا

،بیاناه  اودن شاغو ا فاارد شااحو آن اساد  دا   تاا  یاا دااباان نیاار 

 ماا  هوانااد شااغ   ،بیانااه داشااته  اشااد   یااا درشااا نیاار ماا  هوانااد در

 شغو ،ود از ،بیید     هرا  اشد 

اره ندی ی   از مب  هاای مها  شاغو ،او  اساد  شاغ   ااه داشات  

شاته  اشاد    تا  موجاد گرفتاه شادن اار  آن  رای شااحو ا اار  ندا

د ا  گردد شغو نی ا  نیالاد ل  تا  اگار دارای درآماد  الایار  ارای صاا 

آن شغو  اشاد   اه اناوان متاال اگار مهندسا  در شارات  ااار ما  اناد 

اااه اااار اااردن ا  در شااراد مالاات رک یبااول هحقیاار هااای  الاایار از سااوی 

   آید اارفرما م   اشد ا شغو ا  شغو نی وی   ه  الا  ن 

 ا الاتگ  ایتفاادی   اظهاار  )ا یاه ااالابک( امیار اا اومنی  » ه ه ای  جهاد 

نیاز  ه دیگاران را مایاه ،اواری ا هحقیار ا اادک موفقیاد در اارهاا ا ا یاد 

فقر   یو  ااتا  دانالاته اناد ااه اار    سار  ندی انالاان را ما  ساتاند   
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ایا  اظهاار نیااز محاد د  اه گادای  ن ا   اشاد ل  4«  الد ا  را م  زدایاد

 در،واسد شغو از اال  اه ه بر م   رزد را نیر شامو م  شود 

اابتااه اره ناادی  ااه داشاات  شااغ   دارای شااان اجت اااا   ااار نیالااد ا 

   ااه مااب  اره ناادی در شااغو آن اسااد اااه انالااان در هاار شااغ   اااه 

ه ا   الااه ن نناد اایرار دارد ا در اار  اه گوناه ا او اناد ااه دیگاران ا

  رای  ه دسد آ ردن درآمدش محتاس دیگران اسد 

هوااو انالاان را »ی   از راا هاای اره نادی در شاغو هوااو  ار ،داساد  

یوی هری  مردک ما  اناد  موجاد دیار زی   ماان  ش الاد اساد  موجاد 

   نیازی   ار  انالان ما  شاود  االا  ااه  ار ،ادا هوااو اناد ،دا ناد 

ت  هااا  اارای ا  آسااان   اساابا   اارای ا   ااه ا  ا ااا ماا  انااد ا ساان

 5« هالهیو   شبهه ها  رای ا   اقح م  شود

 اه  ه چنی  شغو دانر  نیان  اه دایاو این اه اسااه آن  ار نیااز دیگاران

 ا   شاحو م   اشد ا ار  آفری  اسد 

ن تااه ای اااه رزک اسااد در ایندااا اااار ااان  ا ایاا  اسااد اااه  ر،اا  

 اارای ایداااد اشااتغال در ایااران را  دیشاانهاد یبااول ساارمایه گاا اری ،ااارج 

 ااه هاارا  » ماا  فرماینااد:  )ا یااه ااالاابک(م اارف ماا  اننااد   ضاار  امیاار

 6« نیازمنااد  اشاا  اساایر ا یاا   از هاارا   اا  نیاااز  اشاا  ه تااای ا یاا 

                                                           
 (116)سیرا محیشت  محفومان ا  -4
 (472)نظاک ایتفادی اسبک ا  -5
 (183اسبک ا )نظاک ایتفادی  -6
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 نااا رای  ا  ناای  ساارمایه گاا اری هااای   ا الااتگ  ایتفااادی را  ااه ه ااراا 

   گردد دارد    حد ابن موجد هحقیر   ااد امد اسبم  م

 نا رای  اه ی ا  از اصاول دیا  ماا اار  منادی اساد   ،دا ناد هرگوناه 

راا دسترساا  را  اارای ارااار  اار مالاا  ی  از نظاار شاارا   ااراک دانالااته 

اسااد ا یبااول ساارمایه گاا ای ،ااارج  اااه  اااام ااااد   هحقیاار م ااد 

مال  ان گردد جاایر ن ا   اشاد  ااب ا  ار این اه اشاتغال در  نای  شاغو 

     اشد  را اه اره ند نیالتند های  نیر م  و  ن

 نش  از ماردک  ارای گا ران زنادگ  فحاایاد ایتفاادی ما  انناد   ر،ا  

 ااه دنبااال دیشاارفد   فااتح ی ااه هااای موفقیااد در زمینااه شااغ   هالااتند  

 ر،   رای نارا د نشدن ،اانوادا ها   اه ااار ما  دهناد  اماا ن ا  هاوان 

امیااد   رااااه فحاایااد ایتفااادی ایشااان را فحاایااد ایتفااادی هدف نااد ن

زمااان  فحاایااد ایتفااادی هدف نااد ،واهااد  ااود اااه ایاا  هاادا گاا اری در 

 راستای سحاد   اشد  

هحریاا  مااادی گرایااان از سااحاد  رساایدن  ااه  یشااتری  ااا   در  یشااتر 

زمااان م  اا  اسااد ا یحناا  هر ااه ااا ه  اااه انالااان ماا   شااد ایریااد 

د ا  یشااتری داشااته  اشااد   در زمااان بااورن  هااری دارای ایاا  ااا    اشاا

انالان سحاده ند هار اساد  اماا  اه احاا  این اه هنهاا ماادا را  ایحیاد ما  

 دانند ای  ا    ه ا   های مادی محد د م  شود 

امااا در جهااان  یناا  اساابم  ا انالااان  حااد از گ شااد از ایاا  دنیااا ا  ارد 

جهان  دیگر ما  شاود ااه ا ادی اساد  هارا  در آن د اار اا ا   اشاد 

د   هاارا  را نح ااد دهنااد نح ااد ا  ا ااا ا   بااورن  ،واهااد  شاای
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جا دانه ،واهاد  اود  از ه ای  ر  انالاان مالا  ان  اه دنباال اا   در دنیاا 

