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 چکيذُ
ٌگاه ٌُام ؿؼىایَ داري ةَ ظاٌّاده ٌیؽ یک ٌگاه اكحنادي اؿث. آٌسایی کَ ؿاظحار ظاٌّاده ىاٌِ از جّؿَْ ؿؼىایَ داري 

کٍٍغ کَ در ظغىث جّؿَْ كؼار گیؼد. در ُيیً راؿحا ىفِّم ظاٌّاده و اّىاء  اي جْؼیف ىی قّد، کیفیث آن را ةَ گٌَّ

ؼوزه دو ُو زٍؾ و یا یک اٌـان و یک صیّان را ٌیؽ ةَ ٍّّان ظاٌّاده ةَ صـاب آن جغییؼ یافحَ جا زایی کَ اى

ُا و ؿاظحارُاي ازحياّی ىّوّّیث ٌغارٌغ، آن چَ کَ ىِو اؿث و ةٍیان و  ةؼاي غؼب ُیچ یک از ارزش .آورٌغ ىی

قّد و ُيَ ؿاظحارُا  ُغف ةؼٌاىَ ریؽي اؿث، دؿحیاةی ةَ جّؿَْ پایغار اؿث و جّؿَْ ةَ ٍّّان ارزش امهی جهلی ىی

گؼدد. ةٍاةؼ ایً اگؼ در ٌحیسَ جّؿَْ، ظاٌّاده صػف قّد، ٌتایغ از آن ةَ ٍّّان ةضؼان یاد کؼد، ةهکَ  در جّؿَْ ىٍضم ىی

قّد و ىيکً اؿث از  اي ةَ ؿهّنی جتغیم ىی ایً از انؽاىات جّؿَْ ؿؼىایَ داري اؿث کَ در فؼآیٍغ آن ظاٌّاده ّكیؼه

قّد کَ ىـئهَ جضنیم، اقحغال، ٌّع پّقف، ؿً ازدواج  دیگؼ جغییؼ یاةغ. در ایً راؿحا ىكاُغه ىیؿهّنی ٌیؽ ةَ اقکال 

و ٌّع ىكارکث ةاٌّان در ظاٌَ و زاىَْ و از ُيَ ىِو جؼ ٌلف و زایگاه جؼةیث فؼزٌغ و ىادري و صحی جْؼیف از ؿْادت 

ةَ ٍّّان ىذال وكحی کَ ىـئهَ  .ر گؼفحَ اؿثو یا ُغف زٌغگی جغییؼ یافحَ و ةَ قغت جضث جأدیؼ انگُّاي ىغرن كؼا

گیؼد و انگّي زٌغگی ىحٍاؿب  اقحغال ةَ جضنیم و اقحغال ةَ کار ةاٌّان ةَ قکم غیؼ كاّغه ىٍغ در دؿحّر کار كؼار ىی

آیغ و  کكغ و ؿپؾ ىـئهَ اقحغال پیف ىی ؿانگی ًّل ىی ۵5قّد، دوره جضنیم جا  ةا انگّي ؿؼىایَ داري جٍُیو ىی

اي و ظغىث رؿاٌی ةَ یکغیگؼ کاُف یافحَ اؿث و زّاٌان ةَ جٍِایی ِّغه دار  کَ رواةي ظّیكاوٌغي و ّكیؼه از آٌسا

یکی دیگؼ از  .قّد یاةغ و ةٍیان ظاٌّاده ىحؽنؽل ىی قٌّغ، ةَ ًّر ًتیْی ؿً ازدواج افؽایف ىی جأىیً زٌغگی ظّد ىی

قْار اقحغال ةَ جضنیم و ةا  اي غؼب در ىّرد زٌان، اٌَُاي جيغن غؼب و از ىِو جؼیً ىضّرُاي ًؼح ظاورىی کارویژه

در ایً راؿحا ىضّر امهی  (اؿث. )ىحً ًؼح ظاورىیاٌَ ةؽرگ آىؼیکا، ىٍحكؼ قغه جّؿي ٌكؼیَ انضیات ؿّاد قغن زٌان

از پازل اي  درجغییؼ زایگاه زٌان، ةا ؿّاد قغن آٌِا و جْهیو و جؼةیث آٌان ةَ ىفِّم غؼةی اؿث. ایً ةا ؿّادؿازي كٌَْ

ُاي آن اؿث؛ یٍْی ةا ؿّاد قغن ةَ داٌكگاُی قغن و داٌكگاُی قغن ةَ  دؿحگاه غؼب و ُياٍُگ ةا دیگؼ ىِؼه

کٍغ کَ ایً جّكِ، رواةي و  ُاي ظاص جْؼیف قغه اؿث و ةالفامهَ جّكِ اقحغال را ایساد ىی ُا و ارزش فؼاگیؼي فؼىّل

 .ٌیؽ ىفِّم ىكارکث ازحياّی دگؼگّن ظّاُغ قغدُغ و  ُاي زن و ىؼد را در ظاٌّاده جغییؼ ىی ٌلف

جضهیهی ةؼاي ةیان وؼورت ٌلف اقحغال زٌان در جضلق زٍگ ٌؼم اؿحفاده  فؼادرایً ىلانَ از روش  سٍش پژٍّص:

ةِؼه گؼفحَ قغه اؿث . زٌغگی و ظاٌّاده اؿالىی  قغه اؿث. واز ىٍاةِ ىؼجتي آن  و در زِث راُکارُاي جلّیث ىذتث 

ةَ ةؼرؿی اقحغال زٌان، ىاُیث آن و جادیؼات آن  پؼداظحَ ایو و راُکارُاي جلّیث  و ىضؼوىیث از آٌؼا ةیان در اةحغا 

 کؼده ایو.
ظاٌّاده ، ّغانث، زٍـیث. زٍگ ٌؼم، زٌان، اقحغال :ٍاژگاى کليذي
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 هقذهِ         
در ایً راؿحا ىضّر امهی درجغییؼ زایگاه زٌان، ةا ؿّاد قغن آٌِا و جْهیو و جؼةیث آٌان ةَ ىفِّم غؼةی اؿث. ایً ةا ؿّادؿازي 

ُاي آن اؿث؛ یٍْی ةا ؿّاد قغن ةَ داٌكگاُی قغن و داٌكگاُی قغن ةَ فؼاگیؼي  اي از پازل دؿحگاه غؼب و ُياٍُگ ةا دیگؼ ىِؼه كٌَْ

ُاي زن و ىؼد را در  کٍغ کَ ایً جّكِ، رواةي و ٌلف ظاص جْؼیف قغه اؿث و ةالفامهَ جّكِ اقحغال را ایساد ىی ُاي ُا و ارزش فؼىّل

  .دُغ و ٌیؽ ىفِّم ىكارکث ازحياّی دگؼگّن ظّاُغ قغ ىی جغییؼ ظاٌّاده

ّم ىكارکث ازحياّی قّد و ىفِ یاةغ، ىحٍاؿب ةا آن اقحغال ازحياّی ایساد ىی ُاي ظاص ىی در واكِ وكحی کَ زن ىِارت

ُاي زٌاٌَ در ىضیي کار و ازحياع اؿحفاده  قّد. در ایً ىیان آرام آرادم از زاذةَ گیؼد و رواةي ؿاةق ّّض ىی ىحٍاؿب ةا ٌگاه غؼةی قکم ىی

کٍغ و ىفِّم  قّد و در ایً ىیان ٌُام ؿؼىایَ داري، قِّات را ةَ ٌفِ ظّد ؿاىاٌغُی ىی قّد و ایً ٌيایف زػاةیث، ارزقيٍغ جهلی ىی ىی

