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جوانی در روابط کار
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چکیده:
ثیر جوانی بعنوان فرایند أتشدت مطالعه ،هدف اصلی این مقاله

زندگی بر روابط کارگري و کارفرمایی در يبلوغی در چرخهبیولوژیکی ـ 
ال مورد تحقیق قرار گرفته است ؤبه عبارت دیگر این س. باشدمحیط کار می

(کارگر، کارفرما و گفتگوي اجتماعی سه جانبه ایجاد ثیري بر أیا جوانی تآکه 
به روش که دانی یمتحقیقاین یا خیر؟ خواهد گذاشت؟دولت) در محیط کار 

شناختی گفتگوي اجتماعی کارگرانجامعهتحلیلمنظور ه فی و بیتحقیق ک
هاي ؛ تأثیر بلوغ جوانی را در تثبیت تنشکارفرماها انجام گرفته استباجوان

از هاي روایتیکند. یافتهکارگري و کارفرمایی و یا شدت آنها مطالعه می
هاي تهران، (نمایندگان کارگران و کارفرمایان در استانشوندگانمصاحبه

استفاده قرار براي پاسخ به این سؤال مورد بعنوان گواه قزوین و خوزستان)
ـفرایند بیولوژیکیاساسی درن ویریبه مثابه عامل زیجوانایآگیرد که می

این تحقیقتایجیا خیر؟ نهستندکاریطمحبلوغی مانع گفتگوي اجتماعی در
تواند در این گفتگو که گر چه عامل بیولوژیکی ـ بلوغی نیز میدهدمینشان

ي دیگري نظیر عوامل نهادي، کنندهتعیینو تعامل خلل وارد کند ولی عوامل 
الخصوص شرایط اقتصادي و معیشتی کارگران بیشتر اجتماعی، فرهنگی، علی

از هر عامل دیگر، گفتگوي اجتماعی را تحت تأثیر قرار داده و به عبارتی 
گفتگوي اجتماعی را به حاشیه رانده است.

بلوغیـبیولوژیکیفرایندگرایی،جانبهسهواجتماعیگفتگوينی،جواکلیدي:مفاهیم
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مسألهیانبومقدمه
بیولوژیکیفراینديمثابهبهجوانیثیرأتونقشيمطالعهتحقیقینااصلیهدف

گفتگويوکارفرماییوکارگرييحوزهدرافرادجمعیروابطبرزندگیيچرخهدربلوغی
احساسوعالقهشور،باکهگروهیبعنوانجواناننقش.استکارمحیطدراجتماعی

مورددرمذاکرهوگفتگوبراستممکنکهگذرانندمیرازندگیيچرخهازايمرحله
عاملعنوانبروانشناسیـشناسیجامعهتحقیقاتدر.باشدداشتهثیرأتگروهیمنافع
شودمیتلقیبدیهیلهأمسایندیگر،عبارتبهاست.بودهتوجهموردزیرینیاوايزمینه

هکمنطقبهکمترجوانافرادکهاستايدورهجوانی،يدورهزندگیيچرخهدرکه
میانسالوجوانکارگراننمایندگانبینبنابرایندهند.میدرتناستگفتگوانجاماساس

تصمیماتدارند،قرارزندگیيچرخهازخاصیيمرحلهدرکدامهرکهکارفرمایانبا
درخاصیبیولوژیکیموقعیتدرآنهاگرفتنقرارازناشیکهشودمیاتخاذمتفاوت

باوکیفیتحقیقروشازاستفادهباتحقیقایندراست.مختلفسنیهايگروه
ينحوهوجوانانخوانشتحلیلبهاسنادييمطالعهوعمیقيمصاحبهچونهايتکنیک
پردازیم.میکارفرمایانباجوانکارگرانتعامل

بهخاصیتوجههادولتجوامعتمامدرآید:میبرگذشتهتحقیقاتازکهطورهمان
جهتراايگستردهتحقیقاتمنظورهمینبهدارند،جوانانباورهايوعالیقنیازها،

شناختبرايمااساساینبردهند.میانجامجوانانمطالباتونیازهارفعوشناسایی
بهنیازکارفرمایانوجوانکارگرانبینکارروابطيحوزهدربخصوصجوانان،منديعالقه
نیازهاينقشبربایدجانبهسهاجتماعیگفتگويدرنیزدولتداریم.بررسیوقتحقی

توجهباشدمتفاوتاستممکنکارگرانسایرنیازهايباکهعاملیمثابهبهجوانکارگر
کهاستاينظریهکارفرمایانباکارروابطفراینددرجوانینیارهايونقشاهمیتنماید.

درصنعتیکارروابطاینحال،عیندرگیرد.قرارتوجهموردبهجانسهگفتگويدرباید
اقتصادي،فکري،هايزمینهباافرادازگروهیآندرکهاستاجتماعینظامیکحقیقت

درکند.میهمکاريهمبامشتركهايهدفبهرسیدنبرايمتفاوتفرهنگیواجتماعی
روابطواستضروريمشتركهدفبهرسیدنبراياعضاءتعاملاجتماعینظاماین

باتعاملاساسبرفقطنهسازماندرجوانانالخصوصعلیکارفرمایانوکارگران
ومحسوسنیروهايتعاملتأثیرتحتبلکهگیرد،میشکلواسطهبیومستقیمرویدادهاي

ازافرادکهاستادراکاتیاساسبرامراینوگرفتخواهدقرارنیزسازمانناپیداي
کهآنچهبهتوجهبادارند.صنعتی)(روابطسازمانیگوناگونهايجنبهدرجوانکارگران
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شودمیراندهحاشیهبهاجتماعیهاينظریهدرزیرینعاملبعنوانجوانینقششدگفته
گذارد.نمیکارروابطفرایندبرچندانیثیرأتچون

اشتغالوکاريحوزهدردرپیپیوعظیمتحوالتبا21قرنبهودورباجهانامروزه
یکازکهنیازهايآورده،وجودبهراجدیدينیازهايوهادانشکهتحوالتیاست.روبرو
ناشیهايتنشوهاآنمشکالتبردیگرطرفازوشودمیمنجرافرادبیشتررفاهبهطرف

راجوانکارگرانومدیرانوظایفومسئولیتبارروزبهروزتحوالتاینافزاید.میکاراز
بیناجتماعیگفتگويبهتوجهرواینازاست.کردهترسنگیناجتماعیگفتگويبراي

بنگاهیاسازمانکهشرایطبهتوجهباآنبهبودبرايتالشوکارفرماوجوانکارگر
است.اساسیملزوماتازیکیداردقرارآندراقتصادي

بردهند؛میتشکیلجوانانراماکشوردرشاغلنیرويازعظیمیخیلدیگرطرفاز
ونفر)23476462(کشورفعالجمعیتبیناز1391سالدرکارنیرويآمارگیرياساس