  آ،ر  ما   اشاد ل اماا از جهاد این اه اا   آ،ار  باورن  هار   دارای 

ایریااد  یشااتر اسااد در هنگاااک هحااارب  ااا ااا   دنیااا ا ااا   آ،اار  را 

 انتنا  م  اند 

 ینا  اسابم  نیار ساحاد  رسایدن  اه  نا رای  م  هاوان گراد در جهاان 

 یشتری  ا   در  یشاتری  زماان م  ا  اساد اماا مالا  ان در احاا  آن 

 اب ا  ر دنیای فان  ا سرای جا دان را نیر منظور م  دارد 

 رای  اسااه شاغ   هدف ناد اساد ااه در راساتای رسایدن  اه  یشاتری  

در حیاار ااا   در بااورن  هااری  زمااان م  اا  در دنیااا   آ،اار   اشااد ا   

 اینفور  شغو م اور هدف ند ننواهد  ود  

هدف ند  ودن شغو از ایا  جهاد در میاان ماب  هاای شاغو ،او  یارار 

ما  گیاارد اااه انالااان فحاایااد ابام    یهااودا را  ااه   اا  اقااو   ف اار  

 م  و  ن   دارد   نا رای  شغ   ،و  اسد هدف ند  اشد 

 ففو د ک : نهادینه سازی فرهنگ صحیح اشتغال 
مقدمااه گ شااد اااه راه ارهااای ایداااد اشااتغال هااا زمااان  اااه فرهنااگ در 

صااحیح اشااتغال شاا و نگرفتااه  اشااد ا مااوثر ننواهنااد  ااود ا  نااا رای  

قر ری اسد اه فرهناگ اشاتغال در میاان جامحاه    اه ،فاوص جواناان 

 اه موهور محراه ایتفاد م   اشند هغییر یا د 

اسااد اااه در ففااو ا ل نیاار هبیاای  گشااد اااه شااغو ،ااو  ا شااغ   

،دادالااندانه ا ،بیانااه ا اره نااد   هدف نااد  اشااد    ایااد در هفااحیح 
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فرهنااگ اشااتغال جوانااان ایاا   ناای  شااغ   از منظاار ایشااان  ااه انااوان 

 شغو ،و  محالو  گردد 

ادیناه در ای  ففو رزک اسد افاراد یاا نهادهاای  ااه یارار اساد  ظیراه نه

ا او آناان  سازی ای  فرهنگ را  اه د ش  گیرناد مشانص انای    شایوا

  ا ا  را  رای نهادینه سازی  یاان ن اایی    ار ایا  اسااه ا تادا  اه صاور

را  م انیرک های  ااه ااارگراران  اه  سای ه آن هاا فرهناگ صاحیح اهشاغال

 نهادینااه سااازی ماا  اننااد هبیاای  اناای    ساا    ااه هحیاای  اااارگراران  

نااو  م ااانیرم  اااه  ااه  ساای ه آن نهادینااه سااازی انداااک ماا  دهنااد 

 ی    رداز

در مورد این ه یاا فرهناگ  اه زماان   اه سا د نهادیناه شادن ما  ر د 

نهاادی شادن یایا  فرهناگ  » ه صاور  ا ا  ما  هاوان  یاان ن اود ااه 

هنگااام  هحقااو ماا  داا یرد اااه گاار ا اجت اااا  هشاانیص دهااد شااب ه 

،اصاا  از ارزش هااا ا هندارهااا   نقاار هااا  ااه اناادازا ای  اارای  قااایر 

ء آن گار ا  ایاد ااراماا آن را راایاد انناد  اه ید دیدا اردا اناد ااه ااضاا

جامحه از بریاو دااداش هاا   مداازا  ااه ااضااء را هشاویو  اه دیار ی از 

ارزش ها   هنداار هاا ما  اناد یاا آن هاا را از آن  اازم  دارد ا رفتارهاا را 

نهادینااه شاادن اامااو   م  ااو  یااا ارزش ی  » 7« نهااادی ماا  انااد

ا تاار گاار ا هااای مناااا  ا  فرهنااگ  در ااهااان جامحااه ا  ااه مقا مااد

  ایااد فرهنگاا  ماادا ک ا   ایااد گاار ا هااای برفاادار   را  ااه متبااد   

                                                           
 (205)نهادینه سازی ،بیید در جامحه اسبم  ا  -7
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یااوی  اای  آن   دیامااد هااای م  ااو  آن )داااداش هااا(  الااتگ  دارد  ایاا  

 8« موارد ارزش را در بول زمان جا دانه م  اند

ک در نهادینه سازی  اه صاور  ا ا  ساه م اانیرک  جاود دارد ااه هار اادا

اثیرگاا اری   مااد  هاثیرگاا اری مترااا ه  هالااتند  ایاا  دارای سااراد ه

 م انیرک ها ا م انیرک های شنا،ت  ا هنداری   هنظی   هالتند 

 م انیرک شنا،ت 

م ااانیرک هااای شاانا،ت  از شااتا  ا تااری یدر هاثیرگاا اری   ر،وردارنااد »

