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Abstract
The present study has been done with aim to
conceptualization of workplace curriculum as a
neglected or emerging discourse. The research
method that used in this study was a one of the
qualitative
method
as
a
descriptive
Phenomenology study. Workplace curriculum is a
phenomenon that dependent on context, content
and
organizational
maturity.
Workplace
curriculum includes a set of topics that must was
an interpretation and descripted in terms of
different contexts. Because in the process of
discourse production some of the discourses was a
banned or suppressed and others are accepted.
Difference in context, arena and certain
discourses, would shaped, transformation and
even metamorphosis in workplace curriculum
discourses. What is evident in this process, is the
existing of workplace curriculum as a neglected
discourse that beyond any discourse, existing
another discourse
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چکیده
پژٍّش حاضز با ّذف هفَْم پزداسی بزًاهِ درسی هحیی کیار
بِ عٌَاى یک گفتواى هغفَل یا ًَظَْر بیِصیَر کیفیی ٍ بیا
 بزًاهِ درسیی.دیذی پذیذارشٌاساًِ اس ًَع تَصیفی اًجام گزفت
َ هتي ٍ تابع بلی،ٌِهحی کار پذیذُ ای است کِ ٍابستِ بِ سهی
ساسهاى ّا بَدُ ٍ شاهل هجوَعیِ ای اس هباحثیا اسیت کیِ در
بستزّای هختلف هیبایست هَرد تفسیز ٍ تعبیز قزار گیزد؛ سییزا
ٍ  هوٌَع ییا سیزکَو،در فزآیٌذ تَلیذ گفتواًی بزخی گفتواىّا
ٍ ِ عزص، اس سَیی تفاٍ در بستز.بزخی دیگز پذیزفتِ هیشًَذ
 دگزگیًَی ٍ حتیی، هَ یک شیکل گییزی،گفتواى ّیای هعییي
.دگزگًَی در گفتواى ّای بزًاهِ درسی در هحی کار هییشیَد
آًچِ در ایي فزآیٌذ هشَْد است ٍ َد بزًاهِ درسی هحی کیار
،بِ عٌَاى یک فزآیٌذ هغفَل است کِ فزاسَی ّیز گفتویاى آى
.گفتواى دیگزی ٍ َد دارد
، یادگیزی هحی کار، بزًاهِ درسی هحی کار:واژههای کلیدی
گفتواى

. ایي همبلِ هغتخزج اس رعبلِ دوتزی َّهي دٍعتی حبخی آثبدی اعت.1
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مقدمٍ
چبلؼّبی ّشارُی خذیذ ّوچوَى خْوبًیعوبسی عوزیغ
عَفووبىّووبی تغییووز حبف و اس اًم و ة فوويآٍری تحووَل
ثیي الوللی هفَْم التقبد داًؼ هحَر ٍ ثغویبری اس ػَاهو
دیگز هَخت تغییزات ثیعبثمِ ثزًبهِ درعی در ثؼذ خْبًی
ؽوذُ اعوت  .)Cheng & Townsend, 2000ثوزای درن
ایي هَضَع اگز هفَْم ثزًبهِ درعی را در هزحلِ هؼیٌی اس
تحَل در ًظز ثگیزین یؼٌی ًَػی تغییوز پوبراداین در دّوِ
 ٍ 1990عپظ آى را ثب پضٍّؼّبیی ووِ در دّوِ لجو اس
 1990اًدبم ؽذُاًذ همبیغِ وٌین آًگوبُ تقوَیز حبفو
تقووَیزی رٍؽووي ٍ لبث و درن اعووت .پووبرادین تغییووز در
ثزًبهووِدرعووی را هوویتووَاى در لبلووت ثزرعووی تحووَ ت
پیؾووزفتّووب ٍ اًذیؾووِّووبی هؼبفووز ثزًبهووِ درعووی ٍ
خغتٍخَی هفَْهی دگزگَى ؽذُ ٍ حتی دیگزگَى ؽذُ
اس ثزًبهووِ درعووی ثووِ تقووَیز وؾوویذ Fathi vajargah,
 .)2013گذار اس پوبرادین تغییوز ٍ ًَهفْوَمپوزداسی ثزًبهوِ
درعی ثِػٌَاى یه فزآیٌذ هغتوز ٍ پیؼرًٍذُ ٍ ًِ فزفبً
ثِػٌَاى یه رٍیذاد ایي فزفت را فزاّن آٍردُ اعت وِ در
هَرد اهَری وِ تبوٌَى اًدبم دادُایون خوبیی ووِ اوٌوَى
ایغتبدُ این ٍ آًچِ ثبیذ ثزای آیٌذُ ثزًبهِریشی وٌین فىوز
وٌین  .)Littlejohn,1998ثب ایي ًگوزػ ًگوبُ ثوِ ثزًبهوِ
درعی را در دٍ هحَر هیتَاى هوَرد ثزرعوی ػویوك لوزار
داد؛ الف) آًچِ ثِػٌوَاى ثزًبهوِ درعوی در آهوَسػ ػوبلی
هفَْمپزداسی هیؽَد وِ در ایوي فوَرت ثوِسػون فتحوی
ٍاخبرگوبُ  )Fathi vajargah, 2014ثزًبهووِ درعووی را در
ثغتزّب ٍ گفتوبىّبی هختلفی چَى؛ اًتموبدی خٌغویتی
پذیذارؽٌبختی ٌّزی ثویيالوللوی پغوتهوذرى ٍ غیوزُ
هَرد ثحث لزار هیدّذ ٍ در ثؼذ فٌوی آى هَضوَع ثزًبهوِ
یبدگیزی یىپبرچِ در هحیظ وبر را پیؼ هیوؾوبًذ ووِ اس
ایي هٌظز ثزًبهِدرعی ثِهثبثِ پلوی اعوت ووِ ثویي آًچوِ
فزاگیزًووذگبى در ًظووبم آهَسؽووی فزاهوویگیزًووذ ثووب آیٌووذُ
حزفِای آىّب پیًَذ هؼٌبداری ثزلزار هیوٌوذ Patrick et
 .)al, 2009ثووب ایووي ًگووبُ ّووذ ثزًبهووِ درعووی تزثیووت
فبرؽ التحقی ًی دارای هْبرت ّوبی هغلوَة ٍ هوَرد ًیوبس