جوانانراشاغلجمعیتازنفر)5192880(تعداد،نفر)20628225(شاغلجمعیت
اجتماعی،رفاهوکارتعاون،(وزارتدهندمیتشکیلراسال02- 92بینسنینیعنی

راماکشوردرشاغلجمعیتدرصد25حدوددرکهاستاینبیانگرآماراین).1392
عظیمقشراینمشکالتومسائلبهتوجهاهمیتکهدهند،میتشکیلجوانانشاغالن
کند.میبربراچندپویا،وفعالانسانیيسرمایهبعنوانراکارمحیطدرجوانان

هايبنگاهیاسازمانمهمهايچالشازیکیبهجوان،انسانیيسرمایهامروزه
سربهراهاسازمانکههستندکارگريوانسانیيسرمایهایناست.شدهتبدیلاقتصادي

توجهباگردد.میاهدافاینتحققباعثشغلشان،ازآنانرضایتورسانندمیمقصدمنزل
بنگاهکلیاهدافبهدستیابیبرايخودکارمحیطدربایدجوانکارگراناینکهبه

درتواندمیگفتگو)وتعامل(برايسازمانیجوهايویژگیوشرایطنماید،اقداماقتصادي
).1380:53(میرکمالی،باشدثرؤمسازمانیاهدافتحققنتیجهدروشغلیرضایت

پرورشورشدبرايرامناسبجويتواندمیثرؤماجتماعیگفتگويایجادبنابراین
راهاآنوفراهماقتصاديهايبنگاهیاهاسازماندرکارگرجوانانالخصوصعلیکارگران
ایندرنیزمناسبمدیریتیرویکرداتخاذباشند.داشتهراعملکردبهترینتانمایدتشویق

منابعبهسازيبرايالزماصالحاتایجادوانسانیمنابعيتوسعهقبیلازاهدافیخصوص
فرایندهاياصالحبرايمنابعومعیارهاتعیینکار،يآیندهانتظاراتتشخیصانسانی،

(آرمسترانگ،داردپیدرراکارمحیطیازمانسادر...وبیشترانگیزهدایجاسازمانی،
1386:42.(



93زمستان ،2شماره،نهمدوره،اجتماعیتوسعهفصلنامه 88

يروحیهبهبودوانگیزشایجاددرتواندمیمناسبکارروابطیاسازمانیجوبنابراین
بهثر،ؤمنوآوريوخالقیتافزایشوهاگیريتصمیمدرآنانمشارکتوجوانکارگران

بنابراین؛بالعکسوشودمحسوبجوانکارگرانشغلیرضایتتأمیندرمهممنبععنوان
کارانجامينحوهدرعمیقوفوريتغییربهمنجرتواندمیسازمانیجوازبخشیدرتغییر

).1379:42(ثابتی،گرددکارکنانعملکردو
کارگراناحساسسازدمیمطلوبوالایدهمحیطیککارمحیطازآنچهشکبی

حاضرتحقیقرواینازاست.کارفرمایانباگفتگوومشارکتوکارمحیطبهنسبتجوان
است"کارفرمایانوجوانکارگرانبیناجتماعیگفتگويشناختیجامعهتحلیل"دنبالبه
بهنسبتجوانکارگرانالخصوصعلیکارگراننمایندگانهايدیدگاهبررسیبهتا

بدبینانهنگرشمقالهاینهايیافتهبپردازند.هاآنباملتعاعدمیاتعاملوکارفرمایان
بهراکارمحلدرکارفرمایانبااجتماعیگفتگويدرجوانانمقاومتبهنسبتموجود
اقتصادي،بنگاهشرایطاقتصادي،کالنشرایطقبیلازموانعیواستکشاندهچالش

درآنهاشدگیطردعدموجوانانهبتوجهضرورتکناردرکه...وکاروسازمانیفرهنگ
حضورازمتفاوتیايشیوهوکندمیبازنماییوتولیدراکارمحیطاجتماعی،گفتگوفرایند
دهد.میارائهکارمحلدرجوانان

جواناناجتماعیگفتگويخصوصدرگوناگونتحقیقاتدرگفت:توانمینهایتدر
کنیم.میاشارهآنهابهزیردرکهداردوجودرينظهايپیشینهازموارديکار،محیطدر

کیفیماهیتعلتبهطرفیازاست.موضوعباآشناییجهتبیشترتحقیقيپیشینهبیان
اند،نپرداختهموضوعبررسیبهمشخصوخاصنظريرویکردیکبامحققینپژوهش،این

يتجربهدركوهافرضیهکشفدنبالبهکیفیوعمیقهايمصاحبهبرتکیهبابلکه
نظرييپیشینهها،دادهتحلیليمرحلهدرچهاگراند.بودهکارمحیطدرجوانانيزیسته

است.گرفتهقراراستنادموردچهارچوبیکبعنوانموضوع

پژوهشپیشینه
داخلیتحقیقاتالف)

...وشهريفراغت،جملهازمختلفیهايحوزهدرراجوانانمبحثداخلیتحقیقات
ایرانصنعتیکارروابطدرجوانانوضعیتبارابطهدرخاصیتحقیقامااندنمودهبررسی
اکتفاخصوصایندرخارجیتحقیقيپیشینهبررسیبهمحققینلذا؛استنگرفتهصورت
اند.نموده
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خارجیتحقیقاتب)
شده انجام"گفتگوي اجتماعی جوانان در محیط کار"هاي اندکی با موضوع پژوهش

گفتگوي اجتماعی و يجداگانهيتحقیق به دو حوزهيبنابراین محقق در پیشینه؛است
ثیر آن در محیط کار پرداخته است، تا با ترکیب این دو دیدگاه (روانشناسی، أجوانی و ت

.ر و جامع به بررسی موضوع بپردازدتشناسی) به صورت دقیقجامعه
بازسازي گفتگوي "در تحقیقی با عنوان ،)2014(در سالاي که لورد موندیود به گونه

"ترویج سازمان فراگیر بعنوان یک ابزار براي نوآوري اجتماعی در زمان بحراناجتماعی و

ثیرآن بر أایجاد مشکالت محیط اجتماعی و اقتصادي و تيدر پی بررسی زمینه
نیاز به تعریف و این مطالعه بر روي .اشتغال استيهاي برابري در زمینهسیاست

آوري یک نوالف)برايـ مخصوصاً نمایندگان کارگرانـ توانمندسازي کنشگران اجتماعی
"تبعیض مدرن"ب) فرایندي براي ابراز و بیان آنچه که اکنون؛سساتؤاجتماعی و ترویج م

جملهاز(ايج) کار براي افراد ناتوان یا معلول یا حاشیه؛ شونددر محیط کار شناخته می
شخصی است.ایتی براي هماهنگی کار با زندگی د) اتخاذ سیاست حم؛جوانان)

