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چکیده

فرهنــگ کار را می تــوان مجموعــۀ ارزش هــا، باورهــا و دانش هــای مشــترک و پذیرفته شــدۀ 
ــا ایجــاد ارزش افــزوده دانســت؛ درواقــع  ــد ی ــه تولی ــارۀ فعالیت هــای معطــوف ب ــراد درب اف
ــار  ــد آث ــدن می توان ــود و درونی ش ــورت بهب ــه در ص ــت ک ــم اس ــیار مه ــئلۀ بس ــک مس ی
اجتماعــی مثبــت فراوانــی را بــرای شــهروندان و جامعــه بیافرینــد. مطالعــۀ حاضــر بــا هــدف 
ــت.  ــده اس ــام ش ــالم انج ــتان ای ــان اس ــن جوان ــگ کار در بی ــت فرهن ــی وضعی پدیدارشناس
ــر  ــالم و تعــداد اطالع رســان ها ب ــان اســتان ای جامعــۀ هــدف پژوهــش شــامل تمامــی جوان
ــرای  ــاخت یافته ب ــۀ نیمه س ــت. از مصاحب ــوده اس ــر ب ــری 50 نف ــباع نظ ــار اش ــاس معی اس
ــت.  ــده اس ــتفاده ش ــا اس ــل داده ه ــرای تحلی ــزی ب ــه ای کالی ــردآوری و از روش 7 مرحل گ
ــبی  ــبتًا مناس ــت نس ــی از وضعی ــان ایالم ــگ کار جوان ــه فرهن ــان داد ک ــش نش ــج پژوه نتای
ــت و ارزش کار و  ــت و اهمی ــینۀ قداس ــر پیش ــالوه ب ــه ع ــوری ک ــه ط ــت؛ ب ــوردار اس برخ
ــروری  ــری ض ــی کار ام ــان ایالم ــن جوان ــز در ذه ــروزه نی ــی، ام ــگ ایالم ــالش در فرهن ت
ــیلۀ  ــه وس ــت ب ــن وضعی ــا ای ــد؛ ام ــه می باش ــواده و جامع ــود، خان ــرای خ ــم ب ــیار مه و بس
عوامــل مختلفــی تحت الشــعاع قــرار گرفتــه اســت کــه مهمتریــن آنهــا ضعــف بنیــۀ اقتصــادی 
جوانــان، عــدم حمایــت یــا حمایــت مالــی نامناســب نهادهــای اقتصــادی و رفاهــی از کار و 
کارآفرینــی، ضعــف نهــادی و ســازمانی و ضعــف زیرســاخت ها، ضعــف فرهنــگ عمومــی، 
نگــرش خانوادگــی نامناســب بــه کار و هژمونــی فرهنگــی مرکــز - پیرامــون اســت. در نهایت 
ــان  ــگ کار جوان ــود فرهن ــرای بهب ــتی ب ــنهادات سیاس ــش، پیش ــج پژوه ــه نتای ــه ب ــا توج ب

ایالمــی ارائــه شــده اســت.
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مقدمه
ــای انســان ها  ــی زیســت و بق ــی بشــر اســت و حت ــرۀ پیشــرفت و ترق کار جوه
ــوع  ــر ن ــه ه ــه آن وابســته می باشــد. در عرصــۀ کســب و کار، کار ب ــع ب و جوام
ــر در  ــورد نظ ــف م ــی تعری ــود؛ ول ــه می ش ــان گفت ــا انس ــوژی ی ــوع تکنول مصن
ــری و  ــای فک ــی فعالیت ه ــه معن ــه ب ــت ک ــادی آن اس ــد اقتص ــگ کار، بع فرهن
دســتی انســان اســت کــه موجــب ایجــاد ارزش افــزوده در تولیــد کاال یــا خدمــات 
شــود؛ بــه عنــوان مثــال، معلــم بــه هنــگام انتقــال مطالــب بــه فراگیــران، داروســاز 
ــان  ــر در زم ــد دارو و کارگ ــرای تولی ــیمیایی ب ــر ش ــش عناص ــگام آزمای ــه هن ب
ســاخت یــک محصــول انجام دهنــدۀ کار هســتند. انجــام کار اغلــب در بردارنــدۀ 
درآمــد یــا منافــع مــادی و معنــوی بــرای انجام دهنــدۀ آن اســت )مجتبــوی نائینــی، 
1372: 470(. چگونگــی کنــش یــا رفتــار در قلمــرو مشــخص، ریشــه در باورهــا، 
ــش، معلومــات و در مجمــوع پذیرفته شــده های مشــترک اعضــای  ــادات، دان اعتق
ــا گــروه دارد کــه آنهــا را در اصطــالح »فرهنــگ« می نامنــد. اگــر  یــک جامعــه ی
ــا  ــگاه ب ــم، آن ــزوم انجــام آن بدانی ــه کار و ل ــاد ب کار را محصــول اندیشــه و اعتق
مجموعــه ای از هنجارهــا و ارزش هــای مرتبــط بــا کار مواجــه خواهیــم شــد کــه 

ــد.  ــگ کار« نامی ــوان آن را »فرهن می ت
ــای  ــا و دانش ه ــا، باوره ــۀ ارزش ه ــگ، مجموع ــار، فرهن ــه اختص ــه ب     چنانچ
ــه  ــر ب ــادی منج ــای اقتص ــروه و کار، فعالیت ه ــک گ ــدۀ ی ــترک و پذیرفته ش مش
ارزش افــزوده دانســته شــود، فرهنــگ کار، عبــارت اســت از: مجموعــۀ ارزش هــا، 
باورهــا و دانش هــای مشــترک و پذیرفته شــدۀ یــک گــروه کاری در انجــام 
ــه  ــر، 1380؛ ب ــزوده )معیدف ــا ایجــاد ارزش اف ــد ی ــه تولی فعالیت هــای معطــوف ب
نقــل از احمــدی، 1397: 2(. فرهنــگ کار بــه عنــوان شــیوۀ زندگــی نقــش بنیــادی 
ــان  ــی های کارشناس ــع دارد. بررس ــی جوام ــطح پویای ــای س ــی در ارتق و زیربنای
ــران در مقایســه  ــران نشــان می دهــد کــه فرهنــگ کار در ای مســائل اجتماعــی ای
ــا جوامــع پیشــرفته در ســطح پایین تــری قــرار دارد. ایــن در حالــی اســت کــه  ب
ــروی انســانی و  ــه نقــش اســتراتژیک نی ــا وقــوف بیشــتر ب در جهــان پیشــرفته ب
ــده ای  ــت فزاین ــگ کار از اهمی ــوم فرهن ــد، مفه ــه کار و تولی ــای آن ب نگرش ه
ــه عنــوان  ــه گــردد کار ب ــی کــه فرهنــگ کار نهادین برخــوردار شــده اســت. زمان
یــک ارزش تلقــی می شــود و همــۀ افــراد جامعــه در ســطوح مختلــف، کار کــردن 
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ــه  ــردن ب ــق درســت کار ک ــد و از طری ــه می دانن ــوزون جامع را مســیر توســعۀ م
ــدی، 1397: 1(.  ــد )احم ــک می نماین ــادی کم ــعۀ اقتص توس

فرهنــگ کار بــاال می توانــد آثــار بســیاری را بــرای شــهروندان و جامعــه بــه همــراه 
داشــته باشــد، در مقابــل فرهنــگ ضعیــف کار نیــز پیامدهــای منفــی خــود را بــه 

همــراه خواهــد داشــت؛ از جملــه: 
− تمایــل بــه انجــام کار زیــاد و پرانگیــزه و در مقابــل، نداشــتن تمایــل بــه کار، 	

کارگریــزی و کــم کاری؛
− ــی 	 ــل، بی توجه ــا و محصــوالت و در مقاب ــاالی فرآینده ــت ب ــت در کیفی دق

بــه کیفیــت فرآیندهــا و محصــوالت؛
− ــه 	 ــی ب ــل، بی توجه ــزات و در مقاب ــین آالت و تجهی ــالمت ماش ــت در س دق

ــد؛ ــزات کار و تولی ــوازم و تجهی ــظ ل حف
− همدلــی و همفکــری بــا دیگــران و در مقابــل، فردگرایــی یــا علیــه دیگــران 	

بــودن؛
− نشــاط و ســرزندگی در محیــط کار و در مقابــل، رخــوت، سســتی و 	

کار؛ در  بی حوصلگــی 
− اســتقبال از تغییــرات مثبــت و در مقابــل، مقاومــت یــا بی تفاوتــی در مقابــل 	

هــر نــوع تغییــر؛
− قناعــت بــه حــق خــود و در مقابــل، تمایــل بــه دریافــت حقوقــی بیــش از 	

ــده؛ ــای پذیرفته ش معیاره
− نداشــتن اســترس های مخــرب در محیــط کار و دور بــودن از عــوارض 	

اســترس مخــرب و در مقابــل، ابتــال بــه اســترس مخــرب و داشــتن عــوارض 
ــادل  ــات نامتع ــی، ارتباط ــای گوارش ــل ناراحتی ه ــترس، از قبی ــی از اس ناش

ــی، 1392: 20(.  ــری زودرس )وکیل ــی و پی اجتماع
ــود و  ــورت بهب ــه در ص ــت ک ــم اس ــیار مه ــئله ای بس ــگ کار مس ــه فرهن درنتیج
ــهروندان و  ــرای ش ــی را ب ــت فراوان ــی مثب ــار اجتماع ــد آث ــدن می توان درونی ش
جامعــه بیافرینــد؛ بنابرایــن الزم اســت کیفیــت فرهنــگ کار در جامعــه مشــخص 
ــای  ــل و مؤلفه ه ــرد و عوام ــرار گی ــانه ق ــات آسیب شناس ــورد مطالع ــود، م ش

ــوند.  ــدی ش ــایی و اولویت بن ــا آن شناس ــط ب ــف مرتب مختل
ــن  ــود ای ــی می ش ــف ارزیاب ــه ضعی ــک جامع ــگ کار در ی ــه فرهن ــی ک     هنگام

عزیز کالنتری - علی هاشمی 
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بدیــن معناســت کــه مــردم بــه انجــام کار مفیــد و مولــد تمایــل ندارنــد؛ در نتیجــه 
فعالیت هــای آنهــا از راندمــان و اثربخشــی کمتــری برخــوردار اســت. در چنیــن 
شــرایطی منابــع بــه کار گرفتــه شــده حداکثــر بــازده ممکــن را نخواهــد داشــت. 
ــد کار  ــی در رون ــای منف ــذف فرهنگ ه ــت و ح ــگ کار مثب ــاد فرهن ــئلۀ ایج مس
یکــی از موضوعاتــی اســت کــه جوامــع امــروز بــا آن روبــه رو هســتند. وضعیــت 
ــت  ــی از وضعی ــدودی تابع ــا ح ــه ت ــالم گرچ ــتان ای ــادی در اس ــامان اقتص نابس
اقتصــادی کل کشــور اســت؛ امــا در عیــن حــال، تفــاوت ســطح توســعه یافتگی 
ایــن اســتان بــا ســایر اســتان های کشــور می توانــد هــم ناشــی از مســائل بیرونــی 
ــش  ــج پژوه ــد. نتای ــالم باش ــتان ای ــود اس ــائلی در درون خ ــی از مس ــم ناش و ه
ــودن فرهنــگ کار در  کمربیگــی و رشــیدی )1394( نشــان می دهــد کــه پاییــن ب
ــن  ــا ای ــوده اســت. ب اســتان ایــالم، دومیــن آســیب فرهنگــی در ســطح اســتان ب
ــالم را  ــور اســتان ای ــه یافته هــای پژوهــش مذک ــکا ب ــا ات ــا ب ــوان تنه حــال نمی ت
ــل توســط  ــه دو دلی ــن تشــکیک ب ــگ کار دانســت. ای ــن فرهن دارای ســطح پایی

پژوهشــگران مطــرح شــده اســت؛
پژوهــش مذکــور یــک مطالعــۀ کمــی بــوده اســت؛ حــال آنکــه مســائل فرهنگــی بــا ( 1

ــام؛ از ایــن  ــا اعــداد و ارق ــه ب ــد ن مفاهیــم، مقوله هــا، تم هــا و الگوهــا ســروکار دارن
ــت و  ــی را دریاف ــائل فرهنگ ــۀ مس ــه و ریش ــوان کن ــی نمی ت ــای کم ــا روش ه رو، ب

کاوش معنایــی نیــاز اســت تــا اصــل و منشــأ مســائل فرهنگــی آشــکار گــردد. 