فٌبیغ هَرد ًظز ٍ ثوِعوَر ٍیوضُ تَعوؼِ ؽبیغوتگیّوبی
رفتبری هبًٌذ اػتوبدثًِفظ ارتجبعبت هوذیزیت ارتجبعوبت
ثب هؾوتزی ٍ اثتىوبر ػوو اعوت Fleming & Ferkins,
& 2006; Archer & Davidson, 2008; Martin
)Hughes, 2009؛ سیوزا ثوِ ّووبى تزتیجوی ووِ ٍووبیف ٍ

فيآٍری خذیذ وبّز هیؽًَذ افزاد عوبسهبىّوب ًیوش ثبیوذ
وزفیت وغت ٍ فزاگیوزی عوزیغ ؽبیغوتگیّوب داًوؼ ٍ
هْبرتّبی هزتجظ را در خَد ایدبد وٌٌذ )Walton,2005
ٍ ة) فْن ثزًبهِ درعی در فضبی ثیزٍى اس ًظوبم آهوَسػ
ػبلی اس خولوِ خبهؼوِ ٍ فوٌؼت ثوِػٌوَاى هحو آسهوَى
هفبّین ٍ دعوتبٍردّب؛ ووِ در ایوي هحوَر ثزًبهوِ درعوی
ػ لِ هٌذ ثِ وبرگیزی رٍیىزدّبی ًَیي ٍ حزوتی ثیعبثمِ
اس ثزًبهووِریووشی آهووَسػّووبی رعوووی ثووِ عوووت خلووك
فزفت ّبی غیزرعوی ثزای یبدگیزی پبیذار اعت وِ اس آى
تحت ػٌبٍیي چَى یبدگیزی در هحیظ وبر یب ثزًبهِ درعی
هحیظ وبر یبد هی ؽَد وِ در پضٍّؼ حبضز ثز فْن ثزًبهِ
درعی در هحیظ ثیزٍى اس داًؾگبُ ٍ در عبسهبىّب در لبلت
تَفیف گفتوبىّوبی هَخوَد تأویوذ هویؽوَد .هٌظوَر اس
گفتوبى؛ هتي ٍ ثغتزی اعت ووِ در آى یوه هَضوَع یوب
رؽتِ هَرد تَخِ لزار هیگیوزد )Fathi vajargah, 2014؛
ثٌبثزایي فْن ثزًبهِ درعی هحیظ وبر ثوِػٌوَاى فزآیٌوذی
ًظبمهٌذ ثب ّذ ایدبد تؼْذ ثِ یبدگیزی هوذاٍم اس عزیوك
ؽوویَُّووبی رعوووی غیزرعوووی ضوووٌی ٍ ًیووش فٌّووبٍری
ثغووتزّبی سم را ثووزای ثْجووَد هووذاٍم عووبسهبًی فووزاّن
هی آٍردّ .وچٌیي ثب تأویذ ثز ایدبد ٍ تَعؼِ هْوبرتّوبی
اعبعی حَسُ ّبی ؽغلی هتٌَع ثز تَعؼِ تَاًوٌوذی ّوبی
ولیِ وبروٌوبى تَخوِ ٍیوضُ دارد Boud and Solomon,
ّ )2000ز ثغتز ػزفِ ٍ گفتوبى هؼیي َّیت هتفوبٍتی
ثِ ثزًبهِ درعی هیثخؾذ .ثِػجبرت رٍؽيتز ثزًبهِ درعی
هحیظ وبر عزحی اعت وِ ٍاثغتِ ثِ سهیٌِ هوتي ٍ توبثغ
ثلَؽ عبسهبىّب ثَدُ ٍ ؽبه هدوَػِ هجبحثبتی اعوت ووِ
در ثغتزّبی هختلف هیثبیغت هَرد تفغیز ٍ تؼجیوز لوزار
گیووزد  .)Hosseini zadeh, 2005در عووبلّووبی اخیووز
ػلیزغن ایٌىِ ثزًبهِ درعی هحویظ ووبر ٌّوَس ّون ثوزای
ثغیبری اس عوبسهبى ّوبی ایزاًوی در لبلوت ثزًبهوِریوشی ٍ
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ثزگشاری ثزًبهِّبی آهَسؽی در لبلوت دٍرُّوبی آهَسؽوی