ترویجواجتماعیگفتگوييتوسعهورشدکهدهدمینشانپژوهشایننتایج
شرکاي.هستندمنفینتایجکردنمحدودبرايارتجاعیپاسخیفراگیر،هايسازمان

باکارگرانکاريتطبیقمراحلدرانگیزهبیانبرايمهمیمسئولیتونقشاجتماعی،
اتفاقکارمحیطدرکهمدرنیهايضیتبعازجلوگیريمنظوربهکارمحیطدرناتوانیشان

کهاینسرانجام.باشدمی...سنیونژاديجنسی،تبعیضشاملتبعیضاتاین.دارندافتدمی
برايجمعیدستهتالشیکينتیجهکاريمحیطدرفردبهمنحصرفرهنگیکترویج

هاآنبهبایداجتماعیشرکاينقشبردنباالمنظوربه.استنیازموردهدفبهرسیدن
اجتماعیمحرومیتعلیهبتوانندتادادهتطبیقکارگراننیازباراتنوعتاکردکمک

).212- 2014:912دیگران،وموندیود(دهندتوسعهکاريزندگیدررابرابريوبجنگند
باهمراهگفتگوییبهماکند،میبیاندیگريتحقیقدر،)2013(آببرسجویس

عملومباحثهکردننزدیکبرايواقعیارتباطدادننشانقصداو.داریمنیازعمل
مسئولیتتداومبرايواقعیهايفعالیتایجادآنينتیجهکهدارد،جانبهسهشرکاي
بهبودهدف.باشدمیمناسبسیاستساختنبرايگیريتصمیمدردارانسهامبیشتر

کاريارائهبا..).وجوانانمعلولین،زنان،جملهاز(جامعهپذیرآسیبهايگروهوضعیت
زندگیاصالحبرايمراقبتپاسخگويجانبهسهشرکايبنابراین،؛هاستآنبرايشایسته
شایستهکارازيسپیادهدرموفقیتبرايکارگريهاياتحادیهوهستندازمردمبسیاري
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مدتطوالنیيبرنامهیکبه)ناتوانوايحاشیهافرادبراي(اجتماعیگفتگويباهمراه
.)2013آیبرس،جویس(دارندنیاز

گیريشکلبرايآیدمیبر،)2012(کارالمللیبینسازمانتحقیقاتازکهگونههمان
وکارفرماییوکارگريهايسازمانودولتملی:يجانبهسهاجتماعیگفتگويچارچوب

تبادلبهآنهاکهايگونهبهدارند،اجتماعیگفتگويدربسزاییثیرأتدارانسهامدیگر
یکهرپردازند.میکارمحیطدرکارفرمایان)باجوان(کارگرانمذاکرهومشاوراطالعات،

هرباشد.نهادینهورسمییاویژهورسمیغیرتواندمیاجتماعیگفتگوفرایندهايایناز
کردبینیپیشویژهکشورهربرايمناسبصورتبهتوانمیرارویکردهاتمامیایک

.)2012:91کار،المللیبینسازمان(
بکارگیريواستخدامدرجمعیيمبادلهکهدهدمینشانسازماناینمطالعاتاکثر

هر(برايپیشرفتوتوسعهازاخیربررسیگیرد.میصورتاروپادراساساًواندك،جوانان
وهاسیاستبهمربوطتوافقاتازبعضیکهدهدمینشانفردي)وجمعیيمبادلهدو

اتخاذمثال:بطورکند،میتشویقوایجادراجوانکارگرانبکارگیريهايزمینهها،بررسی
کارگرانبراياستخدامثباتآلمان)،ونسهفرا(دروکارآموزيانتريدورهبرايهاسیاست

جوان،کارگرانبراياستخداموضعیتوشرایطلهستان)وایتالیا(درآلمان،جوانانجملهاز
حقوقپرداختافزایشودستمزدحداقلیاجوانانبهدستمزدپرداخت،یاجریمهلغومثل

کهاستآمدهتحقیقاتایندرئد).سو(درآموزشودانمارك)واسترالیا،کانادا(درمزایاو
ترپررنگوگرفتهصورتجوانانخصوصدردنیاسراسردرجمعیهايمبادلهبایدشکبی

هدفکند.ایفارامهمینقشتواندمینیزکارالمللیبینسازمانراستاایندرشود،
گراییجانبهسهواجتماعیگفتگويبهبخشیدنبهبودکار،المللیبینسازماناستراتژیک

استراتژيهدفسهراستاایندراست.دیگراهدافبهدستیابیبرايابزاريامراینوبوده
هايفرصتایجادکار،اصلیحقوقواصولدركوارتقاء،توانمیراکارالمللیبینسازمان

وپوششافزایشاستخدام،درآمد،کسبازاطمینانبرايجوانانومردانوزنانبرايبهتر
).2013:97کار،المللیبینسازمان(دانستهمهبراياجتماعیحمایتبودنثرؤم

درآنثیرأتوجوانانيژبیولووضعیتخصوصدرهمیقاتیتحقدیگرطرفاز
مثابهبهجوانیبحثاست.گرفتهانجامزندگی،وکارمحیطدرجواناناجتماعیگفتگوي

ابعادوکردظهوربعدبهشمسی70يدههاواسطازسیاسیفرهنگی،اجتماعی،نیروي
مسائلباتوسعهحالدرکشورهايسایرهمانندنیزایراندرتاشدسببآنيگسترده
برخوردهايماهیتازناشیتوانمیرامسائلاینشویم.مواجهجوانانيحوزهدرمختلفی
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کشورهايدررانسلیساختاروتاریخیتداوممدرنیتهدانست.مدرنیتهباآنمتنوع
جواناننیازهايمیانایندراست.کردهسستتوسعهحالدرکشورهايدرهموصنعتی

دروندررامهمیتمایزاتطرفیکازامرایناند.شدهتبدیلاصلیمسائلازیکیبه
وندرهايشبکهدررامختلفیهايگروهدیگر،طرفازوکردهایجادکارمحیطوجامعه
وروابطکهاستشدهموجباجتماعیتغییراتسرعتامروزهاست.کردهدرگیرکارگاه
گذشتههنجارهايوهاعرفازبسیاريودگرگونها،آنکارکردهايواجتماعیهايپدیده
ومناسبجایگزینطرفیازوشودترکمرنگآناجرايضمانتورفتهبینازیاوتغییر

درجوانانپذیريفرهنگسهولتکردن،پذیرجامعهنشود.معرفیهاآنبراياينهادینه
دادنوهنجارشکنیازجلوگیرياجتماعی،فاکتورهايپذیرشبهترغیبکار،محیط
کهاستموضوعاتیازبخشیرسانیاطالعوسرگرمیایجادجوانان،بهتحلیلقدرت