یاةغ. ةغیِی اؿث کَ اؿالم ةا کـب ؿّاد و ّانو قغن زٌان ىعانفحی ٌغارد ةهکَ ىكّق آن اؿث،  ظاٌّاده در ایً فؼآیٍغ جتغیم و جغییؼ ىی

آٌچَ کَ ىضم دكث اؿث جْؼیف ظاص از ةا ؿّاد قغن و ىّاد و ىضحّاي درؿی و پؼورش ُو ةافث و انحؽاىات ایً آىّزش غؼةی اؿث ةَ 

زن در ىضیي اؿالىی رقغ ّهيی ىیکٍغ، رقغ قعنیحی ىیکٍغ، رقغ اظالكی ىیکٍغ، رقغ ؿیاؿی ىیکٍغ، در » ؼ رُتؼ فؼزاٌَ اٌلالب جْتی

ي اىحیاز اؿث، یک  جؼیً ىـائم ازحياّی در مفّف ىلغم كؼار ىیگیؼد، در ّیً صال زن ةاكی ىیياٌغ. زن ةّدن، ةؼاي زن یک ٌلٌَ اؿاؿی

داري را،  افحعاري ٌیـث ةؼاي زن کَ او را از ىضیي زٌاٌَ، از ظنّمیات زٌاٌَ، از اظالق زٌاٌَ دور کٍیو. ظاٌَي افحعار اؿث. ایً  ٌلٌَ

فؼزٌغداري را، قُّؼداري را ٌٍگ او ةَ صـاب ةیاوریو. فؼٍُگ غؼةی ظاٌّاده را ىحالقی کؼد. اىؼوز یکی از ىكکالت ةؽرگ دٌیاي غؼب، 

 .زٌغان ةی ُّیث اؿث. ایٍِا گؼیتان غؼب را ظّاُغ گؼفثُاؿث، افؽایف فؼ ىحالقی قغن ظاٌّاده

قایغ در ٌعـحیً گام ةؼاي ةؼرؿی آدار و پیاىغُاي اقحغال زٌان ةؼ ظاٌّاده و زاىَْ ةایغ ىفِّم اقحغال را ىّرد ةازةیٍی كؼار داد. 

ي ىا ٌیؽ اقحغال اغهب ةَ  اىؼوز در زاىَْ کٍغ. اقحغال از زيهَ ىفاُیو ةٍیادیً و کهیغي اؿث کَ در ُؼ فؼٍُگی ىٍْایی ىحفاوت پیغا ىی

گّیٍغ کَ در ازاي کار، دؿحيؽدي دریافث  رود؛ یٍْی کار درآىغزا. در ایً فؼٍُگ، قاغم ةَ کـی ىی ُيان ىٍْایی رایر در غؼب ةَ کار ىی

 جأکیغ دارد.« کار»کٍغ. اىا قغم در فؼٍُگ اؿالىی ةؼ ىفِّم 

اهلل.  قّد؛ چَ رؿيی ةاقغ چَ غیؼرؿيی، ىؽدةگیؼ ةاقغ یا فی ؿتیم یف اٌؼژي مؼف ىیکار ةَ ىٍْاي ّام ُؼ چیؽي اؿث کَ ةؼا

داري، پؼورش فؼزٌغ، فْانیث زٌان روؿحایی در ةعف کكاورزي و ىّاردي ٌُیؼ آن ٌیؽ ةَ ىفِّم کار اؿث. در  ةٍاةؼایً جْتیؼ کار ظاٌگی، ظاٌَ

 ىکهف ةَ آن ُـحٍغ.ىحّن دیٍی ٌیؽ ةؼ ایً ىٍْا از کار جأکیغ قغه اؿث و ُيَ 

دُغ  ي کارُایی را کَ ظاٌو در ظاٌَ اٌسام ىی داري صحی ارزش افؽوده ُو دارد. ةؼاي ٌيٌَّ، اگؼ یک ىاه ُؽیٍَ از ؿّي دیگؼ، ظاٌَ

ظ داري زن ّالوه ةؼ ؿایؼ ىضـٍاجی کَ دارد از نضا ُا ىكعل ظّاُغ قغ و ىكاُغه ظّاُیغ کؼد کَ ظاٌَ را ىضاؿتَ کٍیغ، ارزش کار آن

درمغ دؼوت  44جا  ۵5اكحناد فؼدي ٌیؽ ىلؼون ةَ مؼفَ اؿث و جأدیؼ زیادي ةؼ اكحناد زاىَْ دارد. ةؼآورد قغه اؿث کَ کار ىٍازل ةیً 

 گیؼد. ایسادقغه در کكّرُاي مٍْحی را در ةؼ ىی

قٍاؿان ةؼاي  قٍاؿان و زاىَْ ُایی کَ روان از ُو پاقیغن ؿاظحار ظاٌّاده، ؿپؼده قغن کّدکان ةَ ىِغُاي کّدك ةا جيام آؿیب

ُاي روصی و زـيی و صحی جسؼد كٌْی و ىٍفی قغن رقغ زيْیث، دؿحاوردُاي اقحغال زٌان در غؼب اؿث و ایً  قيؼٌغ، آؿیب آن ةؼىی

  زّیی واداقحَ اؿث. وکاو و چاره ىّوّع اٌغیكيٍغان غؼةی را ةَ کٍغ

داري ٌَ  ةیٍیو کَ ظاٌَ ٌیؽ ةؼ صىّر ىؤدؼ زن در ظاٌَ ىحؼجب اؿث. پؾ ىیّالوه ةؼ ایً فؼآیٍغ ىِو جؼةیحی، ّاًفی، اظالكی و... 

 دُغ. ُاي اكحنادي زایگاه ىِيی را ُو ةَ ظّد اظحناص ىی قّد، کَ در صهلَ فلي قغم ىضـّب ىی

 

 اّذاف اضتغال صًاى اص سَي کاسفشهایاى دٍلتی

پػیؼد. یکی رویکؼد ُاي انحلاًی ةَ زن و دیگؼي راةٌَ  اؿحعغام زٌان و ةاٌّان در ىكاغم دونحی ّيغجا ةَ دو دنیم مّرت ىی

 ةازي.

ةْىی از ىـئّنیً ةَ زٌان ةا دیغي ٌیؼوي کار ارزان كیيث و ٌیؽ داراي زػاةیث ُاي زـيی و زٍـی ٌگاه ىی کٍٍغ و از ایً 

ن روصیَ اّحؼاض و واکٍف ٌـتث ةَ ىٍُؼ اؿحعغام زٌان را در انّیث کاري ظّد كؼار ىی دٍُغ. آٌِا ىغّی ُـحٍغ کَ زٌان کيحؼ از ىؼدا

 ُو و دؿحيؽد ُؽیٍَ نضاظ از ُو –جنيیيات و اكغاىات ىغیؼان را دارٌغ و از ایً نضاظ ىی قّد ةَ آٌِا ةَ ٍّّان ٌیؼوُاي کار ارزان كیيث 

ٌان، اٌگیؽه ُاي ؿّاؿحفاده از . ّغه اي از ىـئّنیً ّالوه ةؼ دنیم ىػکّر در ةکارگیؼي و اؿحعغام زگؼفث ةِؼه -ىغیؼیحی ُاي ُؽیٍَ نضاظ از

 زٍـیث آٌِا را ٌیؽ، در فؼآیٍغ اىّرات اداري و کاري ىغٌُؼ دارٌغ.
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یکی دیگؼ از دالیم ّيغه اؿحعغام زٌان در ىكاغم دونحی، راةٌَ ةازي اؿث. افؼاد زي ٌفّذ ةا اؿحفاده از راةٌَ دظحؼان و زٌان ظّد 

ایً کار زىیٍَ ةاج ظّاُی ىـئّل ىؼةًَّ را فؼاُو ىی کٍغ. در ایً رواةي و راةٌَ ةازي ُا  را در ادارات و ٌِادُاي دونحی اؿحعغام ىی کٍٍغ.