 ااا   ااا ثبااا  زیااادی ه راهنااد   موجااد ماا  شااوند ارزش ا مالاا     

صااور  یااا ااااد  در رفتااار افااراد جامحااه  اار ز  اادیه  ه قاا  شاادا    ااه 

رزک اسااد جامحااه  ااه نحااوی اصااوا    » در ایاا  م ااانیرک   9« ن ایااد

ل  ارای ن وناه  10«سیالت اهیا  اا من او   محاان  یاا ارزش آشانا شاوند

زمااان  فرهنااگ صااحیح اشااتغال در افااراد یااا جامحااه  ااه صااور  یااا 

هبیاای     ارزش سانت   اه نالاو جدیااد ما  رساد  ایاد  اارای نالاو جدیاد

در »هرالاایر گااردد    ااه هحبیااری فراینااد مشاار   سااازی را باا  ن ایااد  

فرایند مشر   سازی نهادهاای اینیاد یافتاه اهنیاد موجاه   یا او یباول 

 ااا نهادینااه شاادن ارزش هااا از بریااو م ااانیرک »  11«  االااد ماا  اننااد

شاانا،ت  ا افااراد  ااه صااور  ،ودجااوش  اار گاارایر هااای ف ااری  ااون 

،ااواه    ا ااال ب باا  دااای ماا  فشااارند    ااا فضاای د جااوی  ا  قیقااد 

                                                           
 (252)نهادینه سازی ،بیید در جامحه اسبم  ا  -8
 (219)نهادینه سازی ،بیید در جامحه اسبم  ا  -9
 (221-220)نهادینه سازی ،بیید در جامحه اسبم  ا  -10
 (221)نهادینه سازی ،بیید در جامحه اسبم  ا  -11
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هغییر شرای  زماان    م اان  ا رناگ ااوب ن ا  انناد ل ه چنای   اد ن 

نظااار    انتاارل  یر ناا     تاا   ااه د ر از هشااویو هااا   هنبیااه هااا ا  ااه 

صااور  ،ااودگردان    ااا  ااا ر در ناا  ،ااود را ن ایااان ماا  اننااد   در 

ار هاای ،اود شاریا ما  اینفور  ا ،ود را در ساا،ت  اندیشاه هاا   رفتا

داننااد   از آنهااا  ااا هحفااد   اب ینااان اامااو ا دفااا     راسااد ماا  

 12« ن ایند

 م انیرک هنداری

م ااانیرک هاااای هندااااری از شاااتا    ثباااا  متوسااا    ر،وردارناااد   »

هندااار  ااااد ا ااوم  من بااو  اار  13« موجااد هحهااد  ااه ارزش ماا  شااوند

دارد ه قاا  ماا  ااتریااد مااوارد اسااد اااه حاابااا ه چااون یاااادا   اسااتان

هندااار هااا سیالاات  سااامان یافتااه ای هالااتنداه  اای  افااراد » 14شااود 

هش یو دهندا جامحه مشاتر  اناد  هنداار هاا مقاررا  ر شا  یاا قا ن  

هالتند اه رفتاار ماورد انتظاار را مشانص ااردا   ابیاو   رجحاان هاای 

ااضااای یااا گاار ا ی  ار ااه یااا یااا اجت ااا  را در یااااب  ماا  گنداننااد  

ا  ساارمایه محالااو  ماا  شااوند اااه اات اااد   اب ینااان را هندااار هااا نااو

 ی  انالان ها هقویاد ما  اننادا  اه گوناه ای ااه افاراد مدااز نیالاتند  اه 

 ناا رای  هنداار شادن فرهناگ 15« نر  سود اوهاا ماد  ،اود ا او انناد

صااحیح اشااتغال م ااانیرم  اثاار  ناار    نشاا  از فراینااد نهادینااه سااازی 

                                                           
 (231)نهادینه سازی ،بیید در جامحه اسبم  ا  -12
 (220)نهادینه سازی ،بیید در جامحه اسبم  ا  -13
 (222جامحه اسبم  ا  )نهادینه سازی ،بیید در -14
 (225)نهادینه سازی ،بیید در جامحه اسبم  ا  -15
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ه  ااه راایاد ا،ابق ایتفاادی اسابک آن در جامحه ،واهاد  اود  در صاور

 اه صاور  یاا هنداار اجت ااا  د یرفتااه شاود ا هاا هاا افاراد جامحااه 

 قام   رظ   نهادینه سازی آن ،واهند شد 

 م انیرک هنظی     اجباری

م اااانیرک هاااای یهنظی ااا     اجبااااری از شاااتا  زیااااد   ثباااا  اااا  »

 16« شااوند  ر،وردارنااد    ااه مقا مااد در  را اار ارزش هح ی اا  منداار ماا 

م ااانیرک هااای اجباااری ا ه ااان یااوانی    مقرراهاا  هالااتند اااه   ومااد 

یاانون  اه اناوان یاا اهارک موجاد ها  شا    »قام  اجارای آن اساد  

اجباری افاراد جامحاه ما  شاود   نتیداه فشاارهای رسا     حیار رسا   

 نهادها   سازمان ها ر ی افراد اسد 

رک ا از هاار سااه م ااانی در مااورد نهادینااه سااازی  فرهنااگ اشااتغال جوانااان

 م  هوان  هرا  رد 

 ااال  ااه  ررساا  نقاار هاار یااا از اااارگراران نهادینااه سااازی فرهنااگ 

صااحیح اشااتغال ماا  دااردازی     یااان ماا  اناای  اااه م ااانیرک هاار یااا از 

هاای  اارگراران  رای نهادیناه ساازی ایا  فرهناگ ا ااداک یاا از م اانیرک

 م اور م   اشد 

 ارآ ردا ساا،ت  نیازهاای اساسا  ااضاای در ه ه جواما   شاری  ارای » 

جامحاه ا نهادهاای اجت ااا  )ااارگراران( ا ایاه ای ایدااد شادا   هار یااا 

                                                           
 (220)نهادینه سازی ،بیید در جامحه اسبم  ا  -16
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در یااا هقالاای   ناادی ماا   17« ااراردهااای مه اا   اار اهاادا گرفتااه انااد

هااوان اااارگراران را  ااا هوجااه  ااه درجااه اه یااد ا  ااه د  دسااته اااارگراران 

 ا ایه   ثانویه هقالی  ارد :

 الارن یه: نهادهای ،انوادگ    ،ویشا ندی ا گر ا هاارگراران ا ا 

 )ه  س (

  اارگراران ثانویه: مدرسه   نهادهای آموزش  ا نهادهای م هب  ا

 18«  سایو ارهبا  ج ح  )رسانه ها(   نهادهای   ومت 

ناگ  ر ای  اساه  اه نقار هار یاا از ایا  نهادهاا در نهادیناه ساازی فره

 صحیح اشتغال م  دردازی  

 نوادانهاد ،ا

،ااانوادا  ااه انااوان  ا ااد سااادا اجت اااا  اااه آن را گاار ا ا ایااه جامحااه »