.)9138خانی،(میرزادهدمیقرارخطابموردراجوانان
همزمانکهاستيدورهزندگی،يچرخهدرمهمايدورهمثابهبهجوانیکهآنجااز

بامقابلههویت،نظیرهايچالشبارویاروییلذاکندمیتنشدچارجهاتیازرافرد
سازگاريوکار)محیطازناشیفشارهايقبیل(ازاجتماعیوانسانیفشارهاي

).1378(بیابانگرد،استترمشکلکار)محیطجمله(ازجوانانمسائلباآمیزوفقیتم
ها، پسندها و دهد که عالیق، گرایشها نشان میبررسی،بنابراین بر طبق سنت دیرین

شناختی به ویژه در نگرش یابد. در نگرش روانرویکردهاي سیاسی با افزایش سن تغییر می
کهنسالی و مرگ ریشه دارد. این ، تولید مثل،ي تولد، کودکی، بلوغي باز زایندهچرخه

) 1975:14(گیرد. راپاپورتزهاي روانشناسی و تحلیل اجتماعی وام میسنت از استعاره
بناي تمایز طبقاتی، جنسیتی، نژادي زیر"غی بلوـفرایند بیولوژیکی"کند که استدالل می

این تمایزات به گونه نتیجه گرفت که توان اینباال میياز جمله،و خرده فرهنگی است
هایی شناختی دارد که با رویکردهاي عاملیت تعارضاي زیستداد و پایهروابط کار شکل می

(روابط گیريدارد. رویکرد عاملیت بر نقش پیکار آگاهانه نه کمیابی و الزام اخالقی در شکل
ي عمر را رخهجوانان با این مرحله از چياز طرفی دگرگونی بازار کار رابطه،کید داردأکار) ت

پذیري در الگوهاي کار، گسترش اشتغال موقت و تغییر داده به ویژه روند افزایش انعطاف
يرابطه،جوانی به بزرگسالی را پیچیده کرده استيوقت، گذار از مرحلهافزایش کار پاره

:1388(روجک.عدم قطعیت چندگانه قرار گرفته استيجوانان و بازار کار زیر سایه
فراگیر عمر، شامل يطرح چرخهيدرباره)1987(در این خصوص فیدرستون.)187-186

کند که موقعیت مراحل، هشدار داده و مطرح میيشناختی مبتنی بر نظریهروانتحوالت
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ها و عواملی مانند طبقه، جنسیت، قومیت، خرده ثیر مناسبتأي عمر تحت تفرد در چرخه
یابد. به نظر او، پژوهشگران باید در بررسی چشمگیري میسن، تغییرات فرهنگ و مذهب و

بلوغی را با مدل ـشناختی یا بیولوژیکیعمر، مدل زیستيگیري هویت و چرخهشکل
حساس است عمرمسیربه تحوالت تاریخی دراجتماعی متوازن کنند. مدل اخیرـنهادي

-192: 1388، روجک(ررسی کردتوان تبعیض سنی علیه افراد را باستفاده ازآن میباو
186.(

تعریفنهاديهايگذارهباارتباطدرراجوانیمواقعبیشترشناسان،جامعهمقابلدر
ربعدرکهجوانیيدوبارهیابیساختفهمبهکمکدرویژهبهجوانیگذارالگويکنند.می
ایناست.بودهسودمندشدهکشیدهیکوبیستقرنبهودادهرخبیستمقرناخیرقرن
هايگذارهجایگزینگسستهوطوالنیهايگذارهآندرکههاییشیوهکردنپررنگبهالگو

بودند،رایج1970يدههينیمهتاکهسنتیهايگذارهرساند.مییاريشدهسنتی
تركرامدرسهتحصیل،تركسن،ترینپاییندرجوانانآندرکههستندهاییگذاره
درکردنکارحیندرهاآنشدند.میبکارمشغولمشکل،بدونوبالفاصلهتقریباًوگفته
کردند،میاندازپسدادند،میادامهوالدینکناردرزندگیبهشاننوجوانیپایانیهايسال

يخانهبهازدواجازپسوکردندمیازدواجسپسونامزدويباوگزیدهبرجنسیشریک
تعدادهنوزچندهریکوبیستقرندردادند.میخانوادهتشکیلونمودهکوچخودشان

هايگذارهاماکوشیدند،میاساسیهايگذارهازبعضیطیبرايجوانانازچشمگیري
هايدورههاگذارهایناند.شدهسنتیهايرهگذاجایگزینايگستردهگونهبهشدهطوالنی

بهبیشترهايوابستگیوعالیهتحصیالتوسالگی16ازپسعمرگذرانترمدتبلند
ترپیچیدهوتریافتهگسترشهايدورهوترپیچیدهخانگیهمشدن،داربچهدیرخانواده،
گیرد.میبردرراموقتمسکندرزندگی

بدونکهشودمیاطالقجوانانیزندگیبه"گسستههايگذاره"گفتتوانمیبنابراین
خودشانازثابتجايداشتنبدونیاوکنندمیتحصیلتركکارآموزيیاکارتضمین

گسستههايگذارهکنند.میتجربهراخانمانیبیمختلفهايگونهوکنندمیتركراخانه
هايگذارهگیرد.میبردرراشغلیاووزيکارآمتحصیالت،ها،خانوادهکردنرهااغلب

زندگیتحصیالت،(درپیشینناگوارشرایطتجربهبانیزکاربهمدرسهازگسسته
خانهتركشدن،داربچهزودمانندگذارهايتجربهدیگرباهمودو)هریاوخانوادگی

مصرفجرم،درشدنگیردریاو)خانوادگیاختالفاتمثلمنفیدالیلبههاوقت(بیشتر
چیزيآنيبرگیرندهدرهاگذارهایناست.ارتباطدرکیفريعدالتنظامیاومخدرمواد
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است.کردهیاد"اجتماعیگذاريکنار"بعنوانآناز1997سالازپسدولتکهاست
اساسبرشدمطرحباالدرکهطورهمانبنابراین؛)275-1391:278دیگران،و(الکاك

کهگیردمیصورتتحوالتیوتغییرزندگی،گذارهرطیباشناسیجامعههايهنظری
گذاريثیرأتاینازنیزکارمحیطبالتبعودهدمیقرارثیرأتتحتراجوانانزندگیشرایط

گفتگويفرایند"گذار"هرطیباکهرسدمینظربهگونهاینبنابراین؛نیستمبرا
ماذهندردغدغهاینهموارهاینجادراست.آنازثرأمتکارفرمایانوکارگراناجتماعی