 فِ و ىنهضث ىؼدم و ةیث انيال اؿث.آٌچَ ٌادیغه گؼفحَ ىی قّد، ىٍا

 

 اّذاف اضتغال صًاى اص سَي کاسفشهایاى غيشدٍلتی
و دظحؼان کَ جّان اؿحعغام ىكاغم دونحی را ٌغارٌغ، در ةا جّزَ ةَ صسو ةاالي جلاواي اقحغال زٌان در زاىَْ، ةـیاري از زٌان 

قؼکث ُا و ىّؿـات غیؼدونحی ىكغّل ةَ کار ىی قٌّغ. ىِيحؼیً ّهث ُاي اقحغال زٌان و دظحؼان در ایً كتیم ىكاغم اؿحفاده از ٌیؼوي 

 کار ارزان، َاُؼ ؿازي، کالُتؼداري و ؿّاؿحفاده زٍـی اؿث.

ةَ دنیم ٌتّد وّاةي و كّاٌیً الزم ةؼاي اؿحعغام و ةکارگیؼي ٌیؼو، ّغه اي از اكّام و آقٍایان در قؼکث ُا و ىّؿـات غیؼدونحی، 

ٌؽدیک ظّد اؿحفاده ىی کٍٍغ. ٌَ ٌغرت ىی جّان ىانکان قؼکث یا ىّؿـَ اي را یافث کَ ىحلاوی اقحغال در ةیً ٌؽدیکان ظّد ٌیاةغ. ةا ایً 

 اغم چیـث!؟وزّد دنیم اؿحعغام ُاي افؼاد دیگؼ در ایً ىك

ةا جّزَ ةَ آٌکَ درمغ ةـیار اٌغکی از ىكاغم در قؼکث ُا و ىّؿـات غیؼدونحی کار جعننی دارٌغ کَ ٌیازىٍغ جعنل ویژه اي 

ةاقغ؛ دنیم ّيغه اؿحعغام زٌان در ىكاغم ّيّىی ّيغجا اؿحفاده از ٌیؼوي کار ارزان كیيث اؿث. ىْيّال ایً اقحغال ُا ةا صغاكم دؿحيؽد 

 ن ىؽایا و اىٍیث قغهی اؿث.ىيکً و ةغو

ّغه دیگؼي از ایً قؼکث ُا و ىّؿـات ٌیؽ ةؼاي َاُؼؿازي و کالُتؼداري از ىكحؼیان ظّد، اكغام ةَ اؿحعغام ّغه اي از زٌان و 

ٌيٌَّ  دظحؼان ىی کٍٍغ جا ويً ةِؼه گیؼي از َاُؼ و زغاةیث ُاي آٌِا، ٌلاط وْف و ىكکالت قؼکث یا ىّؿـَ را از ایً ًؼیق ةپّقاٌٍغ.

 ُاي ةـیاري از ایً كتیم کالُتؼداري ُا و ؿّاؿحفاده ُا اجفاق افحاده اؿث. ٌگاُی گػرا ةَ اظتار صّادث ىّیغ ایً ىٌهب اؿث.

ان، ةَ دٌتال ؿّاؿحفاده زٍـی از آٌِا دظحؼ و زٌان اؿحعغام ةا …ةْىی قؼکث ُا ٌیؽ ةا پّقف قؼکث جساري یا ظیؼیَ و یا

الت اىٍیحی و كىایی در ایً ظنّص ىکؼر ىٌؼح قغه اؿث ونی ىحاؿفاٌَ ٍُّز ّغه اي از افؼاد جّزِی ٌـتث ةَ ُـحٍغ. ُكغارُا فؼاوان ىلا

ؿالىث و اىٍیث ظّد ٌغارٌغ و در دام ایً افؼاد زاٌی گؼفحار ىی قٌّغ. ةْىی از ىّؿـات ةَ َاُؼ ٍُؼي در كانب جـث ُاي ةازیگؼي و 

 ىعحهف ىی کٍٍغ و پؾ از آن ةَ دٌتال اظاذي از آن افؼاد از آٌِا ؿّاؿحفاده ىی کٍٍغ.ٌيایف اكغام ةَ جِیَ فیهو و ّکؾ از افؼاد 

 

 علت ّاي تقاضاي صًاى ٍ دختشاى بشاي اضتغال

ةا ایً ُيَ اوماف و قؼایي ٌاةـاىان اقحغال زٌان در ىكاغم دونحی و غیؼدونحی ةاز ُو قاُغ آن ُـحیو کَ ةـیاري از زٌان و 

ظّاؿحار اقحغال در ةیؼون از ىٍؽل ُـحٍغ. ّهث ُاي ّيغه ایً اىؼ را ىی جّان در چٍغ ّهث ظالمَ ٌيّد. كاةم ذکؼ دظحؼان ةَ ُؼ كیيحی 

 اؿث کَ ىيکً اؿث ّهث جلاواي ُؼ فؼدي یکی از ّهث ُا و یا جؼکیتی از ّهم و ّّاىم ذیم ةا ٌـتث و انّیث ُاي ظاص ةاقغ.

 

 خاًَادُ ٍ خاًِ هحيظ بَدى ًاهساعذ
دالیم ّيغه اقحغال زٌان و دظحؼان آن اؿث کَ آن افؼاد در ظاٌَ اصـاس ظّةی ٌغارٌغ. جاىیً ٌكغن ٌیازُاي ّاًفی در یکی از 

ىضیي ظاٌّاده. ّغه اي در ظاٌّاده جضلیؼ ىی قٌّغ. ّغه اي ظّد را ؿؼةار ظاٌّاده جهلی ىی کٍٍغ. ّغه اي ىاٌغن در ىٍؽل را ىنؼفی ةّدن 

 ظاٌّاده ةا دظحؼان اٌگیؽه گػران اوكات در ةیؼون ىٍؽل را جلّیث ىی کٍغ. فؼد جهلی ىی کٍٍغ. ةغرفحاري
 

 ًياص ّاي کارب ضخصيتی    
یکی از دالیم دیگؼ ةؼاي جلاواي اقحغال در ةیؼون از ظاٌَ، ٌیازُاي قعنیحی فؼد اؿث. ّغه اي از زٌان و دظحؼان، ةا انگّ ةؼداري 

 غیؼواكْی و کاذب قعنیحی …ٌی و ّيغجا ةؼگؼفحَ از فیهو ُاي ؿیٍيایی، ؿؼیال ُا وٌاىٍاؿب از قعنیث ُاي ىعحهف ایؼاٌی و غیؼایؼا

 کَ ُـحٍغ آن دٌتال ةَ زاىَْ و ظّد وزّدي صلایق ةَ جّزَ ةغون آٌِا. آیٍغ ىی ةؼ آن جضلق دٌتال ةَ و کٍٍغ ىی ىفؼوض ظّد ةؼاي

 ُا صؼکث کؼده و اىیغ دارٌغ جا آن را ىضلق کٍٍغ. قاظل آن دٌتال ةَ نػا. ةاقٍغ زاىَْ در جّزَ ىّرد قعنیحی