نیاار ناااک نهااادا انااد ا  الااان مراااری اسااد اااه در آن ااادا ای انالااان 

ر درر ی ه  یرار گرفته   هار یاا از ااضااء ما  هوانناد  اه نحاوی رشاد   

داانه یااا هرااد سااال » 19« هر یااد اجت اااا  دیگاار اناصاار را  اااام شااوند

  را زمااان  ماا  داناای  اااه در آن مبااان  هر یااد اجت اااا  ننالااتی  زناادگ

ش و ما  گیارد  ااود  در ایا  سانی  هحاد هااثیر  رااا    رفتارهاای 

اجت اااا  ،ااانوادا ،ااویر یاارار ماا  گیاارد    ایااد ااحااان ن ااایی  اااه اگاار 

اااود  در مرا ااو  ااارهر ساان     تاا  د ران نوجااوان    جااوان  در 

                                                           
 (242)نهادینه سازی ،بیید در جامحه اسبم  ا  -17
 (243)نهادینه سازی ،بیید در جامحه اسبم  ا  -18
 (246)نهادینه سازی ،بیید در جامحه اسبم  ا  -19
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اا  ا از ،اانوادا متاااثر ما   اشااد ارهباا   ااا مالاایو    ر،ااورد هاای اجت اا

 ااا  ایاا  هاااثیر در د ران ا ایااه اااودا   یشااتر ماا   اشااد   ،ااانوادا نیاار 

موظ  م   اشد از ه اان ساال هاای ننالاتی  ااودا  ا فرزناد ،اود را  اا 

 20« مالایو   ر ا   اجت اا  مورد نیازش آشنا گرداند

وص در  رای  اسااه نقار ،اانوادا در نهادیناه ساازی ارزش هاا ا  اه ،فا

،ااانوادا  اار زناادگ  اااود   ااه »ساانی  اااودا ا  الاایار مهاا  ماا   اشااد  

در  ااال رشااد   شاا و « ،ااود ماا هب  اااود » یاا ا در سااال هااای  اااه 

گیااری اسااد نقاار هقریبااا انحفاااری دارد   مح ااور در گاارایر هااا   

هر راه  اه ااود  در مرا او ا ایاه رشاد االاد ما  اناد مانناد ااتقااد 

مراسا    مناساا       نهااد ،اانوادا در ایدااد   ه اماور حیار ماادی ا اندااک

 21«   استقرار آن ها نقر اساس  دارد

 اا هوجاه  ااه مبا ام  اار در مااورد م اانیرک هاای  اااه ،اانوادا درنهادینااه 

مااورد  -در ایندااا فرهنااگ صااحیح اشااتغال –سااازی یااا ارزش یااا ایاادا 

دا   استرادا یرار م  دهند ما  هاوان اینگوناه  حام اارد ااه ااضااء ،اانوا

 ااه ،فااوص  اااادی  ااگااوی اصاا   فرزناادان ،ااود  ااه ،فااوص در د ران 

اااودا  هالااتند   ماا  هواننااد  ااا هفااحیح شاایوا نگاارش ،ااود  ااه اااار   

انتقااال آن  ااه فرزناادان ،ااود ا نقاار مه اا  در نهادینااه سااازی ایاا  نااو  

نگرش  ه اشاتغال در فرزنادان ،اود داشاته  اشاند  در  ایا  م اانیرک هاای 

                                                           
 (246)نهادینه سازی ،بیید در جامحه اسبم  ا  -20
 (252)نهادینه سازی ،بیید در جامحه اسبم  ا  -21
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مه تاری  م اانیرک  شا گیر در نهادیناه ساازی یاا  هنداری در ،اانوادا

 22 ارزش م   اشد 

 نااا رای   اااادی   ااا در داایر گاارفت  فحاایااد هااای  ایتفااادی  اار اساااه 

نگرش صحیح  ه اشاتغال ا  اه اناوان ااگوهاای   ارای فرزنادان ،اود   جاا 

اناادا،ت  اهنیااد متبااد در مااورد اینگونااه نگریالاادن  ااه موقااو  اشااتغال 

ر از د  بریااو ایداااد ااگااو در اشااتغال صااحیح    ااه انااوان یااا هندااا

هندااار اااردن فرهنااگ صااحیح اشااتغال در،ااانوادا  اااام  نهادینااه سااازی 

فرهنااگ اشااتغال صااحیح   اای  فرزناادان ،ااود ماا  شااوند اااه ایاا  د  

مه تااری  ا اارار م ااانیرک هنداااری نهادینااه سااازی ارزش در جامحااه   

ی  نقشا  را ایراا فرزندان اسد   دیه  اساد ااه  ااادین  ما  هوانناد  نا

انند ااه در ،اود آن هاا فرهناگ صاحیح اشاتغال  اه اناوان یاا هنداار 

 23متبد مورد د یرش یرار گرفته  اشد 

اابتااه نقاار ،ااانوادا فقاا   ااه اسااترادا از م ااانیرک هااای هنداااری  اارای 

نهادینه سازی فرهناگ صاحیح اشاتغال  ای  فرزنادان ،اود منحفار ن ا  

اارآمادی هالاتند ااه  ااادی  ما   شود  م انیرک هاای شانا،ت  ها  ا ارار

هواننااد از بریااو آن هااا ارزش هااا را  اای  فرزناادان ،ااود نهادینااه سااازی 

 اادی  ما  هوانناد  اا هبیای  نقار نگارش صاحیح  اه اشاتغال در  24انند 

سااحاد    موفقیااد فاارد ا   هبیاای  این ااه نداشاات   ناای  نگرشاا  در 

گ  مااورد اشااتغال موجااد صاادما  جبااران ناداا یری ه چااون اقااد مانااد

                                                           
 (253جامحه اسبم  ا  )نهادینه سازی ،بیید در -22
 (254-253)نهادینه سازی ،بیید در جامحه اسبم   -23
 (254)نهادینه سازی ،بیید در جامحه اسبم  ا  -24
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اجت اا  ما  گاردد ا  اا اساترادا از م اانیرک شانا،ت   اه نهادیناه ساازی 