وهاعرفمدرنیته،تغییراتتأثیرتحتنیزایرانیجوانکارگرانآیاکهگیردمیشکل
گفتگو"گفتمانعدمسببامراینوانددادهدستازکارمحیطدرراخودهنجارهاي
راستاایندراست.گردیدهگفتماناینشدنهراندحاشیهبهفوکوقولبهیا"اجتماعی

درکارفرمایانوجوانکارگرانالخصوصعلیکارگراناجتماعیگفتگويچگونگیبررسی
جوانانکهبافتییازمینهدادننشانبراياست.حوزهایندربدیعدیدگاهکارمحیط
درآنهابلوغیـلوژیکیبیوفرایندتنهانهگرفته،قرارثیرأتتحتاستممکندرآنکارگر
باشد.ثیرگذارأتنیززمینهاینبراستممکنبلکهگیردمیقرارثیرأتتحتزندگیيچرخه
راموضوعاینگیرينتیجهدرنهایتدر،زمینهاینتوصیفضمنتحقیقایندرمحقق
وانجوکارگرموجودروابطواجتماعیگفتگوييفاصلهکهدهدمیقراربررسیمورد

خیر؟یااستجوانیيدورهاجتماعیشکافازناشیايفاصلهایراندرکارفرما
گفتگويوجوانیمباحثتلفیقباآیدمیبرفوقمطالعاتازکهآنچنانبنابراین

باگفت:توانمیکارمحیطدرشناختیجامعهوشناختینارويحوزهدوبعنواناجتماعی
بودنباالوکارسنبههنگامدیرواردباالتر،تحصیالتباهمراهکهجوانیجدیدگذار

پذیرايدیگرامروزهجوانانتاشدهسببرسدمینظربهامراینواستهمراه...وآگاهی
کارمحلدراجتماعیگفتگويدرتريفعالحضورونبودهخودکارفرمايدستوراتصرف
پیدرکارفرمایانوکارگراننمایندگانبامصاحبهبامحققبنابرایننمایند.ایفاخود

اجتماعیگفتگووکارمحیطدرمختلفسنینبینآیاکهاستالؤساینبهپاسخگویی
چگونهکارمحیطدرجوانانمشارکتگذشتهدوراندرخیر؟یاداردوجودمثبتیيرابطه
حاصلاستهکردتغییراگرواست؟شدهتغییردچارآیااست؟چگونهواالناستبوده

فرهنگی؟یااستاقتصاديمسائل
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پژوهشاصلیالؤس
محیطدراجتماعیگفتگويفراینددرثیريأتچهجوانانبلوغیـبیولوژیکیویژگی

دارد؟کار
پژوهششناسیروش

تحقیق حاضر بر اساس روش تحقیق کیفی صورت گرفته است. تحقیق کیفی ارتباط 
ها روابط اجتماعی دارد و وامدار این واقعیت است که زیست جهانيخاصی با مطالعه

ي تجربی مسائل این تکثر سبب حساسیت جدیدي نسبت به مطالعه، اندمتکثر شده
هاي اجتماعی به جاي آغاز زمینهيکند، در این روش براي مطالعهگوناگون ایجاد می

).1388(فلیک،نیاز است"رانگیزبمفاهیم حساسیت"ها، به پژوهش از نظریه و آزمون آن
هایی را هر نوع تحقیقی است که یافته"آنسلم استراس"از نظرمنظور از تحقیق کیفی

گونه کمی کردن کسب هاي آماري یا هرهایی غیر از روشدهند که با شیوهبه دست می
رفتارها و ها،ي زندگی افراد، شرح حالمذکور ممکن است به تحقیق دربارهيشیوه.اندشده

.الملل معطوف باشدهاي اجتماعی یا روابط بیني کارکرد سازمانی، جنبشهمچنین درباره

).17: 1385استراس و کوربین،(
آنانکنند.میتأکیدنگرکلتفسیرنوعیبرکیفیگرانپژوهشدیگربعبارت

گیرند،مینظردریکدیگرباآمیختهوتفکیکقابلغیرصورتیبهراهاارزشوهاواقعیت
بررسیبهتقسیم،قابلغیراستکلیتیواقعیت،کهباور،ایناساسبرکیفیگرپژوهش

).1380:160نژاد،(خويپردازدمیفرآیندکلّ
کارفرمایانباکارگرجواناناجتماعیگفتگويبررسیکهفرضاینبامحققبنابراین

کمیتحقیقروشباکهاستهايحساسیتداراي...وکارگرانسوادسطحبهتوجهبا
بررسیبرايراکیفیتحقیقروشبنابراینیافت،آنبراليمناسبیپاسختواننمی
کارگرجوانانتحقیقایندرمطالعهموردجمعیتگردید.انتخابتحقیقاصلیيلهأمس
اینانتخابهستند.سالگی29تا15بینسنیيمحدودهدرخصوصیاقتصادبخشدر

درجوانگروهعنوانبسنیگروهاینگرفتننظردر- 1:استدلیلدوبهسنیگروه
بخشفعالنیرويماعظبخشجوان،نیروهاي-2ایرانآمارمرکزآمارگیريهايطرح

دهند.میتشکیلرااقتصاديهايبنگاهدرخصوصی
اساسبرگیرينمونه،باشدمیهدفمندگیرينمونهنوعازپژوهشایندرگیرينمونه
ازپسکارفرمایی)وکارگريتشکالت(نمایندگانمطالعهموردينمونهبهدسترسی
بامحققپذیرفت.صورتاجرایی،اجتماعیاموروکارادارتکارروابطسايرؤبامشورت
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وبودندسترسدرحسببرمختلفصنوفومشاغلازکارفرمایانوکارگراننمایندگان
کارگرنمایندگان(معرفیکشورکارفرماییوکارگريمسائلبهنسبتآنانآگاهیواطالع

مصاحبهخوزستان)وقزوینتهران،استانسهدرکاريحوزهمسئوالنتوسطکارفرماو
بایافتهساختنیمهايمصاحبهاساسبرپژوهشاینهايدادهدیگرعبارتبهاست.نموده
بهدقیقه45تا30بینمصاحبههروآوريجمعکارگريالتتشکاعضايازنفر20تعداد
.استانجامیدهطول

یافتهساختنیمههايمصاحبهبااسناديمطالعاتازبعدتحقیقایندرالزماطالعات
کارگرانهايتجربهبیانهدفباهامصاحبهواستآمدهبدستهمدالنهگفتگوهايو

اماشدهآغازکلیالؤسباتحقیقچهگرپذیرفت.مانجاآنهانمایندگاندیدازجوان
يفرضیهتحقیق،بودناکتشافیدلیلبهوبودهخاصیپذیريانعطافدارايهاپرسش
تحقیقاصلیالؤسبررسیدنبالبهتحقیقایندرمحققونگرفتقرارنظرمدخاصی