ةیكحؼ افؼاد جضنیم کؼده داٌكگاُی، پؾ از جضنیم و فؼاغث از جضنیم در داٌكگاه ٌیاز ةـیاري ةَ اقحغال در ةیؼون ىٍؽل و در 

ّهيی در ٌُام آىّزش فىاي جعننی ىحٍاؿب ةا دغغغَ ُا و جعنل ظّد دارٌغ. اىا ةَ دنیم ّغم وزّد ؿیاؿحگػاري ىٌٍلی و مضیش 

ّانی و ُيچٍیً جفاوت ةـیار ٌُام کارقٍاؿی دؿحگاه ُاي ازؼایی ةا ىضحّاي آىّزقی، ایً دغغغَ ّيال اصـاس کاذةی اؿث کَ اگؼ فؼد در 

 ىّكْیث اقحغال كؼار ةگیؼد، دچار جْاروات ةـیار ىی قّد و در مّرت ّغم ىّفلیث اصـاس ؿؼظّردگی ىی کٍغ.
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 ًياصّاي هالی    

درمغ اٌغکی از زٌان و دظحؼان ةَ ٌـتث زيْیث ىحلاوی اقحغال، ةؼاي کـب درآىغُاي ىانی وؼوري زٌغگی ظّد ةَ دٌتال 

 اقحغال ُـحٍغ. ایً افؼاد یکی از اككار ةـیار آؿیب پػیؼ در ةیً افؼاد زّیاي کار ُـحٍغ. ُؼ چٍغ کَ اؿحلالل ىانی ُيیكَ یکی از اٌگیؽه

 از اقحغال ةّده و ُـث، اىا قایغ انّیث ایً ىؤنفَ در رده ُاي ةْغي ٌـتث ةَ ؿایؼ ىؤنفَ ُاي اؿث.ُاي اقحغال زٌان و دظحؼان 

انتحَ اؿحلالل ىانی و ٌیؽ اٌگیؽه ُاي اؿحلالل ىانی زٌان و دظحؼان و آدار آن ةؼ زاىَْ ٌیؽ ىـانَ ىِيی اؿث کَ ىی ةایـث در 

 زاي ظّد ىّرد ةؼرؿی و دكث ٌُؼ كؼار ةگیؼد.

 

 اص بِ ضخصی ٍ عاعفی ٍ اجتواعیًي     
یکی از ّهث ُاي دیگؼ ةؼاي اقحغال زٌان و دظحؼان در ىكاغم ظارج از ىٍؽل، پاؿط دادن ةَ ٌیازُاي ّاًفی و قعنی ظّد در 

ا ةَ زاىَْ اؿث. زٌان و دظحؼان ّيغجا در ىضیي ظاٌَ و ظاٌّاده ٌیازُایی دارٌغ کَ پاؿط آن را در ةیؼون ظاٌّاده زـحسّ ىی کٍٍغ. نػ

اقحغال در ةیؼون از ىٍؽل روي آورده و كنغ جاىیً ظّاؿحَ ُا و ٌیازُاي ظّد در ىضیي کار ُـحٍغ. ةؼداقث ٌادرؿث آٌِا از ىضیي کار، 

اي رواةي اداري و ٌیؽ ٌّع ارجتاط ةا ُيکاران اگؼ ىكکالت ارجتاًی و ّاًفی زغیغي ةؼاي آٌِا در پی ٌغاقحَ ةاقغ، ّيال ٌيی جّاٌغ از ٌیازُ

 ًفی، جّكْات قعنی آٌِا از اًؼافیان و ُيچٍیً اٌحُار آٌِا از ازحياع را زّاةگّ ةاقغ.ّا
 

 احساس تکليف اجتواعی     
یکی از ّهث ُاي جلاواي اقحغال زٌان و ةاٌّان، اصـاس جکهیف ةؼاي ایفاي ٌلف ازحياّی در زاىَْ اؿث. ّغه اي از زٌان و 

دٌتال اقحغال در ىكاغم ظارج از ىٍؽل ىی روٌغ. ایً افؼاد ّيغجا ةَ دٌتال ىكاغم ظامی در  دظحؼان ةَ دٌتال اٌسام وَیفَ در زاىَْ، ةَ

صّزه زٌان و ظاٌّاده ىی روٌغ کَ جّفیق آٌِا ةؼاي اقحغال در ایً ىكاغم ةَ دنیم ىضغودیث آٌِا، ةـیار اٌغك اؿث. اىا ىيکً اؿث پؾ از 

 ىغجی در ىكاغم غیؼ آن ٌیؽ ىكغّل ةَ کار قٌّغ.

ٌکحَ ىِو در ةاب ایً اصـاس ىـئّنیث ةاٌّان آن اؿث کَ آیا جكعیل ٌیاز زاىَْ ةَ صىّر آٌِا در ىكاغم ىّرد ٌُؼ، جا چَ اىا 

آٌِا  ىیؽان درؿث و ةساؿث!؟ و آیا فْانیث آٌِا در مّرت جضلق آیا ىی جّاٌغ در زاىَْ ىفیغ و ىذيؼ ديؼ ةاقغ یا ظیؼ!؟ و یا ایٍکَ آیا اقحغال

 ؼ ظّد، آیا اونّیث دارد یا ظیؼ!؟ ؿّاالت ىِيی اؿث کَ ىی ةایـث ىّرد دكث ٌُؼ ایً افؼاد كؼار ةگیؼد.در ؿيث ُاي ىغٌُ
  

 بایذّا ٍ ًبایذّاي اضتغال صًاى اص ًگاُ سّبشي
ُاي امیم زن، یٍْی ىادري و  از ٌگاه رُتؼ ىُْو اٌلالب ٌیؽ اقحغال ةاٌّان ةایغُا و ٌتایغُایی دارد. آؿیب ٌؼؿیغن ةَ ٌلف

ُيـؼي، و ةضخ رّایث صؼیو ىضؼم و ٌاىضؼم و پؼُیؽ از اظحالط، قؼوط اؿاؿی اؿث کَ رُتؼ ىُْو اٌلالب ةؼاي اقحغال ةاٌّان زاىَْ 

 قيؼٌغ. ىی ةؼ

جّاٌغ از  اٌغ و فلي زن ىی ةغیم قغه در زاىَْ، ةی ُاي جْؼیف ُاي ُيـؼي و ىادري، ةؼ ظالف دیگؼ ٌلف ةٍا ةؼ جأکیغ ایكان، ٌلف

انْاده َؼیف ّّاًف کّدك، جٍِا ةا  ي اٌلالب، فؼزٌغآوري و جؼةیث فؼزٌغ و ةاز کؼدن گؼه از جارُاى فّق ةَ جْتیؼ رُتؼ فؼزاٌَ ؼآیغ.پؾ آن ة

 ّاًفی ٌكّد.  ي پػیؼ اؿث جا کّدك دچار ّلغه ؿؼاٌگكحان ىادر اىکان

ُاي  ي ٌاةّدي ةکكغ. ایً اجفاق ةا ؿـحی پایَ ةَ ورًَجّاٌغ ٌُام ارزقی و اظالكی زاىَْ را  ُا ىی از ؿّي دیگؼ، ّغم رّایث صؼیو

 قّد. ُاي ؿالىث اظالكی ظاٌّاده ةَ زاىَْ ٌیؽ کكیغه ىی قّد و ةا پّك کؼدن پایَ اّحيادي قُّؼ آغاز ىی ظاٌّاده و ةی