وَتبُهذت و ط هحوَر ثوِػٌوَاى ولیوت ثزًبهوِ درعوی
هحیظ وبر هفَْمپزداسی هیؽَد لىي اهوزٍسُ در فزاعوَی
هزسّب دغذغوِ ثزًبهوِ درعوی هحویظ ووبر تٌْوب ثزگوشاری
دٍرُّووبی آهَسؽووی ًیغووت ٍ هووذیزاى ارؽووذ عووبسهبىّووب
اًتظبرات هتفبٍتی اس ثزًبهِ درعی هحیظ وبر دارًذ .اگزچِ
ثزًبهووِریووشی ٍ ثزگووشاری دٍرُّووبی آهَسؽووی ٌّووَس ّوون
ثِػٌَاى یه فؼبلیت اعبعی ٍ گشارػ عبس هْون ٍ اعبعوی
تلمی هیؽَد اهب ثزًبهِ درعی هحیظ وبر دیگز در اًحقوبر
تذٍیي یب عزاحوی ٍ ثزگوشاری دٍرُّوبی آهَسؽوی وو ط
هحَر ًیغت ٍ ػ لِهٌذ ثِ ثِوبرگیزی رٍیىزدّبی ًَیي ٍ
حزوتی ثیعبثمِ اس ثزًبهِریوشی آهوَسػّوبی رعووی ثوِ
عوت خلك فزفت ّبی غیزرعوی ثوزای یوبدگیزی پبیوذار
ثَدُ اعتّ .وچٌویي وْوَر فٌوبٍریّوبی ًوَیي ٍ درّون
تٌیذگی ثیؼاسپیؼ هىوبًیشمّوبی یوبددّی-یوبدگیزی ثوب
دًیبی  ICTفْن ثزًبهِ درعی هحیظ ووبر را ثوب پیچیوذگی
فووشٍىتووزی ّوووزاُ ًوووَدُ اعووت وووِ ثووِػٌووَاى حووَسُای
تخققی در آى گفتوبىّبی هتفبٍتی ثىبر ثزدُ هویؽوَد
وِ ثزگشاری و طّبی درط تٌْب یىی اس چٌذّب گفتووبى
هَخَد اعت .ایوي گفتووبىّوب ثوز اعوبط ثبفوت عوبسهبى
ٍالؼیتّب ٍ ثغوتزّبی اختووبػی ٍ تفىوز غبلوت عوبسهبًی
ًغجت ثِ ثزًبهِ درعی هحیظ وبر ؽى هیگیزًذ.
ضريرت پرداخته بٍ بروامٍ درسی محیط کار
یبدگیزیّبی حبفو اس ًظوبم آهوَسػ رعووی ٍ آهوَسػ
ػبلی هؼوَ ً ًویتَاًوذ پبعوخگَ ٍ توأهیيوٌٌوذُ داًوؼ ٍ
تَاًوٌذیّبی هَرد ًیبس هحیظ وبر ثبؽذ Virtanen et al,
 )2014; Tynjala, 2008; Billet, 2001ایوي ؽوىب در
ؽبیغتگیّب ثِعَر ٍاضح در ّوِ عغَح ًظبم آهَسؽوی اس
هذارن ػبلی تحقیلی گزفتِ تب هوذارن پوبییيتوز را درثوز
هیگیزد .ایي هغئلِ هَخت حوبیت رٍسافشٍى داًؾوگبُّوب
فٌبیغ ٍ دٍلت ّوب ثوزای اًدوبم هغبلؼوبت هوزتجظ ثوب ایوي
هَضَع ٍ ح هؾوى ت ٍ هَاًوغ آى در عوبسهبىّوب ؽوذُ
اعت  .)Reed and Kelly, 2002اس عوَیی لبثلیوتّوبی
ثبلمَُ هحیظ ووبر ثوِ ػٌوَاى هحویظ یوبدگیزی هغبلؼوبت

هتؼذد ٍ گغتزدُای را ثِ خَد هؼغَ داؽتِ اعت

Noe

et al, 2010; Lee et al, 2004; Evans and kersh,
 .)2004; Harris et al, 2001هحَر اعبعی ایي هغبلؼبت