هايروشاست.بوده"کارمحیطدرجواناناجتماعیگفتگويشناختیجامعهتحلیل"
بخشدرکهايگونهبهبود،اسنادمروروآوريجمعومصاحبهمشاهده،ها،دادهآوريجمع

سهکارفرمایانوکارگراننمایندگانبامصاحبهطریقازراهادادهمحقق،تحقیقمیدانی
صورتبهها)استاناینصنعتیوضعیتبهتوجه(باخوزستانوقزوینتهران،استان

است.شدهگردآوريکاريادارهیاتشکلمحلدرفرديوهیگرو
اجتماعی:گفتگويازمنظورتحقیقایندر

ها،دولتنمایندگانمیاندراطالعاتتبادلیامشاورهمذاکره،انواعيهمه
متداولسودمباحثيدربارهنمایندگانشانیاکارگرانوکارفرمانمایندگانکارفرمایان،

بهنیلبرايابزارياجتماعیگفتگوي.است...واجتماعیواقتصاديسیاستبهمربوط
جهتمردمبهراايعمدهسهموباشدمیخوددرهدفیکواقتصادياجتماعی،اهداف

:2012کار،المللیبینسازمان(دهدمیکاریشانهايمحلوجوامعمورددرعقیدهابراز
13.(
کارفرما:وکارگرازمنظورو

وکندمیکارکارگاهیاکارخانهدرکهکسیوکنندهکارمعنايبهلغتدرکارگر،
کارگر«حقوقینظراز.)1380:954عمید،(داردقرارکارفرمامقابلدرکهگیرد،میمزد

وسودسهمحقوق،مزد،ازاعمالسعیحقدریافتمقابلدرعنوانهربهکهاستکسی
بهلغتدررفرماکا).1389:1کار،(قانون»کندمیکارکارفرمادرخواستبهمزایاسایر

کاردستورکهکسینیزودهدفرمانکاريبهکهآنکارخانه،صاحبکار،صاحبمعناي
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نیزحقوقیاصطالحدر.)1380:955،عمید(باشدمیکارگرمقابلدرواستآمدهبدهد،
دهدانجامرامعینکاريويدستوربهتاکنداجیررادیگريکهاستکسیکارفرما

).1387:298(لنگرودي،
جوانی:
وحقوقبهکودکیدورانهايپذیريآسیبوعالیقازانتقالیايمرحلهجوانی

مسیردرمیانیيمرحلهیکبعنواناغلبجوانی...واستبزرگسالیدورانهايمسئولیت
درهستندکسانیجوانانوشودمیتوصیفبزرگسالیوکودکیدورانبینزندگی
درایرانآمارمرکز).1990متحد،ملل(سازماندارندقرارزندگیگذاریامیانیيمرحله

بعنوانکارنیرويآمارگیريدرراسال29تا15سنیهايگروه،1391سالسرشماري
دورهایناطالعات،آمارواینبهاستنادبانیزمحققکهکردهمحسوبوانجکارنیروي
).1391ایران،آمارمرکز(دهدمیقرارنظرمدجوانیيدورهبعنوانراسنی

هادادهتحلیلنحوه
شدهشروعهادادهآوريجمعازبعدبالفاصلههادادهتحلیل(کیفی)تحقیقایندر

گرفتهانجامهمزمانبطورمعموالًهاآنوتحلیلوتجزیههادادهآوريجمعاست.درحقیقت
تحلیلوتجزیهاماشود،میآوريجمعکمتريهايدادهتحقیق،يادامهباکهبطوري

است.پذیرفتهانجامبیشتري
آوريجمعابزارمحققوبودهمحققبهتهوابسکیفیتحقیقکهاستواضحبنابراین

تحقیق،روندطولدرواستجاريروندیکهادادهآوريجمعاینکهیعنیهاست،داده
وشودمصاحبهکسیچهباشود،آوريجمعبایدهاییدادهچهکهگیردمیتصمیممحقق

تحقیقدرمحققنگرشبنابرایننبودند،ساختاريچندانهامشاهدهوهامصاحبه.غیره
دادهآوريجمعحیندرهادادهتحلیل).073- 1385:293(دالور،استبودهمؤثرکیفی

است.گرفتهصورتايهستهومحوريباز،کدگذاريازبعدتحقیقهدفاساسبر
بامشورتاساسبرهدفمندصورتبهتحقیقایندرمحققگفتتوانمینهایتدر

استانچنددرکارفرمایانوکارگراننمایندگانبااجتماعی،اموروکاراداراتمسئوالن
تشکالتیااستانکاراراتادمحلدرخوزستان،قزوین،تهران،جملهازکشورصنعتی
نمودهاخذتحقیقموردموضوعخصوصدرراهاآننظروپرداختهمصاحبهبه،مربوطه

یاکاراداراتجلساتسالنمحلدرهدفمندصورتبهنمایندگاناینکهايگونهبهاست.
تحلیلوتجزیهحاصلبخشاینينتیجه؛گرفتندقرارمصاحبهموردمربوطهتشکالت
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شدهسعیزیردراست.گروهیهايمصاحبهیافردييیافتهساختنیمههايمصاحبه
ارائهوبنديطبقهگرددمیمرتبطموضوعبهکهتحقیقاینازحاصلهايیافتهتااست

نظريچارچوببانهایتدرامادارندايفرضیهواکتشافیيجنبههایافتهيکلیهگردد،
ندارد.زیاديانطباق

بحثوهایافته
از(حاصلشدهآوريجمعهايدادهشناختیجامعهتحلیلازبعدمحققنهایترد

وقزوینتهران،استانسهدردولتیاکارفرمایانوکارگراننمایندگانبامصاحبه
باجوانانکارگرانبیناجتماعیگفتگويشدنرنگکمموجبکهموانعیبهخوزستان)
گردد:میاشارهآنهابهذیلدرکهاستیافتهدستاستگردیدهکارمحیطدرکارفرمایان

مانعرسدمینظربهکهیموانعآشکارتریناجتماعی:گفتگويفرهنگیموانع-
موانعباشدیانکارفرماوجوانکارگرانبینکارمحیطدراجتماعیگفتگوياصلی

شود،میبیانکارالمللیبینسازمانتحقیقاتوادبیاتدرکهطورهماناست،فرهنگی
ازیکیگفتگوفرهنگنبودواجتماعیگفتگوياهمیتبهنسبتاطالعوآگاهیعدم

ايگونهبهاست.توسعهحالدرورهايکشدرالخصوصلیعاجتماعیگفتگوياصلیموانع
مثال:بطوراست.شدهاشارهمانعاینبهزیاديموارددرگرفتهمانجاهايمصاحبهدرکه

یادگیريعدمازناشیگفتگوعدماینگوید:میاجتماعی)،اموروکاراسبقیر(وزکمالی
مادر،وپدربینمثالًکنیمگفتگوچطورایمنگرفتهیادما"خانوادهاست.محیطدرگفتگو