 ُاي ىادري و ُيـؼي را ىّرد ارزیاةی كؼار داد. جّان ادؼگػاري اقحغال ةاٌّان ةؼ ٌلف ةؼ ُيیً اؿاس، ىی

 

 ىّا ٍ ًبایذّاي اضتغال باًَا بایذ 

ي دیگؼي داراي وزّه ىذتث و ىٍفی اؿث. در ایٍسا ٌیؽ ةایغ اُيیث و جأدیؼگػاري ایً ىضاؿً و  اقحغال زٌان ىاٌٍغ ُؼ پغیغه

 ازحياّی دؿث یافث.ُاي  ىْایب را ةؼ فؼد، ظاٌّاده و زاىَْ در ٌُؼ گؼفث جا ةحّان ةَ یک كىاوت کهی از جؼؿیو زایگاه زن در ىكارکث

افؽایف اّحياد ةَ ٌفؾ، اصـاس اؿحلالل، ظّدةاوري و کيک ةَ اكحناد ظاٌّاده از ىضاؿٍی اؿث کَ ةؼاي اقحغال زٌان ةؼقيؼده 

 ُایی ةؼاي ظّد ةاٌّان، فؼزٌغان، ظاٌّاده و در ٌِایث زاىَْ. ُاي ةـیاري ٌیؽ در ایً ىـیؼ وزّد دارد؛ چانف قّد، اىا چانف ىی
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 اي فشدي اضتغال صًاىپياهذّ

  :ّا تحويل فطاسّاي سٍحی ٍ جسوی ًاضی اص تعذد ًقص

ُا گاُی ؿتب جغییؼات کهی در  کٍغ. ایً جٍف ُایی غیؼ از ٌلف امهی ىادري و ُيـؼي ةَ ةاٌّان جضيیم ىی اقحغال ٌلف

گیؼد و ایً ىِو، ُو ةؼ  جضث جأدیؼ كؼار ىی ُاي زٌاٌَ گاُی ةَ ًّر کهی ي نٌیف و َؼافث اي کَ روصیَ قّد؛ ةَ گٌَّ وظّي زٌان ىی ظهق

 رقغ و جْانی فؼدي زن ادؼگػار اؿث و ُو ةؼ رواةي ظاٌّادگی وي.
  

 تأخيش دس اصدٍاج:

ظّرد و اؿحلالل ىانی یکی از دالیم ایً  جسؼد كٌْی یا جسؼد جا ؿٍیً ةاال اىؼي اؿث کَ در ىیان زٌان قاغم ةیكحؼ ةَ چكو ىی 

 قّد. ٌُؼ از جتْات فؼدي، ىٍسؼ ةَ کاُف ٌؼخ رقغ زيْیث در زاىَْ ٌیؽ ىی فپغیغه اؿث. ایً ىّوّع مؼ
  

 ّا: ّا ٍ اٍلَیت جایی ًقص بِ جا

 و ُا ارزش ةؼ جغییؼات ایً و کٍغ ىی جغییؼ ُایكان اونّیث و ُا ٌلف کَ قٌّغ ىی غؼق ظّد کار در چٍان آن گاُی قاغم زٌان 

گػارد و ةَ ىؼور زىان، ىـائم کاري ةؼ ىـائم ظاٌّادگی، ُيـؼ و فؼزٌغان اونّیث  جأدیؼ ىیاي وي ُ گیؼي جنيیو و جفکؼ فؼد، اٌحُارُاي

 یاةغ. ىی
  

  احساس گٌاُ دس هادساى ضاغل:

کٍٍغ کَ ایً اصـاس ىٍسؼ ةَ اوٌؼاب و در  ىادران قاغم گاُی ةَ ّهث ٌگؼاٌی از ّغم صىّر در کٍار فؼزٌغقان اصـاس گٍاه ىی

 کٍغ. قّد و ةَ مّرت پؼظاقگؼي، جّزَ ةیف از اٌغازه ةَ کّدك و... ةؼوز ىی ي ىادر و کّدك ىی راةٌٌَِایث، نٌيَ ةَ کار و 
  

افؽایف اّحياد ةَ ٌفؾ، اصـاس اؿحلالل، ظّدةاوري و کيک ةَ اكحناد ظاٌّاده از ىضاؿٍی اؿث کَ ةؼاي اقحغال زٌان ةؼقيؼده 

 ُایی ةؼاي ظّد ةاٌّان، فؼزٌغان، ظاٌّاده و در ٌِایث زاىَْ. ارد؛ چانفُاي ةـیاري ٌیؽ در ایً ىـیؼ وزّد د قّد، اىا چانف ىی
  

 پياهذّاي خاًَادگی اضتغال صًاى

 سستی کاًَى خاًَادُ:

 زن ٌلف و اؿث ىؼد قغهی درآىغ ًؼیق از ظاٌّاده آؿایف و اىٍیث صفٍ و ظاٌّاده ازحياّی پایگاه «پارؿٌّؽ آٌحٌّی» ٌُؼ از 

داٌغ و جغاظم ُؼ ٌلف  درون ظاٌّاده اؿث. پارؿٌّؽ ایً جلـیو را ةِحؼیً قکم ةؼاي صفٍ وصغت ظاٌّادگی ىیًفی ّا رواةي صفٍ و ایساد

آورد، زیؼا ةَ ظنّص در صانث اقحغال زن، او جتغیم ةَ ركیب قغهی قُّؼ ظّد  دیگؼي را ؿتب ةؼ ُو ظّردن جْادل زٌغگی ةَ صـاب ىی

 و ىْادل ُاي ىحْارف زن و ىؼد قّد. ةَ ةاور وي، ٌلف ٌاُياٍُگی و ٌاةـاىاٌی ظاٌّاده ىی گؼدد و ایً ركاةث زن و قُّؼ ةا یکغیگؼ ؿتب ىی

 .اؿث یکغیگؼ ىکيم
  
  سشدي سٍابظ با ّوسش: 

ُاي  جّاٌغ ظـحگی آیغ ىی ُایی کَ در ىضیي کار ةَ وزّد ىی ُاي روصی ىحفاوجی از ىؼد دارد. از ُيیً رو، چانف زن ویژگی

جّاٌغ ىٍسؼ ةَ ؿؼدي  گػارد و ىی ُا ةؼ رواةي زٌاقّیی و صحی کالىی زن جأدیؼ ىی ةَ وزّد آورد و ایً ظـحگیروصی و زـيی را ةؼاي وي 

 جّاٌغ ىٍسؼ ةَ زغایی قّد. گؼدد و صحی ىی ارجتاط او ةا ُيـؼش قّد. در ٌحیسَ، جفاُو زن و ىؼد ةَ جعامو ىتغل ىی
  

  ي هذیشیتی دس بشخَسد با ّوسش: بشٍص سٍحيِ

کٍٍغ کَ ایً ىـئهَ ٌیؽ ةؼ  ي ىغیؼیحی پیغا ىی دٍُغ و روصیَ ي ىٌٍْف و ىِؼةان ظّد را از دؿث ىی قاغم، روصیَگاُی زٌان 

 ُا ةا ُيـؼ جأدیؼگػار اؿث. رواةي آن
  

  استقالل هالی ٍ احساس عذم ٍابستگی:

 زن، ي ًهتاٌَ اؿحلالل رفحار دیگؼ، ةیان ةَ. قّد ىی ىؼد ةا رواةٌف جغییؼ ؿتب زن اكحنادي واةـحگی ّغم و ىانی اؿحلالل گاُی