ت ػ ثزای تَعؼِ ؽبیغتگیّوبی وبروٌوبى ٍ فزآیٌوذّب ٍ
ؽزایغی اعت وِ ایي تَاًوٌذیّب در هحیظ وبر یبدگزفتوِ
هیؽوًَذ Nordman and Hayward, 2006; Colley et
 .)al, 2003اس ایيرٍی ًبثی ٍ ثبگلی Nabi and Bagley,
 )1998ثز ایي ػمیذُ اًذ ووِ فوٌبیغ ًجبیوذ اًتظوبر داؽوتِ
ثبؽووٌذ وووِ ًظووبم آهووَسػ ػووبلی فووبرؽالتحقووی ًی ثووب
تَاًوٌذیّوبی خْوبىؽووَل ٍ لبثو ووبرثزد ثوزای ّووِ
عبسهبىّب تزثیت ًوبیٌذ .ثز ّویي اعبط چتْوبم ٍ چیوَرس
 )Cheetham and chivers, 2001هؼتمذًوذ ووِ ثخوؼ
ػوذُای اس هْوبرتّوبی حزفوِای ٍ ؽبیغوتگیّوب ثؼوذ اس
فبرؽ التحقیلی ٍ در هحیظ ووبر فزاگزفتوِ هوی ؽوًَذ؛ اهوب
ثووِسػوون ًَث و ٍ ّبع و )Nobel and hassell, 2008
چگًَگی ٍ ػوك ایي یبدگیزی ثِ هیوشاى اّویوت ٍ تَخوِ
عبسهبىّب ثِ خبیگبُ آهَسػ ٍ ثْغوبسی وبروٌوبى ثغوتگی
دارد ٍ در حمیمووت تووبثغ هیووشاى ثلووَؽ عووبسهبىّووب ٍ ًووَع
ًگبّؾبى ثِ ایي هَضَع اعت .اس دیگز عَ رؽوذ ٍ تَعوؼِ
ٍاحذّبی آهَسػ ٍ ثْغبسی هٌبثغ اًغبًی در ؽوزوتّوب ٍ
هؤعغبت خقَفی ٍ دٍلتی؛ ؽى گیزی ّوَیتی حزفوِای
را ثزای وبرؽٌبعبى ٍ فبحتًظزاى ایي ػزفوِ ثوِ ارهغوبى
آٍردُ اعوووت  ٍ )Molamohammadi, 2014تؾوووىی
اًدووويّووبی ػلوووی ٍ تخققووی گغووتزػ ػ یووك ٍ
دلهؾغَلیّبی آهَسؽوی در عوبسهبىّوبی پیؾوزٍ هٌدوز
ؽذُ اعت وِ ت ػّبی تدزثی هیذاًی ٍ تغجیموی ثوزای
اثوذاع ٍ توزٍیح رٍیىزدّوب الگَّوب ٍ رٍػّوبی خذیوذ در
تذٍیي ثزًبهِّبی درعی هحیظ وبر اس حیوث؛ ًیبسعوٌدی
عزاحی ٍ ثزًبهِریشی آهَسػ فزاّن آٍری ٍ پبیؼ ویفیت
دٍرُ ّب ٍ ارسؽیبثی اثزثخؾی فَرت پوذیزد ووِ هویتوَاى
خزیووبى ایووي حزوووت را در خووَایش تؼووبلی هؾووبّذُ ًوووَد
.)Khorasani and Molamohammadi, 2012
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مفًُم گفتمان
گفتوبى ثِعَرولی ثزای ثیبى ٍ ثِ تقَیز وؾویذى اؽوىبل
ًوَد یبفتي هَضَػی هؼیي وذگوذاری هجبحوث ٍ ػوبدات
و هووی رفتووبری ٍ اػتمووبدی وووِ هٌدووز ثووِ ؽووى گیووزی
حَسُ ای خذیوذ ٍ هؾوخـ در اثؼوبد فزٌّگوی ٍ توبریخی
هوویؽووًَذ ثىووبر هوویرًٍووذ .)Kristin & et all, 2009
گفتوووبىّووب چووبرچَثی ووو ى را ثووزای تؼووبه ت فووزاّن
هی آٍرًذ .در حمیمت گفتووبى ّوب رٍػ ّوبی سثوبًی هوَرد
اعتفبدُ ثزای تؼزیف دیذگبُّب ارسػّب ٍ َّیتّوبیی ووِ
افزاد را در یه ؽجىِ اختوبػی ثِ ّن هتق هویًوبیوذ را
تَفیف هیوٌٌذ .ثِ عَر خ فِ هیتَاى گفت گفتوبىّوب
فوزاّنوٌٌووذُی دیوذگبُّووبیی ّغووتٌذ ووِ افووزاد خْووبى
پیزاهَى را هیثیٌٌذ ٍ ثٍِاعوغِ گفتووبى هؾوخـ آى را
لوظ هویوٌٌوذ  .)Kristin & et all, 2009ثوِسػون گوی
 )Gaey, 1991فزاعوَی ّوز گفتووبًی گفتووبى دیگوزی
ٍخَد دارد .هتي یب گفتوبى در ثزداؽتّبی خذیذ ًِ فموظ
یه ًَؽتِ ثلىِ تب حذ ثیؾتزی ثِ ٍالؼیتّوب ٍ ثغوتزّبی
اختوبػی اع ق هیؽَد ثِػجبرتدیگز هتي ٍ ثغتزی ووِ
در آى یه هَضَع یب رؽوتِ هوَرد تَخوِ لوزار هویگیوزد
 .)fathi vajargah, 2014ثووِسػوون ووو ٍ ٍ هَفیووذر
 ) Laclau and Mouffider,1985گفتوبى فزفبً تزویجوی
اس گفتبر ٍ ًَؽتبر ًیغت چزاوِ ایيدٍ خَد اخوشای درًٍوی
ولیت گفتوبى فزك هیؽًَذ ٍ گفتووبى ّون درثزگیزًوذُ
ثؼذ هبدی ٍ ّن هشیي ثِ ثؼذ ًظزی اعت اس عوَیی آًچوِ
ؽى ًَع ٍ هحتَای ّز گفتوبى را تؼییي هی وٌوذ ثغوتز
سهوووبًی هىووبًی هوووَارد اعوووتفبدُ ٍ عوووَصُّوووب اعوووت
)Tajik,2004
مفًُم یادگیری در محیط کار
ثِسػن هتیَس  )Matthews, 1999تؼزیف دلیوك ٍ خوبهغ
هفَْم یبدگیزی در هحیظ وبر دؽَار اعت .لی ٍ ّوىوبراى
 )2004ثز ایي ػمیذُ اًذ وِ تؼزیف ٍاحوذی اس یوبدگیزی
در هحیظ وبر در هٌبثغ هَخَد ٍخَد ًذارد ٍ ایي اهز ًبؽی
اس دٍ دلی اعت .دلی اٍل ایيووِ هویتوَاى یوبدگیزی در
هحیظ وبر را ّن اس هٌظز عبسهبى ٍ ّون اس ًظوز وبروٌوبى