ــزوم کار کــردن، ارزش داشــتن کار و درآمــد و ... ( 2 ــه کار، ل ــاد ب ــا اعتق فرهنــگ کار ب
ــا فرهنــگ نیمه ســنتی اســت کــه بافــت  ــالم یــک اســتان ب ــاط دارد و اســتان ای ارتب
فرهنگــی ســنتی آن بــا سخت کوشــی، کار و تــالش زیــاد، اعتقــاد بــه برکــت داشــتن 
ــؤالی  ــود س ــن خ ــت. ای ــده اس ــناخته ش ــت ش ــالل و پُرزحم ــب روزی ح و کس
ــاد،  ــا آن ســابقه و پیشــینۀ اعتق ــی ب ــه یــک جامعــۀ محل بی پاســخ اســت کــه چگون
ــن  ــطحی پایی ــون س ــالش، اکن ــرای کار و ت ــدن ب ــل ش ــی و ارزش قائ سخت کوش
ــا آن حــد کــه فرهنــگ کار ضعیــف دومیــن مســئلۀ  از فرهنــگ کار داشــته باشــد ت

ــردد؟! فرهنگــی آن محســوب گ

ــگ کار  ــت فرهن ــاز اســت وضعی ــه نی ــد ک ــن بارون ــر ای ــن پژوهشــگران ب بنابرای

پدیدارشناسی وضعیت فرهنگ کار در بین جوانان...
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ــی1 و  ــژه پدیدارشناس ــی، به وی ــای کیف ــتفاده از روش ه ــا اس ــالم ب ــتان ای در اس
ــه داده هــای دســت  ــا مراجعــه ب تحلیــل تماتیــک مــورد مطالعــه قــرار گیــرد و ب
اول از جامعــۀ هــدف )جوانــان اســتان ایــالم( بــه معنــاکاوی فرهنــگ کار، ارزش 
قائــل شــدن بــرای کار و تــالش، ارزش مــزد ناشــی از زحمــت، اهمیــت دادن بــه 
ــی  ــان ایالم ــی و دســتی و ... از نظــر جوان ــت کار ذهن ــذت و جذابی ــت، ل خالقی
ــگ کار در  ــی فرهن ــت واقع ــت و کیفی ــن رهگــذر، وضعی ــه شــود و از ای پرداخت
اســتان شناســایی گــردد؛ بــه ایــن ترتیــب، ضمــن شــناخت و ترســیم یــک تصویــر 
نســبتاً کامــل از وضعیــت فرهنــگ کار در بیــن جوانــان ایالمــی، می تــوان عوامــل 

ــود.  ــا آن را اســتخراج و اســتحصا نم ــط ب ــف مرتب ــای مختل و مؤلفه ه
     محققــان بــر ایــن باورنــد کــه رجــوع بــه پیــش فرض هــا و رأی بــه صحــت 
ــودی از  ــه نم ــاد ک ــگ و اقتص ــۀ فرهن ــده در مطالع ــش تعیین ش ــای از پی فرض ه
تفکــرات شرق شناســانه اســت، مطالعــه را بــر پایــۀ مفروضــات مبهــم و غیرقطعــی 
ــال  ــه دنب ــا ب ــگر تنه ــه پژوهش ــازد ک ــا می س ــده اند، بن ــرض ش ــی ف ــه قطع ک
ــا. ادوارد  ــی آنه ــیدن و صحت آزمای ــش کش ــه چال ــه ب ــت ن ــات آن فرض هاس اثب
ــار مستشــرقان و برخــی  ــه تشــریح آث ســعید، نویســندۀ کتــاب »شرق شناســی«، ب
رمان نویســان و نقــش آنهــا در بی فرهنــگ نشــان دادن مــردم ســرزمین های 
شــرقی پرداخــت و نظریــۀ ادبــی پسااســتعماری را مطــرح کــرد. او مدعــی اســت 
ــی و  ــار ادب ــب آث ــن تضعیــف در قال ــان ظاهــری اســتعمار، ای ــا وجــود پای کــه ب
ایجــاد نگرش هــای منفــی نســبت بــه ملــل جهــان ســوم همچنــان زنــده اســت و 
بــه حیــات خــود ادامــه می دهــد )کتبــی، 1372: 215(. بــه گفتــۀ او، شرق شناســی 
بــا کمــک ادبیــات، مردم شناســی و توجیهــات روانــی، بــاور ضعــف و بی فرهنگــی 
ــۀ  ــی، 1388: 125(. آنچــه در نظری ــود )شــفیعی و صادق ــده ب ــه شــرق قبوالن را ب
شرق شناســی بــرای فرهنــگ در جامعــۀ مــورد مطالعــه اهمیــت دارد، توجیهــات 
ــگ کار،  ــی فرهن ــوزۀ معنای ــاًل در ح ــه مث ــت ک ــی اس ــات فرهنگ ــی و القائ روان
ــا در  ــتند؛ ام ــب هس ــگ کار مناس ــال و دارای فرهن ــور، فع ــزی کش ــق مرک مناط
ــب  ــل، راحت طل ــل، تنب ــور کاه ــرقی کش ــوب ش ــا جن ــی ی ــق غرب ــل، مناط مقاب
ــی بیشــتر  ــن پیش فرض های ــرض می شــوند. چنی ــن ف ــگ کار پایی ــا دارای فرهن ی

1. Phenomenology
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بــر فرضــی بــودن وضعیــت فعلــی اقتصــادی ایــن مناطــق شــکل گرفتــه اســت 
ــاکاوی در حوزه هــای معنایــی آن اقــدام شــده  ــه ریشــه یابی و معن ــدون آنکــه ب ب
باشــد. ایــن نــگاه شرق شناســانه در حالــی اســت کــه وضعیــت فعلــی اقتصــادی 
مناطــق مرکــزی از یــک طــرف و مناطــق غربــی و جنــوب شــرقی از طــرف دیگــر 
می توانــد ناشــی از توجهــات ناهمســان و نابرابــر مرکــز - پیرامــون باشــد کــه در 
آن همــواره مناطــق مرکــزی بیشــتر از مناطــق حاشــیه ای و مــرزی مــورد توجــه 
ــی  ــادی، فرهنگ ــی- اقتص ــزان سیاس ــران و برنامه ری ــت گذاران، تصمیم گی سیاس
و رســانه ای قــرار دارد. در مناطــق مرکــزی میــزان ســرمایه گذاری بخــش دولتــی 
ــاخت های  ــوالً از زیرس ــق معم ــن مناط ــت و ای ــتر اس ــیار بیش ــی بس و غیردولت

مناســبتری برخوردارنــد. 
ــع  ــه تب ــه و ب ــک منطق ــت اقتصــادی ی ــد وضعی ــن مســائل می توان ــی ای      تمام
آن، میــزان بیــکاری، رشــد اقتصــادی و حتــی فرهنــگ را متأثــر ســازد؛ بنابرایــن 
اقتصــادی  مؤلفه هــای  زیرســاخت ها،  ضعــف  ماننــد  زمینــه ای  مؤلفه هــای 
ــی و خصوصــی در اســتان، دشــوار  ــد ضعــف ســرمایه گذاری بخــش دولت همانن
بــودن تهیــۀ ســرمایۀ مــورد نیــاز بــرای راه انــدازی کســب وکار، ضعــف نهادهــا در 
ــای  ــی و مشــاوره ای، برخــی مؤلفه ه ــتغالی در دو بخــش مال ــت از خوداش حمای
سیاســی و نــگاه مرکــز - پیرامــون، ضعــف آموزش هــای فنــی و حرفــه ای جدیــد 
ــان از  ــأس جوان ــرخوردگی و ی ــب وکارهای روز، س ــای کس ــا زمینه ه ــق ب مطاب
شــرایط مذکــور و ... همگــی می توانــد در چنیــن مطالعاتــی مــورد نظــر و کاوش 
قــرار گیــرد؛ عــالوه بــر ایــن، در مطالعــۀ وضعیــت فرهنــگ کار جوانــان در اســتان 
ایــالم، بایســتی بــه شــرایط خانوادگــی و تربیــت خانوادگــی جوانــان نیــز توجــه 
داشــت. جوانــان ایالمــی از یــک پیشــینۀ فرهنگــی بــا فرهنــگ کار بســیار قــوی 
ــل  ــار عوام ــی در کن ــل خانوادگ ــا عوام ــه بس ــته اند؛ چ ــده برخواس و نهادینه ش
ــد.  ــاخته باش ــر س ــا را متأث ــگ کار آنه ــی، فرهن ــادی و سیاس ــی و اقتص اجتماع
ــرح  ــتی در ط ــگ کار بایس ــا فرهن ــط ب ــی مرتب ــای احتمال ــن حوزه ه ــی ای تمام

پژوهشــی مــد نظــر قــرار گیرنــد.
    بــا توجــه بــه آنچــه گفتــه شــد، پژوهــش حاضــر در نظــر دارد بــا تمرکــز و 
ــه،  ــتان های تابع ــالم و شهرس ــتان ای ــگ کار در اس ــای فرهن کاوش در ویژگی ه
وضعیــت فرهنــگ کار را در تمامــی شهرســتان های ایــن اســتان مشــخص نمایــد، 

پدیدارشناسی وضعیت فرهنگ کار در بین جوانان...
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عوامــل و مؤلفه هــای مهــم تعیین کننــدۀ آن را شناســایی، اولویت بنــدی و تحلیــل 
کنــد و ضمــن بحــث و بررســی آسیب شناســانه، بســتۀ سیاســتی متناســب و عملی 
را جهــت بهبــود و تقویــت فرهنــگ کار در اســتان ایــالم ارائــه نمایــد. بــه ایــن 

منظــور ســؤاالت زیــر طــرح شــده اســت:
وضعیـت فرهنـگ کار جوانـان در مرکز و شهرسـتان های اسـتان ایـالم چگونه . 1

است؟
مهمتریـن عوامـل و مؤلفه هـای مرتبـط بـا وضعیـت فرهنـگ کار جوانـان در . 2

اسـتان ایـالم کدامند؟
مسـائل اقتصـادی و سیاسـی چـه جایگاهی در وضعیـت فرهنـگ کار جوانان . 3

دارد؟ ایالمی 
ضعـف در زیرسـاخت ها چـه جایگاهـی در وضعیـت فرهنـگ کار جوانـان . 4

ایالمـی دارد؟
مسـائل اجتماعـی و فرهنگی چـه جایگاهـی در وضعیت فرهنـگ کار جوانان . 5

دارد؟ ایالمی 
مهمترین استراتژی های بهبود وضعیت فرهنگ کار جوانان ایالمی کدامند؟. 6

زمینۀ نظری
افــراد بــرای رشــد بــه کار و شــغل احتیــاج دارنــد؛ خصوصــاً در دوران جوانــی که 
ــردم  ــی کــه م ــد. نگرش هــا و رفتارهای ــزی می کنن ــدۀ خــود را پایه ری زندگــی آین
ــورد کار و  ــا در م ــاس آنه ــر احس ــد ب ــرار می کنن ــاط برق ــا ارتب ــا آنه ــر روز ب ه
زندگــی تأثیــر بســیار دارد. فرهنــگ کار شکوفاشــده، در همــۀ جنبه هــای زندگــی 

کاری و معمــول افــراد، کســب و کارهــا و اشــخاص درون آنهــا اهمیــت دارد. 
     فرهنــگ کار مجموعــه ای از نگرش هــا، باورهــا و رفتارهایــی اســت که ذهنیت، 
اصــول و دیــدگاه نســبت بــه کار را تشــکیل می دهــد و تعییــن می کنــد کــه فــرد 
در شــغلی کــه دارد چقــدر در محیــط خــود جــا بیفتــد و چقــدر توانایــی ایجــاد 
روابــط حرفــه ای بــا همــکاران را دارد. نگــرش، تعــادل کار و زندگــی، فرصت های 
رشــد و رضایــت شــغلی افــراد بــه فرهنــگ کار آنهــا بســتگی دارد. فرهنــگ کار 
بــر اســاس رفتارهــای افــراد درون ســازمان از مدیریــت گرفتــه تــا کارمندان ســطح 
ــق  ــرکت را از طری ــگ ش ــب وکارها فرهن ــران کس ــد. مدی ــل می یاب ــن تکام پایی
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ــی  ــد متقاضیان ــه می توانن ــی ک ــد؛ جای ــکل می دهن ــود ش ــتخدام خ ــیوه های اس ش
را انتخــاب کننــد کــه دیــد شــخصی آنهــا بــا فرهنــگ کار ســالم همســو باشــد؛ 
ــد جــذب کســب وکارها شــوند بایســتی از  ــرای اینکــه بتوانن ــان ب ــن جوان بنابرای
فرهنــگ کار مناســبی برخــوردار باشــند؛ امــا ایــن فرهنــگ خودبخــود بــه وجــود 
نمی آیــد و محیــط اجتماعــی و بســتر فرهنگــی از مهمتریــن مــواردی هســتند کــه 
ــتر  ــگ کار از بس ــر، فرهن ــارت دیگ ــه عب ــد؛ ب ــرار می دهن ــعاع ق آن را تحت الش

اجتماعــی و فرهنگــی هــر جامعــه برمی خیــزد )اینــدد1، 2021: 1(.
    بــه بــاور هــاف و اســتیگلیتز2 )2016( در حالــی کــه در اقتصــاد اســتاندارد 
ــه معنــای یــک بازیگــر عقالنــی اســت و در کارهــای  مفهــوم »تصمیم گیرنــده« ب
اولیــه در اقتصــاد رفتــاری، ایــن بازیگــر نیمه منطقــی اســت و تحــت تأثیــر زمینــۀ 
»لحظــۀ تصمیم گیــری« قــرار دارد، در برخــی کارهــای اخیــر در اقتصــاد رفتــاری، 
ــات، درک  ــد. ترجیح ــات نامیده  ان ــور در ذهنی ــر محص ــده را بازیگ تصمیم گیرن
ــا محصــور می شــود.  ــه وی در آنه ــی هســتند ک ــن بازیگــر ذهنیات و شــناخت ای
ــی  ــای اجتماع ــف( زمینه ه ــت: ال ــی اس ــق اجتماع ــر عمی ــر دو اث ــت تأثی او تح
ــت  ــرده اس ــادت ک ــه آن ع ــژه ب ــه و به وی ــرار گرفت ــرض آن ق ــه وی در مع ک
ــا و  ــا، روایت ه ــا، هویت ه ــامل مقوله ه ــی- ش ــی فرهنگ ــای ذهن و ب( مدل ه
ــگ  ــد. در فرهن ــتفاده می کن ــات اس ــردازش اطالع ــرای پ ــه وی ب ــی- ک جهان بین
کار، نحــوۀ تعییــن شــکل گیری ایــن عوامــل و دیدگاه هایــی کــه افــراد از طریــق 
ــود.  ــی می ش ــا( بررس ــا از موقعیت ه ــیر آنه ــد )درک و تفس ــان را می بینن آن جه
ــار،  ــن رفت ــۀ ای ــان و زمین ــار انس ــری از رفت ــای واقع بینانه ت ــدگاه مدل ه ــن دی ای
ــج و طراحــی  ــح نتای ــرای توضی ــگ  کار اســت، را ب ــان فرهن ــا هم ــاور آنه ــه ب ک