 فرهنگ صحیح اشتغال   ردازند 

اابته از ای  جهد ااه اساترادا از م اانیرک هاای شانا،ت  مالات رک ا اباه 

  شاانا،د صااحیح از ایاا  ارزش هااا   مناااف  آنهااا ماا   اشااد   ااتریااد 

نقاار م ااانیرک هااای  ،ااانوادا شاانا،د ااااف  در ایاا  زمینااه را ندارنااد

شنا،ت  در نهادیناه ساازی فرهناگ صاحیح اشاتغال در نهااد ،اانوادا اا  

رنگ م  شاود   ناا رای  آشانا ااردن ،اانوادا هاا  اا مریاد هاای فرهناگ 

صااحیح اشااتغال    آمااوزش آنهااا در بریقااه هر یااد فرزناادان دارای  ناای  

گ نگرشاا   ااه اشااتغال از مه تااری  راه ااار اشااااه   نهادینااه سااازی فرهناا

 25صحیح اشتغال در جامحه اسبم  محالو  م  شود 

 هادیناه ا هوجاه  اه این اه م اانیرک هاای اساترادا شادا در ،اانوادا  ارای ن

سااازی فرهنااگ صااحیح اشااتغال ا م ااانیرک هااای هنداااری   شاانا،ت  

ازی اسااد ا نهاااد ،ااانوادا ی اا  از مه تااری  اااارگراران  اارای نهادینااه ساا

 اشد فرهنگ صحیح اشتغال در جامحه م   

 گر ا های ه الارن

گر ا های ه الارن  اه گار ا هاای  ابابق ما  شاود ااه ااضاای آن  اه »

بور نالب  از مویحید اجت ااا  اا     ایر مشاا ه   ر،اوردار  اودا    اا 

                                                           
 (256)نهادینه سازی ،بیید در جامحه اسبم  ا  -25
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ی دیگر دیونادهای نردی ا  دارناد  گار ا اودااان ا ه باازی هاا ا د ساتان 

  26« ر م  آیند  رفقا ا ه  اران       جرء گر ا های ه الارن  ه ش ا

گار ا هاای ه الاارن در جامحااه دا یری یاا فاارد نقار مها    اساساا  »

ایرااا ماا  اننااد  ایاا  هاااثیر گاا اری  ااه ،فااوص در ساانی  نوجااوان  اااه 

سااا،تارهای ف ااری افااراد در  ااال جهااد گیااری   اسااتقبل از ،ااانوادا 

هاااثیر گاار ا هااای ه الااارن  اار نوجوانااان ا  اای   27« اسااد ر ی ماا  دهااد

ا  هاااردا سااال شاار   ماا  شااود  ایاا  مر  ااه از ساا    ساانی  ساایردا هاا

سااال ا نق ااه ا راا  در زناادگ  شنفاا  محالااو  ماا  شااود  در ایاا  

مر  ااه ا اشااتیاق شاانص  اارای فحاایااد   مشاااراد در امااور منت اا  

اجت اااا  افاارایر دیاادا اااردا   فاارد در صاادد یااافت    هبیاای  -دیناا 

 اه باور » 28« داسن  مناسد  رای  رایا  ایا  جهاان   اایباد آن اساد

ا اا  گاار ا هااای ه الااارن ا شاارای  ه ااا و دیاادگاا هااا   نگاارش هااای 

دینا  متغیاری ااه  اا آن مواجاه هالاتند –دین  افراد  ا دنیاای اجت ااا  

ا فاراه  ماا  سااازد  آن هاا نیاار ی هااای مه ا  را در جامحااه هشاا یو ماا  

دهنااد   نقاار داار اه یتاا  در  رااظ ا هاادا ک   هحااادل گاارایر هااا 

 29«     ازی م  انند رفتارهای دین  منت

مه  هری  ا رار هااثیر گار ا هاای ه الاارن  ار ااضاای ،اود ا هندارهاا   »

ارزش های د یرفته شادا گار ا اساد   ااضااء  ارای االاد مقبوایاد  ای  

                                                           
 (256)نهادینه سازی ،بیید در جامحه اسبم  ا  -26
 (259)نهادینه سازی ،بیید در جامحه اسبم  ا  -27
 (257)نهادینه سازی ،بیید در جامحه اسبم  ا  -28
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ااضااای دیگاار   باارد نشاادن از آن  ااه اجبااار یااا از ر ی ه ایااو ،ااود را 

  ه رنااگ ااضااای گاار ا ماا  انناادل  نااا رای  در ایندااا نیاار مه تااری

  30« م ااانیرک نهادینااه سااازی رفتااار ا ه ااان م ااانیرک هنداااری اسااد

اابته در  ی  ااضاای گار ا افارادی یافاد ما  شاوند ااه از نظار رفتااری »

م  هوانند  ه انوان رهبار ف اری   ااگاوی ساایر افاراد  اه  الاا   یایناد ا 

نقاار ایاا  گونااه افااراد نیاار ماا  هوانااد  ااه انااوان یااا م ااانیرک هنداااری 

 31« فتارها   ارزش ها را  ی  ااضاء نهادینه   هقوید اند الیاری از ر

 نااا رای  ا گاار ا هااای ه الااارن از بریااو م ااانیرک هااای هنداااری   

شاانا،ت  ماا  هواننااد در نهادینااه سااازی فرهنااگ صااحیح اشااتغال نقاار 

 ایرا انند  

 نهادهای آموزش  

نظاک آموزشا  یاا مد وااه دیچیادا اساد ااه در آن اجاراء متشا  ه   »