تؼزیووف ًوووَد؛ ٍ دلیوو دٍم ایٌىووِ تؼووبریف هتؼووذدی اس
یبدگیزی در هحیظ وبر در رؽتِّبی ػلوی هختلوف ارائوِ
ؽوووذُ اعوووت .فٌَیوووه  )Fenwickدر عوووبل )2006
هغبلؼِای را ثب ّذ هؾخـ وزدى هفَْم ثزًبهوِ درعوی
هحیظ وبر ٍ هؼیي وزدى هحذٍدُ آى ثب تَخِ ثِ ثزداؽوت
اس ایي هفْوَم اًدوبم داد .ثوِ ًظوز فٌَیوه دٍ دیوذگبُ اس
هفْووَم یووبدگیزی در هحوویظ وووبر ٍخووَد دارد؛ یووبدگیزی
ثِػٌَاى ثِ ًبم فزآٍردُ ٍ یبدگیزی ثِػٌَاى ثِ ًبم فزآیٌوذ .
پذیزػ ّز یوه اس ایوي دٍ ثوز چگوًَگی تؼزیوف هفْوَم
یبدگیزی هحیظ وبر تَعظ پضٍّؾگزاى توأثیز هویگوذارد.
ثووِسػوون فلغووتیذ ٍ ّوىووبراًؼ Flested & et all,
” )2004یبدگیزی در هحیظ وبر ثِ ػٌَاى یه فوزآٍردُ ثوِ
دعتیبثی ًتبیح هلوَط اس لجی اوتغبة داًؼ یوب گوَاّی
خذیذ اؽبرُ هیوٌذ درحبلیووِ یوبدگیزی در هحویظ ووبر
ثِػٌَاى یه فزآیٌذ ؽبه افزادی هیؽَد وِ ثوب اؽوتغبل
در فؼبلیووتّووب ٍ ٍوووبیف وووبری وووبرایی خووَد را ثْجووَد
هوویثخؾووٌذ” ایووي فزایٌووذ درًٍووی وووزدى داًووؼ اًتمووبل
یبدگیزی را اس یه هَلؼیت ثوِ هَلؼیوت دیگوز را تغوْی
هیوٌذ ٍ وبرهٌذ را ثِػٌَاى یه فزد ثبارسػتز ثِ عوبسهبى
تحَیو هویدّوذ  .)Rowden, 2007ثوِسػون فلغوتیذ ٍ
ّوىبراًؼ ثِػجبرتدیگز هیتَاى گفت یبدگیزی در هحیظ
وبر ثِ ػٌَاى یه فزآیٌذ ّوبى "ووبر گزٍّوی ثوِ هؼٌوبی
هؾبروت" اعت .در پوضٍّؼ حبضوز ثوب تَخوِ ثوِ ایٌىوِ
وبروٌبى ثِ ػٌَاى خشء یٌفه در یبدگیزی در ًظز گزفتوِ
هی ؽًَذ ًِ یوه هبّیوت ثیزًٍوی ثٌوبثزایي یوبدگیزی در
هحیظ وبر را ثِػٌَاى یه فزآیٌذ تؼزیف ؽوذُ اعوت ٍ در
ایي پضٍّؼ یبدگیزی هحیظ وبر ػجبرت اعت اس یبدگیزی
وِ در عَل فؼبلیتّب ٍ تدزثیبت وبری ثِفوَرت رعووی
غیزرعوی ٍ ضوٌی اتفبق هی افتوذ ٍ در خو ل آى ٍلوبیغ
هْبرت ّب ٍ احغبعبت را ثِ دعت آٍردُ ٍ آىّوب را تفغویز
هیوٌٌذ هفَْم آهَختِّب را اس دیوذگبُ سًوذگی عوبسهبًی
ؽخقی ٍ هؾتزن ؽجیِعبسی وزدُ ٍ هدذداً عبسهبىدّی
هیوٌٌذ.
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بروامٍ درسی محیط کار
در ایران مفًُم بروامٍ درسی محیط کار ايلیه بار تًسط
فتحی ياجارگاٌ ( )4931مفًُم پردازی شدٌ است .بٍ
زعم يی بروامٍ درسی محیط کار را می تًان در شش
گفتمان مفًُم پردازی ومًد .ایه گفتمان َا عبارت اوداز؛
گفتمان تًجیُی ،گفتمان مُىدسی ،گفتمان اقتصادی،
گفتمان تًسعٍ ي بالىدگی ،گفتمان پژيَش ي گفتمان چىد
فرَىگی.هَرُ  )Moore, 2004هؼتمذ اعت وِ درن
رٍؽٌی اس هفَْم ثزًبهِ درعی هحیظ وبر ثِ هؼٌبی فْن ٍ
درن ؽیَُّبیی اعت وِ داًؼ در آى هؾخـ
عبسهبىدّی ٍ هَرد اعتفبدُ لزار هیگیزدّ .ذ