ــتیگلیتز، 2016: 25(. ــاف و اس ــد )ه ــنهاد می ده ــت ها پیش سیاس
ــت  ــود و مطابق ــار خ ــر رفت ــمت تغیی ــه س ــرد را ب ــک ف ــد ی ــه می توان   جامع
ــوی3، 2008: 189؛  ــر و ل ــد )کرم ــوق ده ــار س ــورد انتظ ــاری م ــگ رفت ــا فرهن ب
هربســت و مــاس4، 2015: 545(. پیشــینه و زمینــۀ اجتماعــی و فرهنگــی، نشــانه ها 

1. Indeed Career Guide
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ــاری را در  ــا رفت ــار ی ــه هنج ــازند ک ــی می س ــاخته و درون ــی را س ــا الگوهای ی
حــوزۀ اقتصــادی شــکل دهنــد و بــر اســاس نظریــۀ اســتاندارد اقتصــادی بــر رفتار 
ــی و  ــل فرهنگ ــن عوام ــارۀ ای ــش درب ــد. از بین ــر می گذارن ــراد تأثی ــادی اف اقتص
اجتماعــی رفتــار می تــوان بــرای شــکل دادن بــه آن اســتفاده کــرد؛ می تــوان افــراد 
را بــه انجــام عملــی یــا تغییــر رفتــار و عملــی دیگــر وادار نمــود. اگــر بــه شــما 
ــی  ــرای شــهروندان درون ــا ب ــد ی ــار را انجــام دهی ــه باشــند کــه فــالن رفت آموخت
شــده باشــد کــه فــرد کاهلــی هســتند، آنــگاه بــرای تغییــر ایــن دیــدگاه، سیســتم 
فرهنگــی و اقتصــادی می بایســت ضمــن درک و آگاهــی و تببیــن ایــن هنجارهــا 
و یــا ضدهنجارهــا، از نــو هنجارهــا و الگوهــای مناســب را تولیــد کنــد و بــه آن 
شــکل بدهــد )تالــر و سانشــتاین1، 2008: 11(. بــا توجــه بــه نظریــۀ پسااســتعماری 
ادوارد ســعید، می تــوان مدعــی بــود کــه توجیهــات روانــی و القائــات فرهنگــی در 
حــوزۀ فرهنــگ و اقتصــاد وجــود دارد. در ایــن دیــدگاه کشــورهای توســعه یافته 
ــوان  ــه عن ــعه ب ــال توس ــا در ح ــعه نیافته ی ــورهای توس ــز و کش ــوان مرک ــه عن ب
پیرامــون و حاشــیه فــرض می شــوند؛ ســپس بــر اســاس وضعیــت اقتصــادی آنهــا 
در فرهنــگ، هنــر، تمــدن و ... دســته بندی می گردنــد و کشــورهای توســعه نیافته 
و در حــال توســعه بــه عنــوان جوامعــی در نظــر گرفتــه می شــوند کــه در ماهیــت 
ــی  ــی حت ــی - روان ــات فرهنگ ــه القائ ــد. این گون ــی دارن ــای منف ــود ویژگی ه خ
ــز  ــعه نی ــال توس ــا در ح ــعه نیافته ی ــر، درون کشــورهای توس ــاس کوچکت در مقی
ــت گذاری ها  ــای سیاس ــا مبن ــن پیش فرض ه ــه ای ــت ک ــر آن اس ــود دارد. بدت وج
قــرار گیرنــد. در چنیــن وضعیتــی تغییــر ایــن القائــات درونی شــده بــرای مــردم 
ــتی  ــادی و سیاس ــی و اقتص ــای فرهنگ ــد برنامه ه ــق نیازمن ــن مناط ــاکن در ای س

ویــژه خواهــد بــود. 
ایــن وضعیــت مــا را بــه مفهــوم »هژمونــی فرهنگــی2« می رســاند. کارل مارکــس3 
معتقــد اســت کــه مــراد از هژمونــی ایــن اســت کــه طبقــۀ حاکــم می توانــد بــر 
ــو  ــه نظــر آنتونی ــر بگــذارد. ب ــی تأثی ــام اجتماع ــای نظ آداب و رســوم و ارزش ه

1. Thaler & Sunstein
1.Cultural Hegemony
3. Carl Marx
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ــد  ــی مانن ــا مترادف های ــی ب ــی، هژمون ــهیر ایتالیای ــناس ش ــی1، جامعه ش گرامش
ــرای  ــی اســت ب »فرادســتی – فرودســتی« و »ســلطه گری- ســلطه پذیری«، مفهوم
ــر گروهــی دیگــر؛  ــِح نفــوذ و تســلط یــک گــروه اجتماعــی ب توصیــف و توضی
ــلطه  ــروهِ تحــِت س ــت گ ــروه مســلط )فرادســت( درجــه ای از رضای ــه گ چنانک
)فرودســت( را بــه دســت مــی آورد. مــراد از هژمونــی، چیرگــی مــادی و معنــوی 
یــک طبقــه بــر طبقــات دیگــر اســت. در فلســفۀ مارکسیســت، هژمونــی فرهنگــی، 
ســلطۀ تفکــر حاکــم جامعــه بــر فرهنــگ متنــوع اســت کــه فرهنــگ آن جامعــه، 
ــتکاری  ــوم را دس ــا و آداب و رس ــت ها، ارزش ه ــیرها، برداش ــادات و تفس اعتق
ــه  ــم پذیرفت ــر حاک ــده از تفک ــی تحمیل ش ــه جهان بین ــوری ک ــه ط ــد؛ ب می کن
شــده اســت و از طریــق همیــن هنجــار فرهنگــی و ایدئولــوژی مســلط، وضعیــت 
موجــود اجتماعــی، سیاســی و اقتصــادی توجیــه می شــود و بــه جــای اینکــه بــه 
عنــوان ســاختارهای اجتماعــی مصنوعــی کــه فقــط بــه ســود تفکــر حاکــم اســت 
معرفــی شــوند، بــرای همــه طبیعــی، اجتناب ناپذیــر، دائمــی و ســودمند معرفــی 
می گردنــد )کلمبیــا انســیکلوپدیا2، 1994: 1215(؛ بــر ایــن اســاس تجــارب 
ــای  ــه روش ه ــر ب ــد منج ــته می توانن ــی گذش ــاختارهای اجتماع ــی و س اجتماع
پایــدار مفهوم ســازی یــک وضعیــت و درنتیجــه باورهای پایــدار و نتایــج اجتماعی 
شــوند؛ بــه عنــوان مثــال، بی اعتمــادی، تقســیم کار شــدید جنســیتی یــا الگویــی 
ــل داده  ــی تقلی ــالف نظرهای ــا اخت ــات ی ــه اختالف ــا ب از پاســخ های تهاجمــی تنه
ــی  ــد. جامعه شناس ــاده ای دارن ــأ پیش پا افت ــد منش ــر می رس ــه نظ ــه ب ــوند ک می ش
ــزاری  ــوان اب ــه عن ــی( را ب ــا طرح واره های ــی )ی ــای ذهن ــی، مدل ه و روانشناس
ــات و  ــردازش اطالع ــرای پ ــراد ب ــه اف ــد ک ــود وارد کرده ان ــای خ در تحلیل ه
ــم،  ــی، مفاهی ــی فرهنگ ــای ذهن ــد. الگوه ــتفاده می کنن ــا اس ــازی از آنه مفهوم س
ــوند  ــامل می ش ــی را ش ــا و جهان بین ــی، روایت ه ــای اجتماع ــا، هویت ه مقوله ه
ــا  ــی کــه ب ــه اطالعات ــادآوری و پاســخ احساســی ب و »نحــوۀ حضــور، تفســیر، ی
ــو3،  ــد« )دی مگی ــا هســتیم را شــکل می دهن ــه رو می شــویم و دارای آنه ــا روب آنه
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1997: 274(. ممکــن اســت فــردی در ذهــن خــود چندیــن مــدل ذهنــی داشــته 
ــو  ــا الگ ــرار دارد از آنه ــه در آن ق ــی ک ــیر موقعیت ــرای تفس ــد ب ــه بتوان ــد ک باش
بگیــرد و از نظــر محتــوا و پیامدهــای رفتــار متناقض باشــند )ســویدلر1، 2001: 2(. 
چــه چیــزی تعییــن می کنــد کــدام یــک انتخــاب شــود؟ همانطــور کــه دی مگیــو 
اشــاره می کنــد، انتخــاب بــا راهنمایی هــای فرهنگــی موجــود در محیــط هدایــت 
ــی و  ــی، اجتماع ــای فرهنگ ــن زمینه ه ــو، 1997: 275(؛ بنابرای ــود« )دی مگی می ش
ــد.  ــار اقتصــادی افــراد تعامــل دارن ــا رفت مدل هــای ذهنــی تشکیل شــده از آنهــا ب
ــال  ــراد دنب ــای اقتصــادی اف ــا رفتاره ــط ب ــی مرتب ــدل ذهن ــه کشــف م ــی ک زمان
ــاًل  ــز شناســایی نمــود؛ مث ــن مــدل را نی ــوان ابعــاد مختلــف ای ــد بت می شــود، بای
وقتــی بحــث از فرهنــگ کار باشــد بایســتی ابعــاد مختلــف تشــکیل دهندۀ مــدل 
ــن  ــد مشــخص شــود. ای ــن می کنن ــا را تعیی ــگ کار آنه ــه فرهن ــرادی ک ــی اف ذهن
ابعــاد می توانــد شــامل وضعیــت اقتصــادی، فراهــم بــودن زیرســاخت ها و 
ــی  ــای تخصص ــه آموزش ه ــی ب ــرای کار، دسترس ــهیالت الزم ب ــات و تس امکان
ــی و  ــاوره های تخصص ــه مش ــی ب ــا، دسترس ــی نهاده ــای مال ــی، حمایت ه و فن
کم هزینــه، رونــق اقتصــادی در بــازار و تســهیل فــروش کاالهــا، ارتبــاط دانشــگاه 
ــینۀ  ــواده، پیش ــای خان ــس2، 2012: 368(، فض ــا ریی ــز و پوالنی ــت )بوول و صنع
ــای  ــی، آموخته ه ــات فرهنگ ــی، خلقی ــرف اجتماع ــه، ع ــگ کار در جامع فرهن

ــو3، 2015: 898( و ... باشــد. فرهنگــی در نظــام آموزشــی )آلســینا و جولیان
ــه  ــه ب ــد ک ــام داده ان ــگ کار انج ــوزۀ فرهن ــددی را در ح ــای متع      پژوهش ه

ــود: ــاره می ش ــا اش ــن آنه ــی از مهمتری برخ
ــر  ــل مؤث ــی عوام ــی تطبیق ــۀ »بررس ــل )1395(، در مقال ــدم اص ــدی و مق نهاون
ــن نتیجــه رســیدند  ــه ای ــار کشــور آســیایی«، ب ــران و چه ــگ کار در ای ــر فرهن ب
کــه فرهنــگ کار در ایــران در مقایســه بــا چهــار کشــور ژاپــن، چیــن، مالــزي و 
ترکیــه بــه طــور چشــمگیري پاییــن اســت. ارجمنــد و محمــدی )1395( در مقالــۀ 
ــن ادارات  ــگ کار در بی ــر فرهن ــر ب ــی مؤث ــی و فرهنگ ــل اجتماع ــی عوام »بررس
شــهر یاســوج« دریافتنــد کــه میانگیــن نمــرۀ فرهنــگ کار در ســطح متوســط بــه 

1. Swidler
2. Bowles & Polania-Reyes
3. Alesina & Giuliano
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ــای  ــط کار، آموزش ه ــانی در محی ــط انس ــای رواب ــن متغیره ــت و بی ــن اس پایی
ضمــن خدمــت، ارزش هــای دینــی، رضایــت شــغلی، عدالــت ســازمانی، اعتمــاد 
ــود دارد؛  ــاداری وج ــت و معن ــتقیم، مثب ــۀ مس ــگ کار، رابط ــی و فرهن اجتماع
همچنیــن موســوی علمداردهــی )1393(؛ در مقالــۀ »بررســی نقــش فرهنــگ کار 
بــر توســعۀ اقتصــادی« بــه ایــن نتیجــه رســید کــه هرگونــه تغییــر و تحولــی در 
ــی  ــه نوع ــوط ب ــی من ــم از اقتصــادی، سیاســی و اجتماع ــه اع ــاد جامع ــام ابع تم
پذیــرش فرهنگــی در جامعــه اســت؛ بنابرایــن بــدون ایجاد بســتر مناســب فرهنگی 
نمی تــوان بــه دنبــال تحقــق توســعه در ابعــاد دیگــر جامعــه بــود. نتایــج پژوهــش 
وکیلــی )1392( بــا عنــوان »بررســی مفهــوم فرهنــگ کار« حاکــی از آن اســت کــه 
فرهنــگ کاری بــاال بــا بهــره وری و عملکــرد شــغلی بهتــر رابطــه دارد و کســانی 
کــه از فرهنــگ کاری باالیــی برخوردارنــد عملکــرد شــغلی آنــان نیــز بهتــر اســت. 
ــگ کار و  ــوان »بررســی فرهن ــا عن ــج توصیفــی پژوهــش احمــدی )1391( ب نتای
ــر آن«، بیانگــر آن اســت کــه میانگیــن نمــرۀ فرهنــگ  ــر ب عوامــل اجتماعــی مؤث
ــفی و  ــت. پوریوس ــطی اس ــطح متوس ــد( در س ــکاری و تعه ــاد آن )هم کار و ابع
ــن  ــگ کار در بی ــر فرهن ــر ب ــل مؤث ــي عوام ــۀ »بررس ــکاران )1391( در مقال هم
کارگــران زن بخــش صنعــت شهرســتان ابهــر« نشــان دادنــد کــه میــان متغیرهــاي 
عوامــل فــردي – شــخصیتي، عوامــل شــغلي، عوامــل اقتصــادي، عوامــل فرهنگــي 
و عوامــل ســازماني بــا فرهنــگ کار رابطــه وجــود دارد. مطابــق یافته هــای یزدانــی 
ــل  ــزان و عوام ــی می ــوان »بررس ــا عن ــه اش ب ــگانی )1390( در پایان نام خوراس
مؤثــر بــر فرهنــگ کار در میــان کارکنــان ادارات دولتــی شــهر یــزد«، فرهنــگ کار 
ضعیــف کارکنــان ادارات دولتــی شــهر یــزد ناشــی از عوامــل ســرمایۀ فرهنگــی، 