؛"گیردنمیصورتمداماجتماعیگفتگويعینو...ومردمبادولتمعلم،بامحصل
است.زندگیهايحیطهسراسردرمداومیادگیرينیازمنداجتماعیگفتگويانجامبنابراین
عدمایننیزخوزستان)استانکارفرماییوکارگريتشکالتياداره(مسئولکاظمی
برمسائلازیکسري"گوید:میاومثال:طوربداند؛میفرهنگیمسائلازناشیراگفتگو

کارفرماوکارگرکارکنن،حریمرعایتباکارفرماوکارگربایدفرهنگی،مسائلبهگردهمی
بیشتردربراینبنا...و"بگذارناحترامهمدیگهحقوقبهوبشناسنراهمدیگربایدهم

ـبیولوژیکیيهنظریدرکهطورآنثیرگذارأتوزیرینعاملعنوانیبجواننقشهاروایت
خصوصایندرتريمهمنقشفرهنگیعواملونیسترنگپراستشدهکیدأتبلوغی
دربیولوژیکیـبلوغیوفرهنگیعواملکهاستآنازحاکیهامصاحبهشکبیدارند.
شوند.دیدههمبابایستمیاجتماعیگفتگويفرایند
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دیگرايجدرعمیقهايمصاحبهاجتماعی:گفتگويبهتمایلعدمونسلتغییر-
هايتجربهبازیاديتطابقزندگیوارکمحیطدرجوانانهايتجربهکهاستآنازحاکی

وهادیدگاهشدنعوضونسلتغییربهارگفتگوعدمایننیزايعدهندارد.گذشتگان
اعیاجتمگفتگويایندرثررمرانگرشتغییراینودهدمینسبتزندگیهايشیوه

مسکنسازانانبوهصنفیانجمنرئیس(نایبیاوريمثال:بطورکهايبگونهدانندمی
نسلامانشستیم،نمیسرسفرهدرگذشتهپدرمانازبلقما"گوید:میخوزستان)استان
کنونینسلکهکردرتفسیگونهاینتوانمیراجملهاینو"استسرکشنسلیکامروز
انجمن(عضویادگارو"نیستند.گذشتهفرهنگیهايسنترعایتوشپذیربهحاضر
وتابامروزجوانان"گوید:مینیزخوزستان)استانستادکاراناوکارصفتکارگرانصنفی
کارگرانصنفیهايانجمنعالیکانونيمدیرهتأهی(عضونیازي."ندارنراکارتحمل
امروزهکار،محیطدررامختلفهاينسلازگروهچند"گوید:میمثالبطورنیزایران)

وکوشسختخیلیافرادهستن،منسالوسنهمکهاولگروهکرد:شناساییتوانمی
ازبعدنسلچندولیترن.قانعوترمتقیوکارانتهايتاپیگیروشدایدبهنسبتمتعادل

یکذالکغیروواطالعاتانفجارشرایطبهتوجهبااوست)،تولدتاریخمنظور(1337سال
دنبالرنمیسریعوشوندنمیقانعدیگرکهآمدبوجودآنهادرشناختیرواننارضایتی

همنسلاینجاوببینیمبیکاريچشمازتواننمیراچیزهمهکردیدم.میتحملماقانون،
اماشوندمیجوانهايویژگیپررنگنقشمنکرگذشتههايروایتاینکهبا."شدهدگرگون

بیولوژیکیهاينظریهدرکهآنطورالبتهدارنداهمیتیبانقشنسلیتغییراتاینهمهنوز
رانکارگاجتماعیگفتگويکهعاملیتنهاوزیرینعاملعنوانبشودمیگفتهروانیـ

تغییرایندیگرعواملکناردربلکهنبودهمطرحدهدقرارثیرأتتحتراکارفرمایانباجوان
یابد.میمعنابیولوژیکیـبلوغی

اینکهیموانعترینمهمازیکیاجتماعی:گفتگويمحیطیواقتصاديموانع-
بود،ننمودهتوجهآنبهتحقیقابتدايدرمحققواستدادهقرارثیرأتتحتراگفتگو
آنهازندگیهايهزینهوکارگرانپاییندرآمدازناشیمشکالتومسائلواقتصاديموانع
وجوانکارگرانتفکريشیوهحتیوزندگیاقتصادي،عواملاینرسدمینظربه.است
گفتگويدرراهژومنیکینقشواستدادهقرارشعاعتحتراسنیهايگروهتمام

شدهتبدیلاجتماعیگفتگويبرايبزرگمانعیبهکهايگونهبهکند.میبازياجتماعی
استعقیدهاینبراجتماعی)اموروکاراسبقوزیر(کمالیمثال:بطورکهطورهماناست.

درسودهیعدمواقتصادييزمینهدرغلطسیاستاتخاذازناشیگفتگويعدم"که:
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همبارادولتوکارفرمایانوجوانکارگرانکهاقتصادیستبودنرقابتیغیرواقتصاد
نیزخوزستان)استانمسکنسازانانبوهصنفیانجمنرئیس(نایبوريیاو"کردهدرگیر

جوانانحضوربهنبایستیپس"اقتصادیستمسائلخاطربجوانانسرکشیاینگوید:می
کرد.نگاهشود،نگریستهبلوغیـبیولوژیکیزیرینعاملکهطورآناجتماعیگفتگويدر

بتوانیمتاکردمتوازناجتماعیـنهاديعواملباراروانیـبیولوژیکیعاملاینبایدبلکه
دهیم.ارائهجوانانگفتگويهايزمینهازبهتريتفسیر

اکثرکهاستآنازحاکینمایندگاناینبامحققيهمدالنهگفتگوهايومصاحبه
بهدیگرکارگرياقشارونانجواکهدارنداعتقادشوندهمصاحبهنمایندگاناتفاقبهقریب
حفظحتیاجتماعیيگفتگوتنهانهکهندهستخودمعیشتیمسائلدرگیرايگونه

بنابراینگیرد،میقراربعدييمرحلهدراستارتباطدرآنهاجانباکهکارمحیطایمنی
درکارفرمایانباجوانانيگفتگوگیريشکلدراساسیثیرأتبلوغیگذاررسدمینظربه

فضاياقتصادي،شرایطحاصلایدئولوژيیااقتصاديعاملگفتبتوانشایدندارد.ایران
است.راندهحاشیهبهراکارفرمایانباجوانکارگرانبیناجتماعیگفتگوي
زندگیوضغیتوشرایطشدنعوضوتغییراجتماعی:گفتگويساختاريموانع-

نیرويعظیمسیلکهايگونهبه.استدادهقرارثیرأتتحتراجوانانزندگینیزاجتماعی
داشتنطرفیازوآنهاعظیمبیکاريواشتغالبستهدرهايپشتدرجوانکاربهآماده