افلی

ثزًبهِ درعی هحیظ وبر ػجبرت اعت اس تَعؼِ
ؽبیغتگیّبی فٌی ٍ غیزفٌی هَرد ًیبس وبروٌبى ثزای
خجزُ ؽذى در وبرؽبى ٍ ًیش اًدبم احغي ٍوبیف وبری
ٍ .)Drohan, 2014ایش ٍ ثبًذی )Wiles and bondi
هؼتمذًذ ثزًبهِ آهَسؽی عزحی ثزای یبدگیزی اعت -
خبیی وِ -اّذا

ثیبًگز اّویت چیشی اعت وِ ثبیذ

آهَختِ ؽَد  .)Ornstein and Hunkins, 1994در
پضٍّؼ حبضز هٌظَر اس ثزًبهِ درعی هحیظ وبر ػجبرت
اعت اس فزآیٌذی ًظبمهٌذ وِ ثب ّذ

ایدبد تؼْذ ثِ

یبدگیزی هذاٍم اس عزیك ؽیَُّبی رعوی غیزرعوی
ضوٌی ٍ ًیش ثِوبرگیزی فٌّبٍری ثغتزّبی سم را ثزای
ثْجَد هذاٍم عبسهبًی فزاّن هیآٍرد ٍ ضوي تأویذ ثز
ایدبد ٍ تَعؼِ هْبرتّبی اعبعی هزثَط ثِ حَسُّبی
ؽغلی هتٌَع ثِ تَعؼِ ؽخقی ٍ اًفزادی ولیِ وبروٌبى
ًظز دارد.
ريش پژيَص
ثزای اًدوبم ایوي پوضٍّؼ اس رٍػ پذیذارؽٌبعوی اس ًوَع
تَفیفی اعتفبدُ ؽذُ اعتّ .ذ پضٍّؼ پذیذارؽٌبعی