 .قّد ىی ظاٌّاده در اظحالف ةؼوز ىّزب ىـئهَ ایً و کٍغ ىی دار ظغقَ را ىؼد ىغیؼیث و اكحغار
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 : سًگ ضذى حضَس صى دس خاًِ کن

ُيـؼ، فؼزٌغان قّد جا زىان صىّرش در کاٌّن ظاٌّاده کاُف یاةغ و ایً ىِو، ّالوه ةؼ جأدیؼ ةؼ رواةي او ةا  اقحغال زن ؿتب ىی

 ؿازد. را ٌیؽ ىحأدؼ ىی

اٌحلال ظـحگی ٌاقی از کار ةَ ظاٌَ و ّغم آىادگی زـياٌی و رواٌی ةؼاي ةؼآوردن ٌیازُاي رواٌی و ّاًفی اّىاي ظاٌّاده یکی 

 رٌگ اؿث. دیگؼ از ّّارض ایً صىّر کو
  

  اسضاي ًياصّاي کالهی ٍ عاعفی صى دس هحيظ کاس:

اي  ىضیي کار آن كغر ةا ُيکاران و ىؼازْان ارجتاط کالىی دارٌغ کَ ىيکً اؿث در ىٍؽل ٌیاز و اٌگیؽهةؼظی از ةاٌّان قاغم در 

ُاي افؼاًی و  جّاٌغ ةَ قکم ىكکالت ّاًفی و رفحاري و دوؿحی ي کالىی ةا اّىاي ظاٌّاده ٌغاقحَ ةاقٍغ. ایً ىـئهَ ىی ةؼاي ةؼكؼاري راةٌَ

ُيـؼ ٌیؽ ىيکً اؿث ایً ىّوّع ىّزب ةغظهلی و ةؼكؼاري رواةي ّاًفی و کالىی ٌاؿانو ةا زٌان ٌاؿانو در فؼزٌغان ةؼوز کٍغ. در ىّرد 

 دیگؼ قّد.

ي زن،  ًهتاٌَ قّد. ةَ ةیان دیگؼ، رفحار اؿحلالل گاُی اؿحلالل ىانی و ّغم واةـحگی اكحنادي زن ؿتب جغییؼ رواةٌف ةا ىؼد ىی

 .قّد ً ىـئهَ ىّزب ةؼوز اظحالف در ظاٌّاده ىیکٍغ و ای دار ىی اكحغار و ىغیؼیث ىؼد را ظغقَ
  

  کاّص استباط با بستگاى ٍ دٍستاى:

 ىٍؽوي ٌّّی ةَ رو، ایً از. دارٌغ اكّام و ظاٌّاده در صىّر ةؼاي کيحؼي وكث ؿٍحی، ُاي ظاٌّاده ةا ىلایـَ در قاغم، ُاي ظاٌّاده

 دٍُغ. ىانی اًؼافیان را از دؿث ىی صحی و رواٌی و ّاًفی صيایث و قٌّغ ىی
  

  ي استباعات کاسي بش استباعات خاًَادگی: غلبِ

اي  گیؼد؛ ةَ گٌَّ گاُی ارجتاًات دوؿحاٌَ و رواةي ّاًفی در ىضیي کار و ىیان ُيکاران از رواةي و جْاىالت ظاٌّادگی پیكی ىی

 زٌغ. ایً ةَ رواةي ظاٌّادگی ةیف از پیف آؿیب ىیکَ ُيان ىغت زىان کّجاه صىّر در ظاٌّاده ٌیؽ صىّري ؿؼد اؿث و 
  

 تأثيش اضتغال هادس بش فشصًذاى
گػارد. ىادران  ارجتاط فؼزٌغان ةا ىادر ٌَ فلي در رفِ ٌیازُاي کّدك ىؤدؼ اؿث، ةهکَ ةؼ صاالت رواٌی و ّاًفی وي ٌیؽ جأدیؼ ىی

دار ةَ کّدکان  جّاٌٍغ ُياٌٍغ ىادران ظاٌَ روز از فؼزٌغ زغا ُـحٍغ، ٌيیقاغم اغهب ةَ دنیم آٌکَ ةعف ىِيی از ؿاّات ىفیغقان را در ًّل 

کكٍغ.  داري را ُو ةَ دوش ىی ظاٌَ و ظاٌَ ُا در کٍار ظـحگی زـيی و ذٍُی ٌاقی از کار، ىـئّنیث  ظّد رؿیغگی کٍٍغ. ّالوه ةؼ ایً، آن

ُا ایً کار ىيکً اؿث ىّزب ةؼوز  ؿان ٌیـث، چؼا کَ ةَ ةاور آناز ؿّي دیگؼ، ؿپؼدن کّدکان ةَ ىِغ کّدك ُو چٍغان ىّرد جأییغ کارقٍا

 ؿانی قّد. ُاي رواٌی ظامی در ةؽرگ ٌاةـاىاٌی
  

  ي عاعفی اص فشصًذ: فاصلِ

قّد و  ُاي ٌعـحیً زٌغگی، ٌیاز قغیغ ّاًفی دارٌغ و ایً ٌیاز جٍِا از ؿّي ىادر جأىیً ىی قٍاؿان ىْحلغٌغ کّدکان در ؿال روان

جؼیً ٌلف را در ایساد جْادل ّاًفی و رواٌی و ایساد فىایم دارد،  قّد. ةا قاغم قغن زن، کَ ىِو زایگؽیً دیگؼي جأىیً ٌيیةا ُیچ ٌِاد 

 قّد. ي قغیغ روصی ةَ فؼزٌغش وارد ىی نٌيَ
  

 پزیشي فشصًذ: کاّص ًفَر هادس دس تابعيت

کٍغ. اقحغال ىادر ٌیؽ ایً دوري را پغیغ  ُا کو ىی آن در ٌفّذقان ىیؽان از قّد فؼزٌغان از وانغیً دوري ؿتب کَ اي ىـئهَ ُؼ 

 قٍّي الزم را ٌغارد. گػارد، زیؼا فؼزٌغ دیگؼ صؼف آورد و ةَ ایً مّرت، ةؼ جؼةیث مضیش فؼزٌغان جأدیؼ ىی ىی
  

  سفتاسّاي تشبيتی خاسج اص خظ تعادل:

قّد و گاُی  گیؼي افؼاًی ىادر ىی اٌَ و ؿعثغیؼدوؿح رفحار ؿتب گاُی ىٍؽل از ظارج در اقحغال از ٌاقی روصی ُاي ظـحگی

کّقغ جا ؿاّات ٌتّدن ظّد را ةا ُغیَ یا ٌّّی ةاج دادن ةَ فؼزٌغ زتؼان کٍغ و ایً روٌغ افؼاًی و جفؼیٌی رفحار ةا فؼزٌغان  ُو ىادر ىی

 ٌيایغ. کهیّث جؼةیث او را دچار ظغقَ ىی
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 ّا: ّاي آىعذم ًظاست هستقين بش فشصًذاى ٍ غفلت اص ًياص

 ظنّص ةَ و وانغیً ىـحلیو ٌُارت ّغم از صکایث ٌّزّاٌی در ّاًفی ُاي ةضؼان و جضنیهی اُفث جيؼکؽ، ّغم و پؼظاقگؼي 

 .کكغ ىی رخ ةَ ةیكحؼ را فؼزٌغان رفحارُاي ةؼاةؼ در ىادر ىّكِ ةَ واکٍف و صىّر ةَ ٌیاز ىـئهَ ایً و دارد ُا ن آ ةؼ ىادر
  

  تضعيف جایگاُ پذس:

جّاٌٍغ ةعكی از ٌیازُاي ىانی  اقحغال ىادر ىيکً اؿث ٌلف و زایگاه پغر را در ةیً فؼزٌغان پـؼ ىعغوش کٍغ. فؼزٌغان چّن ىی

ٌیاز ةغاٌٍغ و  ُاي وي ظّد را ةی ُا و راٍُيایی ظّد را از ًؼیق ىادر ةؼًؼف ٌيایٍغ، ىيکً اؿث ٌلف پغر را در ىٍؽل ٌادیغه ةگیؼٌغ و از کيک

 ، پغر در اٌؽوا كؼار گیؼد.ةَ ىؼور زىان
  

 سًگ ضذى ًقص هادس بِ عٌَاى الگَي جٌسيتی بشاي دختشاى: کن

 یاد را آن اىذال و داري ةچَ قُّؼداري، کغةاٌّیی، داري، ظاٌَ ىادر، ةا جْاىم در دظحؼ. اؿث ىادر دظحؼ، انگّي ٌعـحیً جؼدیغ ةی 

کٍغ؛ اىا صىّر کو ىادر  گیؼد و ظّد را ةؼاي زٌغگی آیٍغه آىاده ىی یى ِّغه ةؼ ظاٌّاده در را زٌغگی ىـئّنیث از ةعكی جغریر، ةَ و گیؼد ىی

 ؿازد. رىق ىی در ظاٌَ و کاٌّن ظاٌّاده ایً انگّ را ةی
  

  دٍگاًگی دس تشبيت فشصًذاى:

 ىذم فاىیم از دیگؼي افؼاد ةَ یا کّدك ىِغ ةَ را ظّد فؼزٌغان یا فؼزٌغ اؿث ىستّر ىادر کار، ىضم در صىّر زىان ًّل در

ُاي جؼةیحی ىؼةیان ىِغُا و دیگؼان ىحفاوت ظّاُغ  ُا و روش ّاُؼ یا ىادرةؽرگ ةـپارد. ایً در صانی اؿث کَ انگُّاي جؼةیحی ىادر ةا ایغهظ

 ُا رقغ ظّاٍُغ ٌيّد. ةّد و فؼزٌغان ةا صانحی دوگاٌَ در رفحار و افکار و ارزش

قّد و  ُاي ٌعـحیً زٌغگی، ٌیاز قغیغ ّاًفی دارٌغ و ایً ٌیاز جٍِا از ؿّي ىادر جأىیً ىی ؿالقٍاؿان ىْحلغٌغ کّدکان در  روان

جؼیً ٌلف را در ایساد جْادل ّاًفی و رواٌی و ایساد فىایم دارد،  قّد. ةا قاغم قغن زن، کَ ىِو ةا ُیچ ٌِاد زایگؽیً دیگؼي جأىیً ٌيی

 قّد. ي قغیغ روصی ةَ فؼزٌغش وارد ىی نٌيَ

 

 باًَاى اضتغال اجتواعی آثاس 
جّاٌٍغ ةَ ًّر غیؼىـحلیو زاىَْ را ىحأدؼ ؿازٌغ، اىا  اگؼچَ پیاىغُاي فؼدي، ظاٌّادگی و آدار اقحغال ىادر ةؼ فؼزٌغان ُيگی ىی

ي ىؼدان اقاره جّان ةَ کاُف رقغ زيْیث و ةیکار اقحغال زٌان ةَ ًّر ىـحلیو ٌیؽ جتْاجی ةؼاي زاىَْ دارد. از زيهَ جتْات ایً اىؼ ىی

 کؼد.

 ادؼ اقحغال ةاٌّان ةا ٌؼخ رقغ زيْیث در کكّر .1

ٌُؼان ارجتاط  ٌؼخ رقغ زيْیث در کكّر ىا ٌیؽ ةا کاُف چكيگیؼي ىّازَ قغه اؿث؛ کاُكی کَ ةَ ةاور ةـیاري از ماصب .2

 ُاي اظیؼ دارد. ىٍْاداري ةا افؽایف اقحغال ةاٌّان در دَُ
  

  فشصًذآٍسي:کن ضذى هيل بِ 

 در. ةؼآیٍغ ىادري ٌلف ایفاي پؾ از ةحّاٌٍغ جا ةاقٍغ داقحَ کيحؼي فؼزٌغان دٍُغ ىی جؼزیش وَایف جْغد ؿتب ةَ قاغم زٌان

ي  ُغ فامهَقا ُو گاُی. قّد ىی دیغه ةیكحؼ اؿث قاغم زن ُا آن در کَ ُایی ظاٌّاده در کَ اؿث غانتی ي پغیغه فؼزٌغي جک اىؼوز ٌحیسَ

 ُاي ظّدش را دارد. ُا ُـحیو کَ آؿیب ةیً ةچَؿٍی زیادي 
  

  تأخيش دس فشصًذآٍسي:

 ةَ را فؼزٌغآوري ٌاگؽیؼٌغ قغهكان ٌغادن دؿث از ةؼاي قاغم زٌان ُا، آن ٌاىٍاؿب ازؼاي و كّاٌیً وْف اؿاس ةؼ و ىا کكّر در

 .ةیٍغازٌغ جأظیؼ

 

 

 

 



 578 - 587، ص5991،زمستان   8رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 هشداى بيکاسي .3 
جؼ زیؼ ةار  روٌغ و ةَ دنیم آٌکَ ىـئّنیث ىغیؼیث ىانی ظاٌّاده ةا آٌان ٌیـث، راصث ىیجؼي ةَ قيار  زٌان اغهب ٌیؼوي کار ارزان

ُا و ىؤؿـات ةَ اؿحفاده از ٌیؼوي زن جيایم داقحَ ةاقٍغ و در ایً ىیان، ىؼدان  قّد قؼکث روٌغ. ُيیً اىؼ ىّزب ىی درآىغ ىی ىكاغم کو

 ي اىؼوز ىا ٌیؽ ُـث. ُاي زاىَْ ُا و دغغغَ ىاٌٍغ. ایً ىّوّع یکی از ٌگؼاٌی ةیکار ىی

 

 ساّکاسّا 

جّان ّالوه ةؼ در ٌُؼ گؼفحً  ُایی کَ ةؼاي اقحغال ةاٌّان ةؼقيؼدیو، راُکارُایی ٌیؽ وزّد دارد؛ راُکارُایی کَ ىی در ةؼاةؼ آؿیب

 ىٍُّر کؼد.ُا  ىـائم اكحنادي ظاٌّاده، آراىف روصی و رواٌی ةاٌّان، ٌِاد ظاٌّاده و فؼزٌغان را ٌیؽ در آن

داري و ارزش  داري:قایغ در ٌعـحیً گام الزم ةاقغ جا ةا ٌگاُی دوةاره ةَ زایگاه ظاٌَ جّزَ ةَ ارزش و اُيیث ظاٌَ و ظاٌَ .1

ث، داري ىحلارن ةا ةیکاري ٌیـ ُيـؼي و ىادري، ةازجْؼیفی از اقحغال و ىفیغ ةّدن ةاٌّان زاىَْ ارائَ قّد. ىٌاةق جْؼیفی کَ ارائَ قغ، ظاٌَ

ُاؿث؛ ُيچٍان کَ در آیات و روایات ىا  ؿازى و امالح ازحياع و رقغ اٌـان دارى و ایفاي ٌلف ىادري و ُيـؼي، ةـحؼ فؼٍُگ ةهکَ ظاٌَ