نظااک هاا  اه گوناه ای ساازمان یافتاه اساد هاا  ار اثار هحاماو مادا ک ا زیر 

آنچاه امار ز »اابتاه  32« هدا های از دایر هحیای  شادا را هحقاو  نشاد

از  اما نظاااک آموزشاا  اسااتنبا  ماا  شااود ا ا حاااد  الاایار  ساای  هااری را 

م رف م  اناد    اه محای  اابه   مح ا    اتاا  در  اار و  مدرساه 

هحااداد سااال هااای  اااه فاارد  ااه مدرسااه ماا  ر د ااترااا ن اا  شااود    ااه 

،اه ه ن   یا دا    ه مرهاوک  سای  هار   حنا  هار یاادگیری  اد ن هوجاه 

                                                           
 (259حه اسبم  ا )نهادینه سازی ،بیید در جام -30
 (260)نهادینه سازی ،بیید در جامحه اسبم  ا  -31
 (262)نهادینه سازی ،بیید در جامحه اسبم  ا  -32
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 ه این ه در اداا ا  گوناه   در  اه سان  یاادگیری اندااک د یرفتاه اساد 

 33« ا مورد نظر اسد

مه  هری  دایاه هوساحه   دیشارفد در یاا جامحاه نظااک آموزشا  اساد  »

 اری هاا   ایرا  هاری   رناماه ریاری هاا  ایاد در نظااک  ارهری  سرمایه گا

آموزشاا    د  هشاا  یااا اشااور اجاارا شااودل زیاارا نتیدااه مالااتقی  آن در 

 34« اار اجرای  ا هف ی  گیری   سیاسد گ اری منح   م  شود

نقاار آمااوزش   داار رش  ااه  یاا ا آمااوزش در د را هااای ا تاادای    »

ساد ا زیارا شنفاید متوس ه ا ل ا  الایار  الااه   مها   اه نظار ما  ر

دیناا  در د را اااودا  شاا و ماا  گیاارد  در ر ایااد هاا  آماادا اسااد اااه 

متو ااا ی یاتح   فا  اافاغر اااانقر فا  ااحدارل متاال دانشا  ااه در »

 اه باور ا ا  « اودا  آمو،ته شاود ا متاو  اا ااردن  ار سانگ اساد

آماوزش در د را ااودا  ا مانااهر ،واهااد  اود    رناماه ریاری در ایاا  د را 

ایاا  آمااوزش   داار رش اسااد اااه یالاا د ااظاا  » 35« د هاار اساادارزشاا ن

رشااد اقبناا    اااابر  اااود  را  اار اهاادا ماا  گیاارد   ا  را  ااا س الاا ه 

قاوا   ا مقااررا    هنداار هااای اجت ااا  آشاانا ما  گردانااد    اه ا  ماا  

آموزانااد اااه  ااه انااوان یااا اضااو از جامحااه شاارای  اضااوید   یااوانی  

 36« رساندمر و   ه آن را  گونه  ه انداک 
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نهاااد هااای آموزشاا  مه تااری  منباا   اارای مشاانص اااردن مریااد هااا   

مناااف  نگاارش صااحیح  ااه اشااتغال در یااا جامحااه ماا   اشااند  ایاا  نهاااد 

هااای آموزشاا  هالااتند اااه ماا  هواننااد  ااه افااراد هحااد آمااوزش ،ااود 

 یاموزند ااه  اه هراا ه   ای  نگارش صاحیح  اه اشاتغال   نگارش صارفا 

شات  نگارش صاحیح   اسابم   اه مرایاای  مادی  اه آن  جاود دارد   دا

م  هواند  رای آناان  اه ه اراا داشاته  اشاد   ناا رای  ا مه تاری  م اانیرک 

 37نهادها آموزش  ا م انیرک شنا،ت  اسد 

ساازی   ر ای  اسااه ا نهادهاای آموزشا  ا  هتاری  ااارگرار  ارای نهادیناه

  فرهنااگ صااحیح اشااتغال در جامحااه از بریااو م ااانیرک شاانا،ت  اسااد 

 نهادینااه شاادن ارزش هااا از بریااو م ااانیرک شاانا،ت  دارای دایااداری  

 ماندگاری  یشتر اسد 

ه چناای  ایداااد هندارهااا   اجاارای سیاسااد هااا   ر ش هااای درسااد 

آموزشاا  اااه نگاارش صااحیح  ااه اشااتغال را  اای  داناار آماااوزان   

دیناه دانشدویان هقویاد اناد نیار دیگار ا ارار نهادهاای آموزشا   ارای نها

 نااگ صااحیح اشااتغال در جامحااه اسااد   نااا رای  دیگاار م ااانیرکسااازی فره

 مورد استرادا در نهادهای آموزش  ا م انیرک هنداری اسد 

اب ا  ار این اه مح  اان   اسااهید در نهادهاای آموزشا  ا االاان  هالاتند 

اااه  یشااتری  ارهبااا    هحامااو را  ااا دانشاادویان   داناار آمااوزان دارنااد   

هر اار   اندیشااه داناار آمو،تگااان ،ااود ماا   یشااتری  هاااثیر را  اار نحااوا 

 نار ا ادا رفتاار هاای انالاان ا  اصاو فرایناد »   از آندا ااه  38گ ارند

                                                           
 (269-268)نهادینه سازی ،بیید در جامحه اسبم  ا  -37
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جامحااه داا یری اسااد   یالاا د ا اادا رفتااار اجت اااا  نیاار از باارق 

ا مح  ااان   اساااهید ماا   39«مشاااهدا   هق یااد از ااگااو صااور  ماا  داا یرد

هااای شاانا،ت     هواننااد  ااه انااوان ااگوهااای  مناسااد از بریااو م ااانیرک

هنداااری ا نگاارش صااحیح  ااه اشااتغال   فرهنااگ صااحیح اشااتغال را در 

 دانر آمو،تگان ،ود نهادینه سازند 

اگاار مح  اا   ااه فرهنااگ صااحیح اشااتغال ااتقاااد نداشااته  اشااد   داناار 

آماوزانر را  ادار یااا هرحیااد  ااه اینگونااه نگارش ن نااد ا ن اا  هااوان انتظااار 