تَفیف فزیح ٍ ؽٌبعبیی پذیذُّب اعوت آىگًَوِ ووِ در
هووَلؼیتی خووبؿ اس عووَی افووزاد ادران هوویؽووَد Van
 )Manen,1990, Vanderstoep, 2009در ایووي ًَؽووتبر
پضٍّؾگز اس عزیك ثزرعی هجٌبی ًظزی ٍ ادثیوبت هَخوَد
در پی هفَْمپزداسی تَفویف فوزیح ٍ ؽٌبعوبیی ثزًبهوِ
درعی هحیظ وبر ثِػٌَاى یه پذیذُ هغفوَل یوب ًَوْوَر
اعت.
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ثِسػن هٍَرُ  )Moore, 2004هحیظّبی وبری ثِفوَرت
عجیؼی ٍ ًبخَاعتِ درثزدارًذُ ثزًبهِ درعی ّغتٌذ ٍ ایوي
ثزًبهووِ هووذام در حووبل اتفووبق افتووبدى اعووت .ایووي ثزًبهووِ
ثِفَرت اختوبػی عبسهبىدّوی ؽوذُ اعوت ٍ داًوؼ آى
ثزحغت هَلؼیتّب ٍ ؽزایظ هختلف وبری ثِفَرت خبؿ
پیىزثٌذیؽذُ اعت .هٍَرُ هؼتمذ اعوت ایوي ًوَع ثزًبهوِ
درعی وِ لقذ ؽذُ ٍ تىبهلی اعت تَعظ ّووِ وبروٌوبى
اػن اس وبروٌبى خذیذ ٍ هتخققبى ثِ وبر گزفتِ هیؽَد ٍ
سهووبًی وووِ آىّووب هجووبدرت ثووِ اًدووبم ٍویفووِای خذیووذ
هی ًوبیٌذ ثزًبهِ درعی هحیظ وبر ًوَد هییبثذ .پوذیزػ
ٍ فْن ایي هفَْم اس ثزًبهِ درعی هیتَاًذ هٌدوز ثوِ درن
گغتزدُ تز ٍ رٍؽي تزی اس یبدگیزی در هحیظ وبر )WPL
ؽ وَد  .)Drohan, 2014هووٍَرُ هؼتمووذ اعووت وووِ درن
رٍؽٌی اس هفَْم ثزًبهِ درعی هحیظ وبر ثِ هؼٌبی فْون ٍ
درن ؽووویَُّوووبیی اعوووت ووووِ داًوووؼ در آى تجیووویي
عبسهبىدّوی ٍ هوَرد اعوتفبدُ لوزار هویگیوزد Moore,
ّ .)2004ذ افلی ثزًبهِ درعی هحیظ وبر ػجبرت اعوت
اس تَعؼِ ؽبیغتگیّبی فٌی ٍ غیزفٌی هَرد ًیبس وبروٌوبى
ثزای خجزُ ؽذى در وبرؽبى ٍ ًیوش اًدوبم احغوي ٍووبیف
وبری اس لج تؼزیف ؽذُ  .)Drohan, 2014ثزًبهِ درعی
در هحیظ وبر فزآیٌذی ًظبمهٌذ اعت وِ ثوب ّوذ ایدوبد
تؼْذ ثوِ یوبدگیزی هوذاٍم اس عزیوك ؽویَُّوبی رعووی
غیزرعوی ضوٌی ٍ ًیوش فٌّوبٍری ثغوتزّبی سم را ثوزای
ثْجَد هذاٍم عبسهبًی فوزاّن هویآٍرد ٍ ضووي تأویوذ ثوز
ایدبد ٍ تَعؼِ هْبرتّبی اعبعی هزثوَط ثوِ حوَسُّوبی
ؽغلی هتٌَع ثِ تَعؼِ ؽخقی ٍ اًفزادی ولیوِ وبروٌوبى
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ًظوز دارد ٍ .)Boud and Solomon, 2000ایوش ٍ ثبًوذی
 )Wiles and bondiهؼتمذًذ ثزًبهِ آهَسؽی عزحی ثزای
یبدگیزی اعت -خبیی وِ -اّذا ثیوبًگز اّویوت چیوشی
اعت وِ ثبیذ آهَختِ ؽَد .درٍالغ ثزًبهوِ درعوی هحویظ
وووبر هغووتلشم تفىووز هدووذد ٍ ثووبسثیٌی ًحووَُ درن ٍ
هفْوَمعووبسی چگووًَگی یووبدگیزی ٍ ًحووَُ عووبسهبىدّووی
ثزًبهِ ّبی آهَسػ ٍ یبدگیزی ثز هجٌوبی تدوبرة ٍ افوَل
ػلووی اعوت  .)Ornstein and Hunkins, 1994هوىوي
اعت ثزخی ثزًبهِ درعی هحویظ ووبر را ًؾوئت گزفتوِ اس
داًؾگبُّبی عٌتی ثذاًٌذ ایي در حبلی اعت وِ اعوتؼوبل
ٍاصُ ثزًبهِ درعی در هحیظ وبر تَعظ ثزخی داًؾگبُّبی
عٌتی رد ؽذ )Bailey, 1984؛ اهب ٍالؼیوت اهوز آى اعوت
وِ خبعتگبُ آى داًؼ تدزثوی ٍضوؼیت ٍ ؽوزایظ ووبری
هؾبثِ در عوبسهبى ّوب اعوت؛ سیوزا رٍیىوزد آى توزووش ثوز
چگًَگی وغت داًؼ هفوبّین رٍیوِ ّوب هوٌؼ ّوب ٍ )...
تَعظ وبروٌبى ثِهٌظَر اف ح ٍ ثْجوَد ػولىوزد ٍ اًدوبم
هؤثزتز ٍوبیف اعت ٍ ثوب هوَرد تَخوِ لوزار دادى اّویوت
تدزثیبت هحیظ وبر سهیٌوِ تَعوؼِ لبثلیوتّوبی آىّوب را
فزاّن هیآٍرد  .)Billett, 2005ثزًبهِدرعی هحویظ ووبر
ّوِ افزاد درگیز در ثزًبهِ آهوَسػ هحویظ ووبر ثوٍِیوضُ
هزثیووبى ٍ آىّووبیی وووِ هغووتمیوبً ثووب یووبدگیزی هووزتجظ
هی ثبؽٌذ را ؽبه هی ؽَد .ثزًبهِ درعوی ؽوبه عزاحوی
یووه ثزًبهووِ یووبدگیزی آسهووَدى آى در ػووو ثووبسخَرد
هَفمیت آى اف ح ٍ ثبسثیٌی عزح ثِ اخزا گذاؽتي عوزح
ثبسثیٌی ؽوذُ اخوذ ثوبسخَرد اس هَفمیوت آى اعوت ٍ ایوي
فزایٌذ ثِفوَرت هوذاٍم ٍ ثوب دیوذی ثْجوَد یبثٌوذُ اداهوِ
هییبثذ.
ثزًبهِ درعی هحیظ وبر فزایٌذی اعت ؽبه :
ّ ذ گذاری ثزای یوبدگیزی ثوز پبیوِ ًیبسعوٌدی
اًدبم ؽذُ
 اًتخبة هَضَػبت درعی
 تذارن رٍػّبی هٌبعت اًتمبل ثِفَرت رعوی
غیزرعوی ٍ ضوٌی