ــوده اســت. ــداری ب ــت شــغلی و دین ــت، رضای ســبک های مدیری
     در حــوزۀ اســتان ایــالم نیــز دو پژوهــش انجــام شــده اســت؛ نتایــج تحقیــق 
رضایی نســب و فتوحــی )1391( در مقالــۀ »بررســی عوامــل اجتماعــی مؤثــر بــر 
ــه  ــد ک ــالم« نشــان می ده ــتان ای ــی در اس ــان زن بخــش دولت ــگ کار کارکن فرهن
طبقــۀ اجتماعــی افــراد، نوگرایــی و رضایــت شــغلی، تأثیــر مســتقیم و بیگانگــی 
از محیــط کار، تأثیــر معکــوس بــر فرهنــگ کار دارنــد و ایــن فــرض کــه اعتمــاد 
ــی  ــت. کمربیگ ــده اس ــگ کار دارد، رد ش ــا فرهن ــاداری ب ــۀ معن ــی، رابط اجتماع
و  آســیب ها  اولویت بنــدی  و  »مسئله شناســی  مقالــۀ  در   )1394( رشــیدی  و 
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مســائل فرهنگــی اســتان ایــالم« دریافتنــد کــه مهمتریــن مســائل فرهنگــی حاکــم 
ــگ کار و  ــودن فرهن ــن ب ــن 68/22، پایی ــا میانگی ــکاری ب ــتان، بی ــای اس ــر فض ب
ــا میانگیــن 64/81 و کاهــش احســاس مســئولیت اجتماعــی  تــالش در جامعــه ب
بــا میانگیــن 63/33 اســت. آنهــا فرهنــگ کار پاییــن را بــه عنــوان دومیــن آســیب 
ــد  ــد. در بررســی پژوهش هــای مذکــور بای ــی کردن ــالم معرف فرهنگــی اســتان ای
ــا  ــر ی ــل مؤث ــگ کار و عوام ــارۀ فرهن ــده درب ــای انجام ش ــام کاره ــه تم ــت ک گف
ــا  ــا اســتفاده از پیش فرض ه ــا ب ــی هســتند و پژوهشــگران آنه ــا آن، کّم ــط ب مرتب
ــد؛  ــود بوده ان ــات خ ــات مفروض ــال اثب ــه دنی ــده، ب ــن ش ــل از پیش تعیی و عوام
ــۀ  ــورد مطالع ــه م ــی و معناکاوان ــه صــورت کیف ــگ کار ب ــون فرهن ــن تاکن بنابرای
عمیــق قــرار نگرفتــه اســت. خــأ پژوهشــی ای کــه طــرح حاضــر ســعی در پــر 

ــردن آن دارد. ک

روش شناسی پژوهش
پژوهــش حاضــر یــک مطالعــۀ کاربــردی و بــا توجه بــه اهــداف از نــوع توصیفی- 
تحلیلــی اســت. ایــن مطالعــه در پارادایــم کیفــی و بــه روش پدیدارشناســی انجــام 
گرفتــه اســت. پدیدارشناســی رویکــردی فلســفی و روش شــناختی و دربرگیرنــدۀ 
روش هــای متنــوع می باشــد. ایــن رویکــرد بــه عنــوان فلســفه یکــی از ســنت های 
ــوده و  ــر ب ــی مؤث ــق کیف ــای تحقی ــایر روش ه ــر س ــه ب ــت ک ــی اس ــج عقالن رای
ــی  ــون جامعه شناس ــی چ ــای مختلف ــق در زمینه ه ــک روش تحقی ــوان ی ــه عن ب
مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت )دایمــون و  هالــوی1، 2009 بــه نقــل از مــرادی 
پردنجانــی و صادقــی، 1393: 63(. هــدف پدیدارشناســی، توصیــف صریــح، درک 
و شناســایی پدیده هــا و کشــف ماهیــت ذهنــی تجربــۀ زنــده از دیــدگاه دیگــران 
ــف  ــق کش ــر از طری ــن ام ــد. ای ــه کرده ان ــه آن را تجرب ــه ای ک ــه گون ــت؛ ب اس
ــرد  ــام می گی ــان انج ــورد تجربه هایش ــراد در م ــات اف ــی و توضیح ــی ذهن معان
)وندرســتوپ، 2009؛ بــه نقــل از اعرابــی و بودالیــی، 1390: 32(؛ بنابراین اســتفاده 
از روش تحقیــق پدیدارشناســی می توانــد چارچوبــی مناســب بــرای دسترســی بــه 
واقعیــت نــاب پدیده هــا محســوب شــود؛ همچنیــن می توانــد نگــرش و شــیوه ای 

1. Daymon & Holloway
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ذهنــی و سیســتماتیک، بــرای توصیــف عمیــق تجربیــات زندگــی و معنــی دادن 
ــروری، 1398: 88(. در  ــل از پ ــه نق ــر1، 2002؛، ب ــوی و ویل ــد )هال ــا باش ــه آنه ب
مطالــعۀ حاضــر از رهیافــت پدیدارشناســی توصیفــی اســتفاده شــد کــه کمتــر بــه 
تعبیــر و تفســیر محقــق متکــی اســت و بیشــتر مبتنــی بــر توصیفــات بــه دســت 
ــی، 1390: 34(.  ــی و بودالی ــت )اعراب ــارکت کنندگان اس ــارب مش ــده از تج آم
انتخــاب روش پدیدارشناســی توصیفــی بــه پژوهشــگران ایــن امــکان را می دهــد 
تــا بــا دقــت و وســواس خــاص خــود بتواننــد بــه معنــاکاوی مفاهیــم مختلــف در 
حــوزۀ معنایــی »فرهنــگ کار جوانــان ایالمــی« اقــدام کننــد و تصویــری واقعی تــر 
از وضعیــت فرهنــگ کار جوانــان اســتان بــه دســت آورنــد. ایــن روش همچنیــن 
ــرای  ــگ کار را ب ــا فرهن ــط ب ــف مرتب ــای مختل ــت مؤلفه ه ــف اهمی ــکان کش ام

ــازد.  ــن می س ــگران ممک پژوهش
     جامعــۀ هــدف پژوهــش شــامل تمامــی جوانــان شهرســتان های اســتان ایــالم 
اســت و بــرای تکمیــل یافته هــا از 11 نفــر از کارشناســان اقتصــادی و کارفرمایــان 
ــک کار  ــه مطالعــۀ حاضــر ی ــد. از آنجــا ک ــه عمــل آم ــه ب ــق اســتان مصاحب موف
کیفــی اســت، تعــداد نمونه هــای  آمــاری از پیــش مشــخص نبــود و نمونه یابــی تــا 
حصــول اشــباع ادامــه داشــت کــه در نهایــت بــا 35 نفــر اشــباع حاصــل شــد؛ امــا 
ــا 50 نفــر ادامــه  ــودن اطالعــات، مصاحبه هــا ت ــان از تمام شــمول ب جهــت اطمین
ــتفاده  ــاخت  یافته اس ــۀ نیمه س ــزار مصاحب ــا از اب ــردآوری داده ه ــرای گ ــت. ب یاف
ــوم اجتماعــی  ــه نیمه ســاختاریافته روشــی اســت کــه اغلــب در عل شــد. مصاحب
اســتفاده می شــود؛ در حالــی کــه مصاحبــۀ ســاختاریافته دارای مجموعــه ای دقیــق 
ــه  ــد. مصاحب ــه را نمی ده ــاف در مصاحب ــازۀ انعط ــه اج ــت ک ــؤاالت اس از س
نیمه ســاختاریافته، بــاز اســت و در آن اجــازۀ پرداختــن بــه ایده هــای جدیــد داده 
ــد  ــک نتیجــه از آنچــه مصاحبه شــونده می گوی ــه ی ــا در طــول مصاحب می شــود ت
ــی،  ــه طــور کل ــۀ نیمه ســاختاریافته ب ــده در مصاحب ــان آورد. مصاحبه کنن ــه ارمغ ب
چارچوبــی خــاص دارد کــه بایــد بــه آن پرداختــه شــود )ادواردز و هالنــد2، 2013: 
2(. قابلیــت تصدیــق )معــادل روایــی در کارهــای کمــی( از طریــق حضور مســتمر 

1. Holloway & Wheeler
2. Edwards & Holland
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محقــق در میــدان تحقیــق، انجــام و اســتخراج دقیــق مصاحبه هــا و بهره گیــری از 
نظــر ارزیابــان محقــق گشــته اســت و قابلیــت انتقــال )معــادل پایایــی در کارهــای 
ــا  ــا ب ــۀ یافته ه ــه و مقارن ــی، مقایس ــت های فن ــگارش یادداش ــق ن ــی( از طری کم

ادبیــات تحقیــق و آرای صاحب نظــران مــورد وثــوق قــرار گرفــت.
    قبــل از هــر چیــز در اجــرای پژوهــش حاضــر، بــا مراجعــه بــه پژوهش هــای 
انجام شــده و در دســترس دربــارۀ فرهنــگ کار در اســتان ایــالم، کشــور و جهــان، 
ــت فرهنــگ کار  ــل از وضعی ــری مناســب و حتی المقــدور کام ســعی شــد تصوی
ــدام  ــه اق ــرم مصاحب ــه طراحــی ف ــذر آن ب ــگاه از رهگ ــود؛ آن ــه دســت داده ش ب
گــردد. در همــۀ شهرســتان های اســتان ایــالم، مصاحبــه از شــهروندان تــا رســیدن 

بــه اشــباع انجــام گرفــت. 
    در پژوهش هــای کیفــی معیــار، توصیــف یــا تبییــن یک پدیــده به مشــروح ترین 
شــکل ممکــن اســت؛ بنابرایــن در ایــن نــوع پژوهــش، معیــار بــرای قضــاوت بــه 
ــک  ــه ی ــوط ب ــف مرب ــای مختل ــری از گروه ه ــردن نمونه گی ــف ک ــور متوق منظ
ــچ  ــه هی ــت ک ــی اس ــدان معن ــباع ب ــت. اش ــته اس ــری آن دس ــباع نظ ــته، اش دس
ــای  ــا آن ویژگی ه ــد ب ــناس بتوان ــه جامعه ش ــود ک ــدا نمی ش ــی ای پی داده  اضاف
ــا  ــا و باره ــابه را باره ــای مش ــگر نمونه ه ــد. پژوهش ــعه ده ــته را توس ــن دس ای
می بینــد، تــا از نظــر تجربــی اطمینــان حاصــل کنــد کــه یــک دســته اشــباع شــده 
ــد و تنــوع  ــا گروه هایــی را بیاب ــه راه خــود ادامــه می دهــد ت اســت. پژوهشــگر ب
اطالعــات را تــا حــّد امــکان گســترش دهــد، تنهــا بــه ایــن منظــور کــه مطمئــن 
شــود اشــباع بــر اســاس طیــف وســیعی از اطالعــات موجــود در دســته صــورت 
ــا اشــباع نظــري  ــه اســت )گالســر و اشــتراوس1، 1967: 61(. اشــباع داده ی گرفت
ــود.  ــتفاده می ش ــري اس ــت نمونه گی ــن کفای ــراي تعیی ــه ب ــت ک ــردي اس رویک
ــا  ــا نشــان دهــد داده هایــی کــه تاکنــون جمــع آوری ی اشــباع حاصــل می شــود ت
ــتر  ــای بیش ــل داده ه ــا تحلی ــع آوری ی ــد و جم ــت می کنن ــده اند، کفای ــل ش تحلی
ضــروری نیســت )ســاندرس و همــکاران2، 2018: 1893(. اطمینان از بســندگي در 
ــه  ــدۀ اثربخشــي و کیفیــت پژوهــش کیفــي باشــد؛ ب ــد تضمین کنن ــه مي توان نمون