نیاار داار رش دهااد ل  نااا رای   داشااد داناار آمااوزان دارای نگاارش صااحیح

مح  ااان داا  از  اااادی     تاا  در  ر،اا  مااوارد ج ااوهر از آن هااا  ااه 

انااوان ااگوهااای رفتاااری داناار آمااوزان هاااثیر  شاا گیری در نهادینااه 

 40سازی فرهنگ صحیح اشتغال در جامحه دارند 

 ار ایا  اسااه مشانص گردیاد ااه نهادهاای آموزشا  از بریاو م ااانیرک 

ری  اه نهادیناه ساازی فرهناگ صاحیح اشاتغال در های شانا،ت    هنداا

 جامحه م  دردازند 

 رسانه های ج ح 

رسااانه هااای ج حاا   ااا دارا  ااودن اااارارد هااای مه اا  ه چااون ابااب  »

رسااان  ا آمااوزش ا ساارگرک سااازی    ااه  یاا ا فرهنااگ سااازی    هاار یه 

 اه ااتقااد » 41« ااگوهای رفتاری ا نقار مه ا  در جامحاه ایراا ما  انناد
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ان ا ااوک اجت اااا  ا ی اا  از ا اارار هااای مااوثر   مریااد در زمینااه دانشاا ند

آگاااه   نشاا    شناساااندن ارزش هااا   هندارهااای  اااا   اار جامحااه ا 

رسانه هاای ج حا  هالاتند ا  اه گوناه ای ااه آن هاا را در ردیا  اواماو 

شنفید ساز یرار دادا اناد    ار ایا   ا رناد ااه رساانه هاای ج حا  ما  

  42« ا  را هقوید یا هضحی  سازندهوانند هندار های اجت ا

در میااان ایشااار جامحااه ا یشاار اااود    نوجااوان هحااد  هاااثیر شاادید »

ساد ارسانه ها  ه  ی ا ه وزیاون هالاتند   ایا  امار از د  جهاد  شا گیر 

  : ننالااد این ااه در زمااان   سااایو ارهبااا  ج حاا   ااا انالااان هااای  اااا  

   ساا،ته شادا  رر   ر،اورد ما  انناد ااه آناان دارای اهنا  دردا،تاه

را د ل زیاهالتند ل از ای  ر  دیااک هاا ا تار ما  هوانناد در آن هاا نراوا اننا

رد شنص از ساز اار دفااا  ،اصا   ر،اوردار اساد  امااک ایا  امار در ماو

اوداااان مفااداق ناادارد ل اهاا  اااود  ا سااادا   فایااد شااب ه  ااه هاا  

 دیوسااته متشاا و از اندیشااه هااا    ا رهااا اسااد  هنااوز اهاا  اااود  رمااوز

ح یااو اقایااد ا سااندر   داا یرش یااا باارد من قاا  آنااان را  ازنیافتااه ه

یو اساد   ادی  ر ی ا اودااان  اد ن هایص دنااا یاا  رااظ  در  را ار  ساا

 ارهبا  ج ح  یرار م  گیرند   سند هاثیر م  د یرند  

د ک این ااه  نااا ر هاایااد انالااان شناسااان   دانشاا ندان ا ااوک اجت اااا  ا 

سااه هااا د ازدا سااااگ  شاا و گرفتااه ا شنفااید افااراد حاابااا در ساانی  

 43« س   در محی  اجت اا   ر ز   ظهور م  اند
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رسااانه هااا از د  بریااو مالااتقی    حیاار مالااتقی  در نهادینااه سااازی 

فرهنااگ صااحیح اشااتغال ماا  هواننااد هاثیرگاا ار  اشااند ل  اارای ن ونااه در 

ر ش مالتقی  ما  هاوان  اا  هارا گیاری از م اانیرک هاای شانا،ت  منااف  

در ایندااا فرهنااگ  –ردهای  اااه از نااوا  رفتااار یااا ارزش ،اااص   دسااتا 

 اه دساد ما  آیاد را  اه انحااء منت ا   اه گار ا هاای  -صحیح اشاتغال 

  44زیادی از افراد آموزش داد 

ه چنی  رسانه ها م  هوانناد  اا دادن آماوزش هاای رزک  اه ،اانوادا هاا »

نناد  نیر  اه صاور  حیار مالاتقی   اه اناوان م اانیرم  شانا،ت  ا او ا

 اادی  صااور  اااه  ااا دادن آمااوزش هااای رزک  ااه  اااادی  در  رنامااه هااای 

،اص یا نوشته هاای ،اود ا آنهاا  ارای آگااه  دادن  اه فرزنادان ،اود در 

 45« ای  زمینه آمادا سازند

م انیرک های هنداری نیار ما  هوانناد  اه صاوره  گالاتردا    تا   اارزهر 

وناه محرفا  ااگوهاای موفاو مورد استرادا رسانه هاا یارار گیرناد ل  ارای ن 

دارای نگاارش صااحیح  ااه اشااتغال درجامحااه از بریااو رسااانه هااا در انااار 

دااردا،ت   ااه هندااار هااای رفتاااری  اااام نهادینااه شاادن فرهنااگ صااحیح 

 46اشتغال درجامحه م  شود 
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ر آن  اا ناا رای  ا رساانه هاا  اا گالاتردگ  ااه در منااببی    هاثیرگا اری 

در نهادینااه سااازی فرهنااگ صااحیح  هااا دارنااد ا ماا  هواننااد نقشاا  فحااال

 اشتغال داشته  اشند 

 نهادهای م هب 

ج ااوا اصاا   نهادهااای ماا هب  در جامحااه اساابم  ا نهاااد ر  انیااد ماا  

 ااودا    ااه نشاار  )ا یااه ااالاابک( اشااد اااه شاااگردان  قیقاا  م تااد جحرااری