 .اي قغه اؿث ُيـؼي زٌان جّزَ ویژهٌیؽ ةَ ارزش ىادري و 

 اصیاي ارزش ىادري و اُيیث جؼةیث فؼزٌغ .2

 جلـیو کار ىیان اّىاي ظاٌّاده .3

ُا و ىعارج زٌغگی و ةَ ٌّّی ةازگكث ةَ ؿتک زٌغگی ایؼاٌی و  گؼایی و رّایث اّحغال و كٍاّث در ُؽیٍَ پؼُیؽ از جسيم .4

 ُا ٌیـث. زىان زن و قُّؼ ةؼاي جأىیً ُؽیٍَ قّد و دیگؼ ٌیازي ةَ اقحغال ُو اؿالىی ؿتب کاُف چكيگیؼ ٌیازُاي ىادي ظاٌّاده ىی

 وكث ةؼاي ةاٌّان ا پارهوكث ی گـحؼش کارُاي ٌیيَ .5

 جؼ قغن ةضخ دورکاري و در ٌُؼ گؼفحً اونّیث ةؼاي دورکار قغن زٌان، ةَ ظنّص ىادران داراي فؼزٌغ کّچک زغي .6

 ُاي اظالكی ُاي قغهی ىؼدان و زٌان ةؼاي پیكگیؼي از ةؼوز ةؼظی آؿیب جفکیک ىضیي .7

 ي ىكاغم ىضهْ ي ىكاغم ظاٌگْ و جّؿَْ جّؿَْ .8

 ُاى ىادراٌَ ي چٍغ ؿانَ ةَ دنیم اٌسام فْانیث اىکان ةَ دؿث آوردن فؼمث قغهْ پؾ از وكفَ .9

 ُاى غیؼوؼورى در ؿاّات قب ةؼاي زٌان صػف کكیک .11

 ُاى ىحٍاؿب ةا روصیات ةاٌّان ُاى قغهی زغیغ در ّؼمَ ایساد فؼمث .11

 ُاي ىْیكحی ایً ككؼ ىفیغ و ىؤدؼ غغغَدار ةؼاي کاؿحً از د ي زٌان ظاٌَ زغي گؼفحً ةیيَ .12

 

جّاٌغ جا  ًهتغ و اگؼ زغي گؼفحَ قّد، ىی گػاران زاىَْ را ىی ُا از زيهَ ىّاردي اؿث کَ ُيث و ةاور ىـئّالن و ؿیاؿث ایً

 ُاي اكحنادي ةکاُغ. صغود زیادي از ىكکالت ةاٌّان در زىیٍَ
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  گيشي ًتيجِ

ازحياّی، جلاواي  -اقحغال زٌان ىی جّان چٍیً گفث کَ اىؼوز ةَ دنیم فىاي ٌاىٌهّب فؼٍُگیپؾ از ةؼرؿی ازيانی ىّوّع 

فؼاوان از ؿّي زٌان و دظحؼان ةؼاي اقحغال وزّد دارد. از ًؼفی زىیٍَ ُاي اقحغال ىٍاؿب ةؼاي اقحغال ؿانو و در قان زٌان و دظحؼان ةَ 

ر ىكاغم پـث و ٌاىٍاؿب ىكغّل ةَ کار ىی قٌّغ. ایً فؼآیٍغ در صال قحاب، ةـیاري از اٌغازه کافی وزّد ٌغارد. نػا ةـیاري از ىحلاویان د

 ازحياّی ةـیاري را در زاىَْ ةّزّد ىی آورد و جكغیغ ىی کٍغ. -آؿیب ُاي فؼٍُگی

ٌاؿانو  در ایً اوواع، ةؼرؿی کاىم و ُيَ زاٌتَ از اوواع َؼفیث ُاي ةـیار ةاٌّان در زاىَْ از یک ًؼف و ٌیؽ امالح فىاي

 ًؼف از. اؿث ازحياّی -فؼٍُگی صیاجی و ىِو ةـیار ُاي اونّیث زؽء ّانی آىّزقی و جؼةیحی –رؿاٌَ اي و ةِیٍَ ؿازي ٌُام آىّزقی 

غویً و جنّیب كّاٌیً و ىلؼرات الزم و کافی کَ ّالوه ةؼ زىیٍَ اؿحفاده از جّاٌيٍغي ُاي ةاٌّان، از ُؼگٌَّ ؿّاؿحفاده و جعؼیب ج ةا دیگؼ

قعنیث زٌان و آؿیب ةَ ؿاظحار ارزقيٍغجؼیً ٌِاد ازحياّی یٍْی ظاٌّاده زهّگیؼي ٌيایغ و ٌیؽ ایساد ؿاظحارُاي ؿانو و ىحٍاؿب ةا 

 فْانیث زٌان در زاىَْ، ىضیي ىحٍاؿب و ىٌهّب فْانیث ُاي زٌان و ةاٌّان را در زاىَْ فؼاُو ٌيّد.

صىّر زٌان در آن ىكاغم ةـیار ىِو و صیاجی اؿث، از زيهَ پؽقکی، ىحاؿفاٌَ در صال صاوؼ ةؼاي ةـیاري از ىكاغهی کَ 

 آٌِا اؿالىی –ارزش ُا، قعنیث و ُّیث ایؼاٌی  کَ ىضحؼىی ةاٌّان نػا ٌیـث؛ فؼاُو ىحْانی و ىٌهّب قؼایي ٌیؽ …پؼؿحاري، آىّزقی و

 ّانياٌَ ةـیار زاىَْ فؼٍُگی اوواع و ازحياّی قؼایي ةَ ٌـتث ةایـث ىی دارد، اُيیث ىٍؽل از ةیؼون در كیيحی ُؼ ةَ آٌِا اقحغال از ةیف

 .ٌگیؼٌغ كؼار ُا رؿاٌَ و اقعاص ةؼظی اةهِاٌَ ُیاُّي جـهیو و داده ٌكان واکٍف

در فىاي کٌٍّی، ىّوِ و جنيیو ةاٌّان ةـیار ىِو اؿث. زٌاٌی کَ ظّد را در ُیاُّي دٌیاي ىغرن گو کؼده و ظّد را ةَ دؿث 

ؿپارٌغ، ىی ةایـث پاؿعگّي ؿّاالت وزغان اٌـاٌی ظّیف ةاقٍغ کَ از آٌِا پؼؿف ىٍنفاٌَ اي ظّاُغ پؼؿیغ و  روٌغ ّاىیاٌَ زاىَْ ىی

 آن ایٍکَ در ایً ىْاىهَ چَ چیؽ را ةا چَ ةِایی ةَ چَ فؼوظحیغ!؟

زاٌَ چٍغیً ؿاّث ىادراٌی کَ اقحغال ظّد را در ةیؼون ىٍؽل اٌحعاب کؼده اٌغ، ىی ةایـث ةَ ایً ؿّال پاؿط ةغٍُغ کَ اگؼ رو

 ىادر فؼزٌغجان را از او گؼفحَ ایغ، در ةؼاةؼ آن چَ زایگؽیٍی را ةَ او داده ایغ!؟

اىیغواریو کَ ُيَ دؿث اٌغرکاران و ىـئّنیً ىضحؼم و از ُيَ ىِيحؼ ةاٌّان ارزيٍغ زاىَْ ایؼان اؿالىی در ایً ةؼَُ جاریعی ةا 

 افکار ّانياٌَ، رفحاري در قان قعنیث و ُّیث واالي ىادران، ُيـؼان، ةاٌّان و دظحؼان ایؼاٌی ىـهيان را ٌكان ةغٍُغ. 
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