1. Glaser & Strauss
2. Saunders et al.
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گونــه اي کــه بتــوان دســتیابي بــه اطالعــات مطلــوب را تضمیــن نمــود، پس مانــد 
ــرد  ــري ک ــاني و ... جلوگی ــروي انس ــرزروي نی ــاند و از ه ــل رس ــه حداق را ب
ــق، از بررســي شــواهد  ــه بســندگي در تحقی ــورس1، 2001: 717(. دســتیابي ب )م
ــرای رســیدن  ــل2، 2005: 3(. ب ــل دســتیابي اســت )مک نی ــه اشــباع قاب ــوط ب مرب
ــه اشــباع هــر مصاحبــه بعــد از تکمیــل توســط پژوهشــگران پیاده ســازی شــد  ب
و تحــت کدگــذاری و اســتخراج مفاهیــم قــرار گرفــت؛ بــه طــوری کــه تمامــی 

نقــاط ضعــف و کمبودهــای احتمالــی فــرم مصاحبــه روشــن و اصــالح شــد.
     نمونه هــای مــورد مطالعــه، جوانــان ایالمــی از شهرســتان های مختلــف 
اســتان شــامل 7 نفــر از شــهر ایــالم، 5 نفــر از ایــوان، 5 نفــر از چــرداول، 5 نفــر 
ــر از  ــران، 4 نف ــر از مه ــهر، 5 نف ــر از دره ش ــان، 5 نف ــر از آبدان ــران، 5 نف از دهل

ــد. ــالن بودن ــر از هلی ــدره و 3 نف ــر از ب ــیروان، 3 نف ــر از س ملکشــاهی، 3 نف
   بعــد از حصــول اشــباع و اتمــام مصاحبه هــا، تحلیــل داده هــا مطابــق کالیــزی3 
)1978( بــه کار رفتــه در کار لینینگــر و مــک فارلنــد4 )2002( انجــام شــد. روش 
ــام  ــل انج ــب ذی ــه ترتی ــر ب ــی انعطاف پذی ــه صورت ــه ای ب ــزی هفت مرحل کالی

شــده اســت:
   در مرحلــۀ اول، تمــام توصیف هــاي ارائه شــده توســط جوانــان ایالمــی 
ــه  ــه منظــور ب ــده مي شــود، ب ــکل نامی ــه طــور مرســوم پروت مصاحبه شــده، کــه ب
دســت آوردن یــک احســاس و مأنــوس شــدن بــا آنهــا خوانــده شــد. هــدف از 
ــان اســتان ایــالم و غــرق  ایــن کار، درک عمیــق محققــان از معنــای ذهنــی جوان

ــود. ــا ب ــده از نمونه ه ــای دریافت ش ــای داده ه ــا در دری ــدن آنه ش
ــه تــک تــک پروتکل هــا مراجعــه شــد و جمــالت و عباراتــي  در مرحلــۀ دوم، ب
ــن  ــد. ای ــه فرهنــگ کار مرتبــط اســت، اســتخراج گردی ــه طــور مســتقیم ب کــه ب
ــت،  ــده اس ــناخته ش ــم« ش ــالت مه ــتخراج جم ــوان »اس ــت عن ــه تح ــه ک مرحل

ــد. ــک می باش ــل تماتی ــوم در تحلی ــتخراج مفه ــۀ اس ــادل مرحل مع
در مرحلــۀ ســوم، محققــان تــالش کردنــد تــا بــه معنــاي هریــک از جمــالت مهــم 

1. Morse
2. Mac-neel
3. Colaizzi
4. Leininger & McFarland
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پــی ببرنــد. ایــن مرحلــه تحــت عنــوان »فرمولــه کــردن معانــی« شــناخته می شــود.
ــي  ــد و معان ــرار ش ــکل تک ــر پروت ــراي ه ــوق ب ــل ف ــارم، مراح ــۀ چه در مرحل
ــرار  ــي( ق ــه هــم در خوشــه هایي از تم هــا )تم هــای اصل ــط ب فرموله شــده و مرتب

گرفتنــد. در ایــن مرحلــه نــکات زیــر مــورد توجــه قــرار گرفــت:
از طریق مراجعه به پروتکل هاي اصلي، اعتبار خوشه ها بررسي شد.. 1
ــدد . 2 ــا درون خوشــه هاي متع ــن ی ــی در بی ــه، تناقضــات احمال ــن مرحل در ای

ــچ داده ای چشم پوشــي نشــد. ــت و از هی ــرار گرف ــورد توجــه ق م
ــل از موضــوع  ــع و کام ــف جام ــک توصی ــب ی ــج در قال ــۀ پنجــم، نتای در مرحل

ــق شــد. ــورد پژوهــش تلفی م
ــک  ــه صــورت ی ــگ کار ب ــدۀ فرهن ــع پدی ــف جام ــۀ ششــم، توصی      در مرحل
ــدۀ مــورد مطالعــه، کــه اغلــب  ــح و روشــن از ســاختار اساســي پدی ــۀ صری بیانی

ــد. ــه ش ــود، فرمول ــذاري مي ش ــده« نامگ ــي پدی ــاختار ذات ــوان »س ــت عن تح
در مرحلــۀ هفتــم، ســعی شــد از طریــق مراجعــۀ مجــدد بــه هریــک از 
ــدد  ــات متع ــام جلس ــا انج ــرد ی ــۀ منف ــک مصاحب ــام ی ــرکت کنندگان و انج ش
ــه  ــا پرســیده شــود و نســبت ب ــورد یافته ه ــه، نظــر شــرکت کنندگان در م مصاحب

ــردد. ــدام گ ــا اق ــي یافته ه ــنجي نهای اعتبارس

یافته های پژوهش
در معرفــی نمونه هــای مــورد مطالعــه بایــد گفــت کــه جوانــان ایالمــی در دامنــۀ 
18 تــا 35 ســال پراکنــده بودنــد و تحصیــالت آنهــا از دیپلــم تــا دکتــری را در بــر 
می گرفــت. از مجمــوع 50 نفــر، 25 نفــر زن و 25 نفــر مــرد هســتند کــه 30 نفــر 
ــه،  ــورد مطالع ــراد م ــر از اف ــر، مجــرد می باشــند. 11 نف ــان، متأهــل و 20 نف از آن
شــاغل و 39 نفــر دیگــر، بیــکار یــا دارای شــغل نیمه وقــت بــا درآمــد غیرمکفــی 
ــزی  ــرد کالی ــاس رویک ــر اس ــش ب ــای پژوه ــن یافته ه ــه مهمتری ــد. در ادام بودن

ارائــه شــده اســت: 
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وضعیت فرهنگ کار جوانان ایالمی. 1

ــان  ــن جوان ــگ کار در بی ــت فرهن ــناخت و ادراک وضعی ــه ش ــمارۀ 1، ب ــدول ش ج
ــاص دارد. ــی اختص ایالم

جدول شمارۀ )1(. نگاه جوانان ایالمی به کار
معانی مفهوم مهمپروتکل

تمفرموله شده 

ــرای  ــه و ب ــًا مهم ــردن واقع ــرم کار ک ــه نظ ب
زندگــی آدم ضروریــه

اهمیت کار

اهمیت و 
ضرورت کار

الگوی 
ذهنی 
جوانان 

ایالمی از 
کار

ضرورت کار برای کار خیلی الزم و ضرویه برای همۀ آدم ها
انسان

ــکیل  ــواده تش ــه خان ــاًل ن ــردن اص ــدون کار ک ب
ــه ــه جامع ــه ن می ش

کار پایۀ تشکیل 
خانواده و جامعه

فکــر می کنــم کار کــردن هــم باعــث ســالمتی جســم 
می شــه هــم روح و روان آدم آرامــش بیشــتری داره

کار باعث سالمت 
جسم

کار عامل 
سالمت 

جسمی و 
روانی

ــه کار  ــاب و روان ب ــالمتی اعص ــدن و س ــالمتی ب س
ــتش ــرایط درس ــه در ش ــتگی داره؛ البت ــردن بس ک

کار عامل سالمت 
روانی و عصبی

کار  اصــوالً  داره؛  ســختی های خودشــو  کار  هــر 
ــن ســختی های کار هســت کــه  ــم. همی آســون نداری

ارزش کار و بــاال می بــره 

سختی کار 
به ارزش کار 

می افزاید

کار سخت 
به مثابه کار 

ارزشمند
راســتش کار کــه خیلــی مهمــه. از همــه نظــر مهمــه. 
ــری  ــا ب ــی. هرج ــته باش ــد داش ــوب و آبرومن کار خ
ــه  ــش می پرس ــی اول ــک کن ــالم و علی ــی س ــا هرک ب

ــه؟!  کارت چی

اهمیت کار در 
شبکۀ مناسبات 

اجتماعی

تأکید اجتماعی 
بر کار

اگــه کار درســت و درمــون نداشــته باشــی کاًل 
بخــوای  حتــی  ســنگین تری؛  نــری  هیچ جایــی 
دوســت از جنــس مخالــف داشــته باشــی باید دســت 
ــه  ــی؛ وگرن ــته باش ــت داش ــک کار تمام وق ــش ی کم

کســی باهــات دوســت نمی شــه!

اهمیت کار در 
روابط عاطفی - 

احساسی

تا شــغل و درآمد درســت نداشــته باشــی نمی تونــی ازدواج 
ــی  ــه فرق ــات ازدواج نمی کن ــس باه ــی هیچ ک ــی. یعن کن
نمی کنــه دختــر یا پســر؛ هرچنــد کار برای پســرها مهمتره. 
ازدواج هــم کــرده باشــی اگه کار نداشــته باشــی زن و بچت 

تحویلــت نمی گیــرن

اهمیت کار در 
روابط زناشویی

پدیدارشناسی وضعیت فرهنگ کار در بین جوانان...
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بــا توجــه بــه جــدول شــمارۀ 1، مهمتریــن معانــی فرموله شــده در حــوزۀ فرهنــگ 
ــان، کار  ــرای جوان ــرورت کار ب ــت و ض ــد از: اهمی ــی، عبارتن ــان ایالم کار جوان
عامــل ســالمت جســمی و روانــی، کار ســخت بــه مثابــه کار ارزشــمند و تأکیــد 
ــت کار  ــود: 1( اهمی ــامل می ش ــم را ش ــن مفاهی ــود، ای ــه خ ــر کار ک ــی ب اجتماع
در شــبکۀ مناســبات اجتماعــی، 2( اهمیــت کار در روابــط عاطفی-احساســی و 3( 
ــه اســت: ــن راســتا اطالع رســان 11 گفت ــط زناشــویی. در ای اهمیــت کار در رواب

»بــه نظــرم کار کــردن واقعــاً مهمــه و بــرای زندگــی آدم ضروریــه. بــدون کار 
اصــاًل نمی شــه زندگــی کــرد. نمی شــه نــون خــورد، آب خــورد. همــه چیــز 
ــع داشــت  ــرد و نمی شــه توق ــد کار ک ــم بای ــول ه ــرای داشــتن پ ــه و ب پولی
ــا  ــوی جامعــۀ م ــد ت ــم؛ هرچن ــه دســت بیاری ــزی ب ــالش چی ــدون کار و ت ب
گاهــی اوقــات می شــه بــا اختــالس و دزدی همــه چیــز رو بــه دســت آورد« 

)مــرد، 32، کارشناســی ارشــد(.
همچنیــن اطالع رســان 24 بــر ضــرورت کار در مناســبات اجتماعــی تأکیــد کــرده 

و گفتــه اســت:
ــوب و  ــه کار خ ــه ک ــر مهم ــه نظ ــه. از هم ــی مهم ــه خیل ــتش کار ک »راس
ــا هرکــی ســالم و  ــری ب ــد داشــته باشــی؛ چونکــه همیشــه هرجــا ب آبرومن
ــناها  ــوام و آش ــن اق ــی بی ــه؟ حت ــه کارت چی ــش می پرس ــی اول ــک کن علی
ــرن  ــت می گی ــر باشــه بیشــتر تحویل ــدر کارت مهمت ــم همینطــوره. هرچق ه
ــاً کار و شــغل  ــه حتم ــه ک ــی مهم ــس خیل ــم داری. پ ــرام بیشــتری ه و احت
ــی« )زن،  ــه کل ــزوی می شــی ب ــه من درســت و حســابی داشــته باشــی وگرن

ــد(. ــی ارش 28، کارشناس

مؤلفه های مرتبط با فرهنگ کار. 2

ــان ایالمــی را نشــان  ــا فرهنــگ کار جوان جــدول شــمارۀ 2 مؤلفه هــای مرتبــط ب
داده اســت.