 ااوزا هااای ا  یااه »محااارا  قااه امامیااه در میااان جامحااه مشااغواند  

د ر  انیاد اساد ااه دامناه فحاایاد ایا  نهااد در در رش دهندا اص   نها

 الیاری از ساازمان هاای د اتا    دینا  گالاتردا اساد ل اماا از زماان هاا 

د ر مالاجد   امااا  مقاده مها  هاری  دایگااا هاا   مدااری ارهباا  ایا  

 47« نهاد  ا ایشار منت   جامحه م   اشد

 دارد نرااوای اااه ر  انیااد در اقایااد   اف ااار مااردک در جامحااه اساابم 

یناه ی   از مه تاری  ا رارهاا  ارای نقار هب یغا  ر  انیاد در جهاد نهاد

سازی فرهناگ صاحیح اشاتغال در جامحاه اساد  در ایا  ما  هاوان گراد 

نقاار هب یغاا    هر یداا  نهادهااای ماا هب  در ارایااه ااگوهااا   شاانا،د 

فرهناگ صااحیح اشاتغال هاااثیر مه ا  در نهادینااه ساازی فرهنااگ صااحیح 

 شته  اشد اشتغال م  هواند دا

ایاا  نهادهااا  ااا محرفاا  فرهنااگ صااحیح اشااتغال  ااه انااوان یااا ارزش   

هوصاای    شاارف دیامااد هااای متبااد ایاا  نااو  رفتااار در جامحااه   زناادگ  

شنف  افراد  رای آن ها    یاان دیادگاا هاای  ررگاان دیا    ای اه ابهاار 
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) ا یه  ااالابک( در ایا  ماورد  از احاا  شانا،ت    نیار محرفا  ااگوهاا   

فااید هااای دیناا  اااه  ااه  انااوان افااراد مااورد داا یرش  اای  آ اااد شن

جامحه هالاتند از احاا  هندااری ما  هوانناد  اه نهادیناه ساازی فرهناگ 

  48صحیح اشتغال   ردازند 

اااب ا  اار نقاار هب یغاا  نهاااد ر  انیااد  اارای نهادینااه سااازی ا،اابق 

رای  اایتفادی اسبک ا نهااد ر  انیاد ما  هواناد ،اود  اه اناوان ااگاوی  

امحااه در نشااان دادن نگاارش صااحیح  ااه اشااتغال ا نقاار مااوثری در ج

 نهادینه سازی فرهنگ صحیح اشتغال درجامحه داشته  اشد  

 نهادهای   ومت 

مه  هاری  م اانیرم  ااه نهااد هاای   اومت   ارای نهادیناه ساازی یاا 

ریااو ارزش در جامحااه در ا،تیااار دارنااد ا م ااانیرک هنظی اا  اسااد اااه از ب

 ای آن ها در جامحه م   اشد   ق  یوانی    اجر

نهادهااای   ااومت  ماا  هواننااد  ااا هنفاایص  ودجااه  اارای ایداااد    رااظ 

مشاح   ااه دارای شا،فاه هاای شاغو ،او  هالاتند ا  اه هغییار نگارش 

جامحااه  ااه اشااغال ا ااا اننااد  اگاار مشاااحو ،ااو  در جامحااه گالااترش 

دیاادا اننااد ا  ااه صااور  ،وداااار زمینااه نهادینااه سااازی فرهنااگ صااحیح 

ال در جامحااه فااراه  ماا  آیااد  ه چناای  نهادهااای   ااومت  ماا  اشااتغ

هوانند  اا   ایاد هاای مااا    یاانون  از دیگار ااارگراران نهادیناه ساازی 
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فرهنااگ صااحیح اشااتغال در جامحااه ا  اماار نهادینااه سااازی را هالااهیو 

 ن ایند 

ا اارار دیگااری اااه نهادهااای   ااومت  ماا  هواننااد از آن  اارای نهادینااه 

 برناد ا ا ارار یاانون گا اری اساد  در یاانون گا اری سازی ،بییاد  هارا 

اگاار ر ی اارد نهادهااای   ااومت  ا ر ی ااردی ناااظر  ااه نهادینااه سااازی 

فرهنااگ صااحیح اشااتغال  اشااد ماا  هواننااد  ااا اسااترادا از ا اارار یااانون 

 گ اری در نهادینه سازی فرهنگ صحیح اشتغال نقر ایرا انند 

 نتیده گیری

در ایاا  مقااااه مشاانص گردیااد اااه هااا زمااان  اااه فرهنااگ اشااتغال در  

جامحااه اصاابف نشااود ا ن اا  هااوان  ااه  ااو محضااو اشااتغال    ااه هباا  آن 

ر نو ایتفاد امید داشاد  هنچنای   یاان شاد ااه  ارای اصابف نگارش  اه 

اشتغال   نهادیناه ساازی فرهناگ صاحیح اشاتغال در جامحاه ا نیااز اساد 

   را  شناسی  اه شا،فه های یا شغو ،و

شا،فااه هااای شااغو ،ااو  ابارهنااد از ا ،دادالااندانه  ااودن ا ،بیانااه 

 ودن ا اره ند  ودن   هدف ناد  اودن   ار ایا  اسااه نگارش جامحاه  ایاد 

  ه سوی ای  نو  نگرش  ه شغو ،و  ا هغییر اند 

 اارای نهادینااه سااازی سااه م ااانیرک  جااود دارد اااه اااارگراران نهادینااه 

ماا   رنااد  م ااانیرک هااای شاانا،ت  ا هنداااری   سااازی از آن هااا  هاارا 

هنظی اا  سااه م ااانیرک ماا اور هالااتند  هاار یااا از اااارگراران نهادینااه 

سااازی  ااه مقتضااای  ظااای    ااراردهااای ،ااود از ایاا  م ااانیرک هااا  هاارا 

 م   رند  
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ه چناای  در ایاا  مقااااه اااارگراران نهادینااه سااازی فرهنااگ صااحیح 

د اساترادا هار یاا یاه صاور  اشتغال نیر مشنص گردیاد   م اانیرک ماور

منتفاار هوقاایح دادا شااد  رزک اسااد هاایااد گااردد اااه هااا زمااان  اااه 

فرهنااگ صااحیح اشااتغال درجامحااه اساابم  نهادینااه نشاادا  اشااد انتظااار 

  و مش ب  اشتغال   ایتفاد انتظاری    جا م   اشد 

 