 تووذارن هووَاد آهَسؽووی ٍ فؼبلیووتّووبیی ثووزای
یبدگیزی
 ارسؽیبثی ًتبیح در اثؼبد فزدی ٍاحذی عبسهبًی
هحلی هٌغمِای هلی ٍ ثیيالوللی هیؽَد.
در ثیؾتز تؼبریف ثزًبهِ درعی ثِ تٌَع فزٌّگی ٍ دیگز
تفبٍتّبیی وِ رٍی یبدگیزی هؤثز اعت اس لجیو خوٌظ
عجمِ ًضاد عجهّبی یبدگیزی تدوبرة لجلوی) پزداختوِ
هیؽَد.
عزاحبى ثزًبهِ درعی در هحیظ وبر ػوذتبً اثز ثزًبهِ را
ثز اعتفبدُ وٌٌذگبى وبرگزاى) هَاد ٍ ٍعبی هحویظ ووبر
آهووَسػ ٍ عووبهبًِّووب هووَرد ثزرعووی لووزار هوویدٌّووذ.
ثِػٌَاىهثبل تأثیز هَاد ٍ هلشٍهبت اعبعی هوزتجظ ثوب ووبر
در ثزًبهِ آهَسػ فٌی چگًَِ خَاّذ ثَد؟ چِ اًوذاسُ یوه
هزثی هحیظ ووبر ثبیوذ در ثْجوَد ٍ ارتموبء اًقوب حفو
تؼبدل در ارتجبعبت وبری ٍ آهَختي ثزای تغییز هؾوبروت
داؽتِ ثبؽذ؟  .)Belfiore, 1996ثزرعی هَضَػی ًؾبى اس
ضزٍرت ؽٌبخت تَعؼِ ٍ ارسیوبثی رٍیوِ ٍ افوَل ثزًبهوِ
آهَسؽی هحو ووبر دارد .ایوي ًیوبس توب حوذٍدی اس ًموؼ
پزاّویت هح ّبی وبر در یبدگیزی فزدی ٍ تَعؼِ ثیؾتز
داًؼ ؽغلی در عَل سًذگی ؽغلی ًؾئت هیگیزد .ثوذٍى
ؽٌبخت هفَْمپزداسی ٍ تجییي ثزًبهِ درعی هحیظ ووبر
ّوچٌبى اس هح ّبی وبری عَءثزداؽت ؽذُ هَرد اًتموبد
لزار گزفتِ ٍ ثِػٌَاى فضبّبی یبدگیزی غیزرعوی وٌتوزل
ًبپذیز تلمی هیؽًَذ .ثخؼ اػظن اگز ًِ تووبم یوبدگیزی
در عووی سًووذگی وووبری احتوووب ً در هحوویظّووبیی وغووت
پب یؼ ٍ تَعؼِ دادُ هیؽًَذ وِ افزاد داًؼ وغت ؽوذُ
را در تؼوین ٍ اعوتفبدُ در فؼبلیوتّوبی رٍسهوزُ اعوتفبدُ
هیًوبیٌوذ .درًتیدوِ هحو ّوبی ووبری ثبیوذ ثوِفوَرت
ؽفب تز ثِػٌَاى هحیظّبی یوبدگیزی اس عزیوك ؽوٌبخت
ٍیضگی ّب ٍ ویفیت ّب ثِػٌَاى یوه ثزًبهوِ درعوی تدزثوِ
ؽًَذُ هفَْمپزداسی گزدد.
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