عزیز کالنتری - علی هاشمی 
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معانی مفاهیم مهمپروتکل ها
تمفرموله شده 

اهمیت داشتن باید سرمایه و پول الزم برام فراهم باشه
سرمایه

فقدان سرمایه 
الزم

ضعف 
اقتصادی

کار نیـاز بـه سـرمایه داره کـه خـب مـن نـدارم. خیلیـا 
فقدان سرمایهندارنـش 

بایـد فضـای کافـی و سـرمایۀ کافی داشـته باشـی. وقتی 
نداشـته باشـی طبیعیـه روحیه و انگیـزۀ کار هـم نداری

لزوم داشتن فضا و 
سرمایه

بایـد گرفتن مجوزها راحت تر باشـه. پسـرخاله م 2 سـال 
دنبـال مجـوز دوید آخرش هم نگرفـت و چند میلیونش 

بر بـاد رفت

دشواری دریافت 
مجوز

ضعف و نقص 
سازمان ها 
و نهادهای 

مربوط

ضعف 
نهادی و 
سازمانی

ضعف 
نهادی و 
سازمانی

گرفتـن جـواز و خیلـی سـخت و زمان بـر و هزینه بـره، 
ارزشـش رو نـداره واقعـًا

زمان بر و هزینه بر 
بودن دریافت مجوز

بایـد دولـت و بانک هـا سـرمایۀ الزم رو بهـم بـدن کـه 
نمـی دن یـا اگـه مـی دن اونقـدر روش سـود می گیرن که 

اصـاًل بـا دخـل و خـرج نمی خونه

عدم حمایت مالی 
بانک ها و بهرۀ 

بانکی باال

بایـد بتونـی دربـارۀ کاری کـه می خـوای  انجـام بـدی 
مشـاوره های مناسـب و درسـت و علمـی و تخصصـی 
بگیـری کـه فکـر کنـم همـه تـو ایـن قضیـه مشـکل 
داریـم. طـرف وام می گیـره بـرای یـک کاری بعـدش به 
مشـاوره های فنـی درسـت دسترسـی نـداره و شکسـت 
می خـوره و بیچاره می شـه و دیگه هم سـراغ کار نمی ره

عدم دسترسی به 
مشاوره های الزم و 

تخصصی

اسـتخدام کـه همش پارتی بازیـه. من خودم 3 بـار تا مرز 
اسـتخدام رفتـم هر دفعـه یکی دیگه جایگزینم شـد! کاًل 

از کار کـردن ناامیدم کردن

سختی استخدام به 
خاطر بی عدالتی 
در استخدام و 

به کارگیری

رابطه بازی در 
استخدام و 
به کارگیری

مـن خـودم کارگاه داشـتم؛ امـا امـکان فروش نداشـتم و 
آخـرش ورشکسـت شـدم. کارگاهـم تو روسـتا بـود و 
جـاده نامناسـب و تـو اسـتان هـم بـازار مشـخصی برام 
نبـود. هزینـۀ انتقـال محصوالت به بـازار خیلی بـاال بود. 

فراهم نبودن امکان 
فروش تولیدات

ضعف 
زیرساخت ها وقتی می خوای  کسـب وکار راه بنـدازی باید از قبل بازار 

فروشـت مشـخص باشـه؛ وگرنه راه به جایی نمی بری یا 
نهایتـش یه پول بخورنمیـری درمیاری. ما تـو ایالم برای 

کسـب وکارها بازار فروش نداریم.

فقدان بازار فروش

پدیدارشناسی وضعیت فرهنگ کار در بین جوانان...
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معانی مفاهیم مهمپروتکل ها
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مـن کارم گرفتـه بـود؛ امـا چندتـا از هم صنفی هـام توی 
همـون خیابـون هـرروز یک دردسـر تـازه برام درسـت 
می کـردن، آخـرش زیرآبمو پیـش صاحب مغـازه زدن و 
ناچـار شـدم اونجـا رو تخلیه کنم. جـای دیگه همینجور 

. شد

رقابت ناسالم در 
فضای کسب وکار 

استان
رواج خلقیات 

منفی کاری

ضعف 
فرهنگ 
عمومی

ضعف 
فرهنگ 
عمومی

مـن چندجایی قباًل کار کردم. کارفرماها کارکنانشـون رو 
مثـل بـرده می بینن کـه به انـدازۀ چنـد نفر باید براشـون 
کار کنـی؛ امـا سـر ماه که می شـه سـر دادن حقـوق کلی 

مشـکل و دردسـر برات درسـت می کنن

نگرش نامناسب 
کارفرماها نسبت به 

کارکنان

بـه نظـرم مـا از بچگی چـه در خونه و چه در مدرسـه و 
دانشـگاه بـرای ایـن کارها درسـت آمـوزش ندیدیم. چه 
کارفرمـا باشـیم چه کارگر یا کارمند چـه مدیر، نگاهمون 
بـه کار کـردن، کارمند اسـتخدام کـردن، توقعـات کاری 
و مسـئولیت پذیری و ... غلطـه، چـون بـراش امـوزش 

درسـت و مناسـب ندیدیم

نداشتن آموزش های 
الزم و مناسب 
دربارۀ نگرش 

کاری، استخدامی، 
مدیریتی و ...

فقدان آموزش 
الزم

بایـد از لحـاظ فنـی و تخصصـی آمـوزش دیده باشـیم، 
خصوصـاً تو مراکـز فنی وحرفه ای، مدرسـه و دانشـگاه. 
وقتـی تخصص نداری یا تخصصت رو درسـت بهشـت 
آمـوزش نمـی دن نمی تونـی کسـب و کار راه  بنـدازی و 

درسـت شـغلتو انجام بدی

کمبود آموزش های 
فنی و تخصصی

البتـه تـو مدرسـه و دانشـگاه بایـد اهمیـت کار کـردن و 
مسـئولیت پذیری رو بهـت یـاد بـدن؛ ولـی اینجـوری 

نیست

تربیت نادرست در 
مدرسه و دانشگاه

اتفاقـاً دوسـتم وضعیـت مالیشـون خیلـی خوبـه. بخوان 
نصـف ایـالم رو می خـرن! ولـی اصـاًل اهمیتی بـه کار و 
ایـن چیـزا نمی ده. همـش ول می گـرده و ایـن ور و اون 
ور عالفـه. بابـاش می گـه کار می خواد چـکار؟! پس این 

همـه مـال و دارایـی رو می خـوام چـکار! کنم!

فراهم بودن امکانات 
و ثروت خانوادگی

ثروت 
خانوادگی و 
نگاه نامناسب 

به کار

نگرش 
خانوادگی 
نامناسب به 

کار

اینجـور کسـانی رو دیـدم. طرف از بس خودش سـختی 
کشـیده تـو زندگیش، حـاال اصاًل اجازه نمیـده بچه هاش 
کار کنـن یـا زحمتـی بکشـن بـرای بـه دسـت آوردن 
چیـزی. همـه چیزو حاضـر و آماده می کنه تو حلقشـون. 
بعـدش هـم از بی مسـئولیتی بچه هاشـون می نالـن، مثـل 

عمـوی خودم

آماده خواری و 
نیاموختن لزوم 

تالش و کوشش در 
خانواده

آماده خواری 
و نیاموختن 

مسئولیت پذیری

تـو خونـه وقتـی مسـئولیت پذیری رو یاد نگیـری بزرگ 
هم که بشـی مسـئولیت پذیر نمی شـی

نیاموختن 
مسئولیت پذیری در 

خانه

عزیز کالنتری - علی هاشمی 
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مـن مدتـی تهران بـودم. اونجا اکثـر مردم فکـر می کردن 
مـا ایالمی هـا و به طور کلی کردها کارُکن نیسـتیم و تنبل 
و بی مسـئولیت هسـتیم؛ حتی مسـئولین اسـتان خودمون 
هـم اینجـوری فکر می کنـن، چون مثـاًل بازارچـه مرزی 
کـه می ری یا شـرکت های نفـت و پتروشـیمی و قرارگاه 
... بیشـتر شـغل های درجۀ یک رو به غیربومی ها دادن و 

حمالیـش فقط بـه ایالمی ها می رسـه

ذهنیت فرهنگی 
نامناسب ساختارمند 

نسبت به کار 
ایالمی ها

القای فرهنگی 
تنبلی و ناتوانی 

به ایالمی ها
هژمونی 
فرهنگی 
مرکز- 
پیرامون

فکـر می کنـم از قدیـم همینجـوری زدن تـو سـر مـا 
ایالمی هـا و گفتـن تنبل هسـتیم و خشـن هسـتیم و کار 
نمی کنیـم؛ در حالـی که پـدران ما از قدیم خیلی سـخت 
کار کـردن. اصـاًل کار و تالشـو باعـث برکـت زندگـی 
می دونسـتن و بیـکاری عـار بـود و باعـث شـرمندگی. 
کارهـای سـخت و طاقت فرسـا تـوی بدتریـن شـرایط 
آب وهوایـی و بـدون کمترین امکانـات انجـام می دادند؛ 
امـا امـروزه کار نیـاز به امکانـات و تخصـص دار،. چون 
همـه نمی تونـن دامـداری و کشـاورزی کنـن؛ حتـی اینا 

هـم بـه امکانـات و پول زیـاد نیـاز دارن.

القای فرهنگی 
ناتوانی به ایالمی ها 

و نادیده گرفتن 
ضعف امکانات و 

تخصص

می گـن مـا تنبـل هسـتیم یـا پشـتکار نداریـم؛ امـا مگه 
کار سـخت تر از کولبـری هـم داریـم؟ فقـط کوردهـا و 
بلوچ هـا کولبـری می کنـن؛ یعنـی نـه تنبـل هسـتیم و نه 
بـدون پشـتکار. واقعیـت اینـه فقـط عدالـت اقتصـادی 
نیسـت. امکانـات مرکـز رو بـده به ایـالم و کرمانشـاه و 
کردسـتان و بلوچسـتان اگـه کار نکردیـم اونوقـت بگـو 

تنبـل و بی پشـتکار هسـتید

نادیده گرفتن 
 بی عدالتی اقتصادی 
و القای عدم پشتکار 

به ایالمی ها

وجود 
 بی عدالتی 
اقتصادی و 

اجتماعی

ــت کار  ــکیل دهندۀ وضعی ــای تش ــن تم ه ــمارۀ 2 مهمتری ــدول ش ــق ج      مطاب
ــان، ضعــف  ــۀ اقتصــادی جوان ــد از: ضعــف بنی ــالم، عبارتن ــان در اســتان ای جوان
نهــادی و ســازمانی، ضعــف فرهنــگ عمومــی، نگــرش خانوادگــی نامناســب بــه 
ــود  ــۀ خ ــه نوب ــز ب ــور نی ــای مذک ــون. تم ه ــی مرکز-پیرام ــی فرهنگ کار و هژمون
ــرمایۀ الزم، 2(  ــدان س ــتند: 1( فق ــده هس ــم فرموله ش ــن مفاهی ــر ای ــتمل ب مش
ــازی در اســتخدام و  ــوط، 3( رابطه ب ضعــف و نقــص ســازمان ها و نهادهــای مرب
به کارگیــری، 4( ضعــف زیرســاخت ها، 5( رواج خلقیــات منفــی کاری، 6( فقــدان 
آمــوزش الزم، 7( ثــروت خانوادگــی و نــگاه نامناســب بــه کار، 8( آماده خــواری 
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ــی  ــات تنبل ــی صف ــای فرهنگ ــواده، 9( الق ــئولیت پذیری در خان ــن مس و نیاموخت
ــی در  ــادی و اجتماع ــی اقتص ــود  بی عدالت ــا و 10( وج ــه ایالمی ه ــی ب و ناتوان

ســاختار اجتماعــی- اقتصــادی کشــور.
در این راستا اطالع رسان 9 گفته است: 

»بــرای راه انــدازی یــک کســب وکار بایــد فضــا و مــکان کافــی و مناســب از خــودت 
داشــته باشــی یــا اینکــه اونقــدر ســرمایه داشــته باشــی کــه بتونــی مــکان مناســب 
ــه و  ــه روحی ــته باشــی، طبیعی ــدوم رو نداش ــی هیچ ک ــی. وقت ــاره کن ــن و اج رو ره
انگیــزۀ کار هــم نــداری، چــون واقعــاً کاری از دســتت برنمیــاد. خصوصــاً تــوی ایــن 
وضعیــت بــد اقتصــادی کــه اکثــر خانواده هــا بــا مشــکالت اقتصــادی مواجــه هســتن 
و همــه چیــز گرونــه شــدیداً بــدون داشــتن بنیــۀ مالــی قــوی هیــچ کاری نمی تونــی 
ــردی و  ــازه رو جمــع نمی ک ــود مغ ــت خــوب ب ــه وضــع مالی ــو اگ ــی. خــود ت بکن

توســعه ش مــی دادی!« )مــرد، 20، -کارشناســی(.
ــن  ــع مشــکالت گرفت ــادی و ســازمانی را در رف ــز ضعــف نه اطالع رســان 14 نی

ــه اســت: ــرده و گفت مجــوز کســب وکارها برجســته ک
ــوز  ــه مج ــخت می ش ــی س ــه. االن خیل ــر باش ــا راحت ت ــن مجوزه ــد گرفت      »بای
ــر و گرفــت و رفتــن و اومــدن داره کــه پشــیمونت  یــک کاری رو گرفــت. اینقــدر گی
می کنــن. یــه دونــه مجــوز کــه نبایــد ایــن همــه دردســر داشــته باشــه گرفتنــش. اگــه 
طــرف تخصــص و مدرکشــو داره خــب بایــد مجوزشــو بهــش بــدن. اینقــدر طــرف رو 
ــن  ــا ای ــال کســب و کار بشــه. ب ــه و بی خی ــه غلــط کــردن بیفت ــرن کــه ب ــارن و می ب می
ــه  پیشــرفت های علمــی و الکترونیکــی شــدن همــه چیــز دیگــه نبایــد اصــاًل نیــازی ب
رفتــن و حضــور طــرف باشــه. مثــل ثبت نام هــای اینترنتــی بــرای کنکــور و اســتخدامی 
و ... بایــد اینــم اینترنتــی کننــد و تمــام. پســرخالم 2 ســال دنبــال مجــوز دویــد آخــرش 
ــال  ــم از دنب ــو می بین ــی اون ــن وقت ــت. م ــاد رف ــر ب ــش ب ــد میلیون ــت و چن ــم نگرف ه

ــرد، 27، کارشناســی ارشــد(. ــم« )م ــن وحشــت می کن مجــوز رفت
ــا و  ــان و کرده ــی ایالمی ــی و کاهل ــی تنبل ــت منف ــای ذهنی اطالع رســان 29 از الق
بــه طــور کلــی، مرزنشــیان توســط ســاختار رســمی ســخن گفتــه و مدعــی اســت 
کــه ایــن ذهنیــت حتــی مســئوالن بومــی اســتان را نیــز تحــت تأثیــر خــود قــرار 
داده اســت و آنــان نیــز از همیــن دیــدگاه بــه نیــروی کار یــا جوینــدگان کار بومــی 

ــد: ــگاه می کنن ن
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ــه  ــر مــردم فکــر می کــردن مــا ایالمی هــا و ب ــودم، اونجــا اکث »مــن مدتــی تهــران ب
طــور کلــی کردهــا کارُکــن نیســتیم و تنبــل و بی مســئولیت هســتیم؛ حتــی مســئولین 
ــه  ــرزی ک ــاًل بازارچــۀ م ــن، چــون مث ــون هــم اینجــوری فکــر می کن اســتان خودم
مــی ری یــا شــرکت های نفــت و پتروشــیمی و قــرارگاه ... بیشــتر شــغل های درجــۀ 
ــوی  ــه. ت ــا می رس ــه ایالمی ه ــط ب ــش فق ــا دادن و حمالی ــه غیربومی ه ــک رو ب ی
بخــش ... از قــرارگاه ... کار می کردیــم بــه همــراه چنــد نفــر از دوســتانم. تــا رئیــس 
اون بخــش کارگاه عــوض شــد و یکــی از شــهرکرد مســئول اون بخــش شــد، همــۀ 
ایالمی هــا رو بیــرون کــرد و بــه جــای هــر یــک نفــر نیــروی بومــی حدأقــل 3 نفــر 
از همشــهری های خودشــو آورد و به کارگیــری کــرد. اعتــراض مــا هــم بــه رئیــس 
قــرارگاه فایــده نداشــت. تــو شــرکت های نفــت و پتروشــیمی و گاز هــم همینجــوره؛ 
ــی رئیــس بومــی باشــه بازهــم بیشــتر نیروهــای متخصــص و  ــی وقت متأســفانه حت
مدیــران و اصــل کاری هــا غیربومــی و سفارشــی هســتن و فقــط کارهــای خدماتــی 
و ســخت بدنــی یــا نهایتــاً نگهبانــی رو راحــت بــه ایالمیــا مــی دن« )زن، 35، دکتــرا(.

ماهیت ساخت پدیدۀ فرهنگ کار در ایالم. 3

در پدیدارشناســی به ویــژه روش کالیــزی، پژوهشــگر بایســتی در انتهــای تحلیــل 
ــه صــورت یــک بیانیــۀ صریــح و  توصیفــی جامــع از پدیــدۀ مــورد مطالعــه را ب
روشــن از ســاختار اساســي پدیــدۀ مــورد مطالعــه ارائــه نمایــد کــه اغلــب تحــت 
عنــوان »ســاختار ذاتــي پدیــده« نامگــذاري مي شــود. در توصیــف پدیــدۀ فرهنــگ 
ــوان گفــت  ــه یافته هــای پژوهــش می ت ــا توجــه ب ــان ایالمــی ب کار در بیــن جوان
ــوردار  ــبی برخ ــبتاً مناس ــت نس ــتان از وضعی ــن اس ــان ای ــگ کار جوان ــه فرهن ک
ــت و ارزش کار و  ــت و اهمی ــینۀ قداس ــر پیش ــالوه ب ــه ع ــوری ک ــه ط ــت؛ ب اس
ــری  ــی، کار ام ــان ایالم ــز در ذهــن جوان ــروزه نی ــی، ام ــگ ایالم ــالش در فرهن ت
ــن  ــا ای ــد؛ ام ــه می باش ــواده و جامع ــود، خان ــرای خ ــم ب ــیار مه ــروری و بس ض
ــه  ــت ک ــه اس ــرار گرفت ــعاع ق ــی تحت الش ــل مختلف ــیلۀ عوام ــه وس ــت ب وضعی
ــت  ــدم حمای ــان، ع ــادی جوان ــۀ اقتص ــف بنی ــد از: ضع ــا، عبارتن ــن آنه مهمتری
یــا حمایــت مالــی نامناســب نهادهــای اقتصــادی و رفاهــی از کار و کارآفرینــی، 
ضعــف نهــادی و ســازمانی و ضعــف زیرســاخت ها، ضعــف فرهنــگ عمومــی، 
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نگــرش خانوادگــی نامناســب بــه کار و هژمونــی فرهنگــی مرکز-پیرامــون. شــکل 
)1( ماهیــت وضعیــت فرهنــگ کار در بیــن جوانــان اســتان ایــالم را بــه خوبــی بــه 

تصویــر کشــیده اســت.

شکل )1(. ماهیت وضعیت فرهنگ کار در بین جوانان استان ایالم

نتیجه گیری
مطالعــۀ حاضــر بــا هــدف پدیدارشناســی وضعیــت فرهنــگ کار در بیــن جوانــان 

اســتان ایــالم انجــام شــد. 
مطابــق یافته هــای پژوهــش، وضعیــت فرهنــگ کار جوانــان ایالمــی بــا گذشــتۀ 	 

درخشــان، نســبتاً مناســب اســت؛ امــا تحــت زمینــه و بســتر فرهنگــی، اجتماعی 
ــد.  ــش می ده ــود نمای ــف را از خ ــری ضعی ــود تصوی ــاص خ ــادی خ و اقتص
مهمتریــن مؤلفه هــای مرتبــط بــا وضعیــت فرهنــگ کار جوانــان اســتان ایــالم 
ــرار داد: 1- بعــد اقتصــادی کــه در  ــد بعــد، مــورد نظــر ق ــوان در چن را می ت
ــی،  ــان ایالم ــف اقتصــادی جوان ــۀ ضعی ــد از: بنی ــا عبارتن ــن مؤلفه ه آن مهمتری
ــاخت ها،  ــف زیرس ــوط و ضع ــازمان های مرب ــا و س ــب نهاده ــت نامناس حمای
ــد از: رواج  ــا عبارتن ــن مؤلفه ه ــه در آن مهمتری ــی ک ــگ عموم ــد فرهن 2- بع
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خلقیــات کاری منفــی ماننــد رقابــت ناســالم در فضــای کســب و کار، نگــرش 
منفــی متقابــل کارفرمــا و کارکنــان، فقــدان آموزش هــای الزم در حــوزۀ 
ــا و  ــا الق ــون ب ــی فرهنگــی مرکز-پیرام ــل، هژمون نگــرش، تخصــص و تحصی
برجسته ســازی ضعــف فرهنــگ کار ایالمی هــا و مرزنشــینان و نادیــده گرفتــن 
فقــدان عدالــت در توزیــع اقتصــادی و اجتماعــی و 3- بعــد خانوادگــی کــه 
در آن مهمتریــن مؤلفه هــا عبارتنــد از: ثــروت خانوادگــی و نــگاه نامناســب بــه 

ــواده. ــئولیت پذیری در خان ــن مس ــواری و نیاموخت ــالش و آماده خ کار و ت

بــه نظــر اینــدد )2021(، نگــرش، تعــادل کار و زندگــی، فرصت هــای رشــد و 
رضایــت شــغلی افــراد همــه بــه فرهنــگ کار آنهــا بســتگی دارد؛ امــا فرهنــگ 
کار خودبه خــود بــه وجــود نمی آیــد و محیــط اجتماعــی و بســتر فرهنگــی از 
مهمتریــن مــواردی هســتند کــه آن را تحت الشــعاع قــرار می دهنــد؛ بــه عبــارت 
دیگــر فرهنــگ کار از بســتر اجتماعــی و فرهنگــی هــر جامعــه برمی خیــزد. بــه 
ــر  ــر دو اث ــت تأثی ــان تح ــگ کار انس ــتیگلیتز )2016( فرهن ــاف و اس ــاور ه ب
عمیــق اجتماعــی اســت: 1( زمینه هــای اجتماعــی کــه وی در معــرض آن قــرار 
گرفتــه و به ویــژه بــه آن عــادت کــرده اســت و 2( مدل هــای ذهنــی فرهنگــی 
ــردازش  ــرای پ ــه وی ب ــی ک ــا، روایت هــا و جهان بین شــامل مقوله هــا، هویت ه
ــر  ــش حاض ــای پژوه ــق یافته ه ــا مطاب ــد. زمینه ه ــتفاده می کن ــات اس اطالع
شــامل زمینه هــای اقتصــادی، فرهنــگ عمومــی و خانوادگــی هســتند. از نظــر 
ــی و فرهنگــی، نشــانه ها  ــۀ اجتماع ــر و سانشــتاین )2008(، پیشــینه و زمین تال
ــاری را در  ــا رفت ــه هنجــار ی ــی می ســازند ک ــی را ســاخته و درون ــا الگوهای ی
حــوزۀ اقتصــادی شــکل دهنــد و بــر اســاس نظریــۀ اســتاندارد اقتصــادی بــر 

ــد. ــر می گذارن ــراد تأثی ــار اقتصــادی اف رفت

ــگاه 	  ــادی جای ــرمایۀ اقتص ــف س ــا ضع ــدان ی ــش، فق ــای پژوه ــق یافته ه مطاب
ــر کار و  ــوالً ه ــی دارد. اص ــان ایالم ــگ کار جوان ــت فرهن ــی در وضعی مهم
فعالیــت اقتصــادی و حتــی غیراقتصــادی قبــل از هرچیــز نیــاز بــه ســرمایه دارد 
و بــدون داشــتن ســرمایۀ کافــی امــکان راه انــدازی کســب وکار وجــود نــدارد. از 
آنجــا کــه بــه طــور طبیعــی بخــش زیــادی از جامعــه تــوان مالــی الزم را بــرای 
ــذب  ــال ج ــه دنب ــت ب ــان می بایس ــد، کارآفرین ــب وکار ندارن ــدزای کس راه ان
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ــای  ــت وام از نهاده ــا دریاف ــی ی ــرمایه گذاران خصوص ــق س ــرمایه از طری س
مالــی ماننــد بانک هــا باشــند. امــا نتایــج مطالعــه و همینطــور مشــاهدات میدانــی 
نشــان می دهــد کــه جوانــان ایالمــی بــرای تأمیــن ســرمایۀ مــورد نیــاز بــرای 
راه انــدازی کســب و کار خــود بــا دشــواری ها و موانــع بســیاری مواجــه هســتند. 
از طرفــی هــم عمــاًل ســرمایه گذار خصوصــی بــه آن صــورت در ســطح اســتان 
یافــت نمی شــود؛ در نتیجــه دریافــت وام از بانک هــا و نهادهــای مالــی رســمی 
ــز  ــان ایالمــی اســت. دریافــت وام نی ــرای کارآفرین تنهــا راه جــذب ســرمایه ب
مطابــق مشــاهدات و اظهــارات کارآفرینــان بــه ماننــد هفت خــوان رســتم تمــام 
ــا  ــت وام ب ــورت دریاف ــرد و در ص ــان می گی ــزۀ کار را از جوان ــرژی و انگی ان
ــن  ــه در بهتری ــوند ک ــه می ش ــت مواج ــل پرداخ ــنگین و غیرقاب ــای س بهره ه
ــای  ــائل وام ه ــن مس ــید. ای ــد کش ــا را خواه ــار آنه ــتی انتظ ــت ورشکس حال
دریافتــی را بــه جــای کارآفرینــی روانــۀ بازارهــای ســرمایه ماننــد دالر، ســکه، 
ــا  ــی ی ــت، نداشــتن حام ــن وضعی ــه ای ــوده اســت. ب ــی و ... نم ــکار، دالل احت
مشــاوره های شــغلی درســت را نیــز بایــد اضافــه کــرد کــه حتــی در صــورت 
ــی  ــاوره های فن ــه مش ــی ب ــدم دسترس ــاز، ع ــورد نی ــرمایۀ م ــودن س ــم ب فراه
ــدودی  ــا ح ــم و ت ــراب مبه ــک س ــب وکار ی ــاًل از کس ــی و ارزان عم تخصص
ترســناک را پیــش روی جوانــان ایالمــی قــرار می دهــد. از نظــر بوولــز و پوالنیــا 
رییــس )2012( وضعیــت اقتصــادی و تســهیالت الزم بــرای کار، دسترســی بــه 
ــه  ــی ب ــا، دسترس ــی نهاده ــای مال ــی، حمایت ه ــی و فن ــای تخصص آموزش ه
ــهیل  ــازار و تس ــادی در ب ــق اقتص ــه، رون ــی و کم هزین ــاوره های تخصص مش
فــروش کاالهــا و ارتبــاط دانشــگاه و صنعــت می توانــد وضعیــت فرهنــگ کار 
جامعــه را متأثــر ســاخته و آن را بهبــود دهــد؛ در حالــی کــه نقــص در هرکــدام، 

ــازد. ــه می س ــی مواج ــای اساس ــا چالش ه ــگ کار را ب فرهن

ــگاه 	  ــاخت ها جای ــف در زیرس ــه ضع ــد ک ــان می ده ــش نش ــای پژوه یافته ه
ــی دارد؛  ــان ایالم ــگ کار جوان ــف فرهن ــت ضعی ــی وضعی ــی در بازنمای مهم
ــواد الزم خــود  ــد م ــی نیازمن ــا محصول ــه طــور معمــول ســاخت هــر کاال ی ب
اســت و چنانچــه ایــن زیرســاخت ها فراهــم نباشــد، هرگــز بــه مرحلــۀ تولیــد 
ــه باشــد و  ــه صرف ــد آن ب ــرای اینکــه تولی نخواهــد رســید، از طــرف دیگــر ب
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ســود عایــد ســازنده نمایــد بایســتی فضــا و امــکان فــروش آن فراهــم باشــد؛ 
ــد  ــب وکار خواه ــان کس ــکارترین ارمغ ــتگی آش ــورت ورشکس ــر اینص در غی
ــا توجــه بــه اینکــه در اســتان ایــالم ضعــف زیرســاخت ها بــه شــدت  بــود. ب
ــاخته اســت،  ــش مواجــه س ــا مشــکل و چال ــان و کســب وکارها را ب کارآفرین
جوانــان ایالمــی راه انــدازی کســب وکار را یــک قمــار خطرنــاک می بیننــد. ایــن 
ــز موجــب شــده اســت کــه در حــوزۀ فرهنــگ کار، فرهنــگ کار  واقعیــت نی
ــس  ــا ریی ــز و پوالنی ــر بوول ــود. از نظ ــی ش ــف بازنمای ــی ضعی ــان ایالم جوان
)2012(، عواملــی چــون فراهــم بــودن زیرســاخت ها و امکانــات و تســهیالت 
الزم بــرای کار و دسترســی بــه آموزش هــای تخصصــی و فنــی، وضعیــت کار 
ــان  ــگ کاری جوان ــت فرهن ــوارد از کیفی ــن م ــف ای ــد و ضع ــود می ده را بهب

می کاهــد.

ســهل الوصول بــودن امکانــات و تأمیــن نیازهــا بــرای فرزنــدان و نیاموختــن 	 
مســئولیت پذیری در محیــط خانــواده نیــز جــزو مؤلفه هــای مهــم تعیین کننــده 
اســت کــه می توانــد اخاللگــر در فرهنــگ کار جوانــان ایالمــی باشــد. برخــی 
ــختکوش  ــی س ــی و خانوادگ ــینۀ تاریخ ــه دارای پیش ــی ک ــان ایالم از جوان
و تالشــگر هســتند امــروزه از کودکــی تحــت رویکــرد آماده خــواری 
و ســهل الوصول بودگــی همــه چیــز توســط خانــواده قــرار گرفته انــد؛ 
رویکــردی کــه بــه آنهــا القــا می کنــد بــرای بــه دســت آوردن و رفــع نیازهــا 
ــج  ــل پن ــد هت ــز همانن ــه تــالش و سختکوشــی نیســت و همــه چی ــازی ب نی
ســتاره دائمــاً مهیاســت. ایــن بخــش از جوانــان ایالمــی از کودکــی تــا جوانــی 
در یــک فضــای فاقــد مســئولیت پذیری زندگــی می کننــد و رشــد می یابنــد؛ 
درنتیجــه در جوانــی نیــز تــوان تقبــل مســئولیت در حــوزۀ کار، خانــواده و ... 
را ندارنــد. آلســینا و جولیانــو )2015( معتقدنــد کــه فضــای خانــواده، عــرف 
ــد  ــواده می توان اجتماعــی و آموخته هــای فرهنگــی در نظــام آموزشــی و خان

فرهنــگ کار را تقویــت کنــد.

ــت 	  ــای ذهنی ــی و الق ــی فرهنگ ــر، هژمون ــۀ حاض ــج مطالع ــاس نتای ــر اس ب
ــی  ــمی سیاس ــتم رس ــالش در سیس ــگ کار و ت ــف فرهن ــی و ضع تنبل بودگ
ــیم  ــده ای در ترس ــم و تعیین کنن ــگاه مه ــز جای ــی نی ــدگاه مرکز-پیرامون ــا دی ب
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ــه  ــده ن ــوی بازنمایی ش ــن الگ ــته اســت. ای ــی داش ــان ایالم ــگ کار جوان فرهن
تنهــا جوانــان، بلکــه سیاســت گذاران و مســئوالن اســتانی را نیــز تحــت تأثیــر 
خــود قــرار داده و مطابــق اظهــارات اطالع رســان ها، آنــان نیــز مطابــق همیــن 
تصــور بازنمایی شــده تصمیــم می گیرنــد و رفتــار اقتصــادی دارنــد. بــه تبــع از 
نظریــۀ هژمونــی فرهنگــی »گرامشــی« می تــوان گفــت کــه امــروزه ایــن تلقی از 
فرهنــگ کار ضعیــف ایالمــی توســط مســئوالن و بخشــی از جامعــه بــه صورت 
ــی  ــۀ بی عدالت ــذاری مؤلف ــش و تأثیرگ ــده و نق ــه ش ــی پذیرفت ــر طبیع ــک ام ی

اقتصــادی نادیــده گرفتــه شــده اســت.

در نهایــت شــاید مطابــق یافته هــای ایــن پژوهــش بتــوان بیــن فرهنــگ بومــی 	 
ایالمــی بــا ویژگی هایــی نظیــر سخت کوشــی، ارزش عــرق جبیــن، کار، 
تــالش ســخت، ارزش نــان آوری و ... و وضعیــت فرهنــگ کار امــروزی جوانان 
ایالمــی نســبت و ارتباطــی یافــت. بــه نظــر می رســد ایــن فرهنــگ ســنتی در 
دوران جدیــد از طریــق لــزوم اجتماعــی و تأکیــد اجتماعــی بــر کار و داشــتن 
شــغل و درآمــد بازتولیــد شــده؛ امــا تحــت تأثیــرات عمیــق مؤلفه هایــی کــه 
پیشــتر ذکــر آن رفــت بــا چالش هــای جــدی مواجــه گردیــده اســت؛ بــر ایــن 
اســاس بــه نظــر دی مگیــو )1997( تجــارب اجتماعــی گذشــته و ســاختارهای 
اجتماعــی گذشــته می تواننــد منجــر بــه روش هــای پایــدار مفهوم ســازی یــک 

وضعیــت و درنتیجــه باورهــای پایــدار و نتایــج اجتماعــی شــوند.

پیشنهادات سیاستی
− ــان 	 ــگ کار جوان ــود فرهن ــا و بهب ــرای ارتق ــج پژوهــش، ب ــه نتای ــا توجــه ب ب

ــی و  ــم کارآفرین ــی و مه ــع اصل ــت موان ــاز اس ــز نی ــل از هرچی ــی، قب ایالم
ــی از  ــتا یک ــن راس ــود. در ای ــع ش ــته و مترف ــب و کار برداش ــدازی کس راه ان
مهمتریــن اقدامــات می توانــد تســهیل دریافــت مجــوز کســب وکار از لحــاظ 

ــان باشــد.  ــه و زم هزین
− ــتانی 	 ــرمایه گذاران اس ــن س ــتان؛ همچنی ــارج از اس ــرمایه گذاران خ جــذب س

ــاص وام  ــتان و اختص ــب وکار اس ــای کس ــرمایه گذاری در پروژه ه ــرای س ب
اشــتغال و کارآفرینــی بــا ســودهای معقــول هماننــد ســایر کشــورهای جهــان 
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توســط نهادهــای مالــی اســتان می توانــد تــا حــدودی ضعــف بنیــۀ اقتصــادی 
جوانــان اســتان را پوشــش دهــد. 

− مســئولیت پذیری 	 القــای  و  آمــوزش  منظــور  بــه  خانواده هــا  آمــوزش 
ــق  ــتان از طری ــان اس ــازی جوان ــی و توانمندس ــنین کودک ــدان از س ــه فرزن ب
راه انــدازی مراکــز آموزشــی جدیــد و کارا؛ همچنیــن تســهیل حضــور جوانــان 
در ایــن مراکــز جهــت آمــوزش و فن آمــوزی و جــذب آنهــا در بــازار 

ــز. ــن مراک ــق ای ــب وکار از طری کس
− ــرای 	 ــروش ب ــازار ف ــود زیرســاخت ها و ترســیم چشــم انداز امیدبخــش ب بهب

ــۀ مشــاوره های تخصصــی  کســب وکارها از طریــق نهادهــا و رســانه ها و ارائ
ــان و مبدعــان  ــه کارآفرین ــی و تخصصــی ب ــا دســت کــم ارزان فن ــگان ی رای

کســب وکار اســتان.
− بازنمایــی تصویــر واقع گرایانه تــر و منصفانه تــر از فرهنــگ کار ایالمیــان 	

ــاوری  ــدی و خودب ــه باورمن ــد ب در رســانه ها و در سیســتم آموزشــی می توان
جوانــان خــالق ایالمــی کمــک شــایانی بنمایــد. اقــدام بــه آمــوزش بــه منظور 
تغییــر و بهبــود نگــرش خانوارهــای ایالمــی نســبت بــه کار و کارآفرینــی از 

ــق رســانه ها و سیســتم آموزشــی الزم اســت. طری

منابع و مآخذ
الف( فارسی

− احمــدی، ســیروس )1391(، »بررســی فرهنــگ کار و عوامــل اجتماعــی مؤثــر 	
بــر آن«، جامعه شناســی کاربــردی، 23)2(، صــص 40-21.

− ــگ کار 	 ــر فرهن ــد ب ــا تأکی ــگ کار ب ــد )1397(، »فرهن ــدی، علی محم احم
ــمارۀ 19- 20. ــی، ش ــی فرهنگ ــه مهندس ــازمانی«، ماهنام س

− ــی و 	 ــل اجتماع ــی عوام ــدی )1395(، »بررس ــر محم ــر و اصغ ــد، باق ارجمن
فرهنگــی مؤثــر بــر فرهنــگ کار در بیــن ادارات شــهر یاســوج«، دومیــن کنگرۀ 
بین المللــی توانمندســازی جامعــه در حــوزۀ علــوم اجتماعــی، روانشناســی و 

علــوم تربیتــی، تهــران.
− تحقیــق 	 »اســتراتژی   ،)1390( بودالیــی  و حســن  ســیدمحمد  اعرابــی، 
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ــز،  پدیدارشناســی«، روش شناســی علــوم انســانی، ســال 17، شــمارۀ 68، پایی
صــص 58-31.

− ــای 	 ــو از روش پدیدارشناســی؛ بنیان ه ــان )1398(، »خوانشــی ن ــروری، پیم پ
فلســفی، رویکردهــا و چارچــوب اجــرای تحقیــق پدیدارشناســی«، مطالعــات 

ــز، صــص 106-87.  جامعه شناســی، ســال یازدهــم، شــمارۀ 44، پایی
− ــفي )1391(، 	 ــي پوریوس ــي و محمدعل ــروش فتح ــد، س ــفي، حمی پوریوس

»بررســي عوامــل مؤثــر بــر فرهنــگ کار در بیــن کارگــران زن بخــش صنعت«، 
ــار، صــص 152-135. ــمارۀ اول، به ــوم، ش ــال س ــان، س جامعه شناســي زن

− رضایی نســب، زهــر و ســردار فتوحــی )1391(، »بررســی عوامــل اجتماعــی 	
ــان زن بخــش دولتــی  ــان )مطالعــۀ مــوردی: کارکن ــر فرهنــگ کار زن ــر ب مؤث
در اســتان ایــالم(«، دومیــن کنفرانــس دانشــجویی کارآفرینــی کشــور، تهــران، 

https://www.symposia.ir/ENTSTU02
− شــفیعي، نــوذر و زهــرا صادقــي )1388(، »شرق شناســي ادوارد ســعید و 	

جایــگاه اســالم در مقابــل غــرب«، تحقیقــات سیاســي و بین المللــي، دورۀ 1، 
ــتان، صــص 125- 154. ــمارۀ 4، زمس ش

− ــوم 	 ــی«، عل ــتعمار غرب ــی در اس ــش شرق شناس ــی )1372(، »نق ــی، مرتض کتب
ــص 215–235. ــی، 2 )3 و 4(، ص اجتماع

− کمربیگــی، خلیــل و مجتبــی رشــیدی )1394(، »مسئله شناســی و اولویت بنــدی 	
آســیب ها و مســائل فرهنگــی )مــورد مطالعــه: اســتان ایــالم(«، فرهنــگ ایــالم، 

دورۀ شــانزدهم، شــمارۀه 48 و 49، پاییز و زمســتان.
− ــن 	 ــات کار و تأمی ــگ اصطالح ــیدمهدی )1372(، فرهن ــی، س ــوی نائین مجتب

ــی.  ــن اجتماع ــۀ کار و تأمی ــران: مؤسس ــی، ته اجتماع
− ــی؛ 	 ــی )1393(، »پدیدارشناس ــتار صادق ــت اهلل و س ــی، حج ــرادی پردنجان م

ــی«،  ــات کارآفرین ــه مطالع ــناختی ب ــیری و روش ش ــفی، تفس ــردی فلس رویک
ــتان.  ــز و زمس ــمارۀ دوم، پایی ــال اول، ش ــی، س ــی دین ــات روش شناس مطالع

− موســوی علمداردهــی، رقیــه )1393(، »بررســی نقــش فرهنــگ کار بر توســعۀ 	
ــاد،  ــابداری و اقتص ــت، حس ــی مدیری ــس بین الملل ــن کنفران ــادی«، اولی اقتص

.www.ncema.ir ،شــیراز
− ــل 	 ــی عوام ــی تطبیق ــل )1395(، »بررس ــم مقدم اص ــم و مری ــدی، مری نهاون
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مؤثــر بــر فرهنــگ کار در ایــران و چهــار کشــور آســیایی«، علــوم اجتماعــی، 
ــص 209-171. ــتان، ص ــمارۀ 81، تابس ــال 27، ش س

− وکیلــی، افشــین؛ )1392(، »بررســی مفهــوم فرهنــگ کار«، مــوج، ســال پنجــم، 	
شــمارۀ 6 و 7، صــص 26-16.

− یزدانــی خوراســگانی، زهــرا )1390(، بررســی میــزان و عوامــل مؤثــر 	
ــۀ  ــزد، پایان نام ــهر ی ــی ش ــان ادارات دولت ــان کارکن ــگ کار در می ــر فرهن ب

ــزد. ــگاه ی ــانی، دانش ــت انس ــد مدیری ــی ارش کارشناس
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