داشتنجملهازجوانانکارمحیطواجتماعیزندگیدرگوناگونمشکالتومسائل
انجاممنظوربهاندكمدهايآدرویشغلثباتعدممدت،کوتاهوموقتقراردادهاي
جوانکارگرانبیناجتماعیگفتگوي"برايانگیزهوامکانعدمسبباجتماعیگفتگوهاي

صنفیانجمنرئیس(نایبیاوريمثال:طوربهاست.گردیدهکارمحیطدر"کارفرماهاو
کار،سربازي،مورددرمفصلیبحثجوانان"گوید:میخوزستان)استانمسکنسازانانبوه

کارهایشانبچهبرايبایدپدرهاتماماست،یچاشآیندهدانننمیودارن...ومسکن
."دهدانجامآنهابرايکاريتواندنمیدولتکنن،ایجاد

کارگران":گویدمینیزتهران)کاراختالفحلمراجعدرکارگراني(نمایندهحسینی
کهاندخانوادهمعیشتوغذايتهیهدرگیراونقدرکار،تازهجوانکارگرانالخصوصعلی
."دکننفکرگفتگوبهدتوانننمی

گفتگويکهنموداستنباطگونهاینتوانمیگرفتهانجامهايمصاحبهنتایجازبنابراین
وتغییرثیرأتتحتباشد،بلوغیـبیولوژیکیهايویژگیثیرأتتحتآنکهازبیشتراجتماعی

گونهاینتوانمینهایتدرباشد.میکارمحیطشرایطواجتماعیساختارشدنعوض
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ـبلوغیعاملکناردراقتصادياجتماعی،فرهنگی،مختلفملعواکهگرفتنتیجه
آنبهودادهقرارثیرأتتحتکارفرمایانباراجوانکارگراناجتماعیگفتگويبیولوژیکی،

شد.خواهدکمرنگبیولوژیکیـبلوغیعواملثیرأتفرایندایندرحتیودهدمیشکل

گیرينتیجه
بیناجتماعیگفتگوياست،شدهبیانگرفتهصورتتحقیقدرکهطورهمان

يتوجهفعال،وپویانیرويبعنوانجوانکارگرانالخصوصعلیکارفرمایانوکارگران
امراینبرآنانتاشدهسببواستکردهجلبخودبهراالمللیبیننهادهايوهاسازمان

ازايحاشیههايگروهونشوندگذاشتهکنارگفتگوایندرگروهیهیچکهکنندکیدأت
بهشونددادهشرکتاجتماعیگفتگويایندرفعالصورتبهنیز...وزنانوجوانانجمله
وجنسیتبعیضجملهازمختلفهايتبعیضتافراهمراگفتگواینهايزمینهکهايگونه
نمایندگانعقایدوهاگفتهمشاهدات،ازکهطورهمانکلیطورببرود.بیناز...وسنی

اینکهبرايرسدمینظربهآید،میبرمداركواسناديمطالعهوکارفرمایانوکارگران
کرده؛ترمنسجمراخودنظراتبتوانندبایدطرفینگیرد،صورتموفقاجتماعیگفتگوي

انتظاراتوهاتفاوتبهگوییپاسخبرايمشتركاطمینانیکبهبایدهاآنحالعیندر
وجوانکارگرانمایندگاننمیانمدتطوالنیومناسبکارييرابطهیابند.دست

يهمهدرباشد.ارتباطدرموضوعاینباشدیداًتواندمیکهاستفاکتوريهاکارفرما
متعهدیکدیگرباهمکاريبهوداشتهخودهايهدفازشفافیيایدهبایدطرفینسطوح،
وکارفرمانمایندگانمیاناطمینانءارتقابهثرؤماجتماعیگفتگويانجامبنابراینباشند.
دارد.بستگیکارگر

استنبودهموفقهمیشهکارفرمایانوجوانکارگرانمیاناجتماعی،گفتگوهاي
وبازیگرانبینخوبروابطداشتنجملهاز،آمیزموفقیتهايشرطپیشرعایتبنابراین
همهسازشبرايآمادگیودیگرينمایشبهنسبتمناسبتفکروجودمتقابل،اعتماد
بخشیدنسرعتبرايهايروشوساختارهاتغییربهتمایلوسازگاريدرگیر،هايطرف

است.ضروريوالزمگیريتصمیمبه
طور که از گفتگو با نمایندگان کارگران و کارفرمایان در میدان تحقیق و همان

محققان بر می آید: کارگران جوان در محیط کار يچندین ساله و کنش زیستهيتجربه
چه این ادعا که گفتگوي اجتماعی مند به گفتگوي اجتماعی با کارفرما هستند. گرعالقه

تواند تا محیط کار ضعیف و یا به حاشیه رانده شده میبین کارگران جوان و کارفرماها در 
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باشد و به احتمال زیاد حدي صحیح باشد، ولی این امر صرفاً مختص کارگران جوان نمی
بنابراین همچنان که از مصاحبه با نمایندگان ؛گیردهاي کاري را در بر میگروهيهمه

اي انی ممکن است بعنوان دورهآید: جوکارگران و کارفرمایان در میدان تحقیق بر می
بیولوژیکی ـهاي بلوغیغیر منطقی بودن و دیگر ویژگی، محسوب شود که احساسات

، اما به احتمال زیاد در ایران عامل مهمی براي به حاشیه ثر شودؤميجوانان مانع گفتگو
، امرهاي کاري در گفتگوي اجتماعی نیست و این نده شدن جوانان همانند دیگر گروهرا

توان ادعا کرد که تحت تأثیر شرایط و کند، ازطرفی میتر میقضاوت در این زمینه را مشکل
تر کل گفتگو نیز تغییر یافته و ضعیففشارهاي کالن اقتصادي به طرفین گفتگو؛ نوع و ش

شده است و این شکل ضعیف از گفتگو اجتماعی در بین تمام اقشار کارگري وجود دارد. گر
معتقدند که با عوض شدن نسل و تغییر و تحوالت اجتماعی، جوانان دیگر اي نیزچه عده

ترین بحث و مجادله کارگران جوان با مانند گذشتگان، تاب و تحمل و صبر ندارند و کوچک
کند؛ اما در مجموع اکثر کارفرمایان، گفتگوي اجتماعی در محیط کار را به تنش منجر می

هاي هاي کارگري مورد مصاحبه در استانو سازمانغریب به اتفاق نمایندگان تشکالت 
ساز تنش، .. بر این اعتقادند که مشکالت اقتصادي زمینه.، خوزستان و قزوین وتهران

درگیري و عدم گفتگوي اجتماعی در محیط کار نه تنها در بین کارگران جوان با 
فرهنگ کار نیز تحت هاي سنی کاري گردیده است، حتی کارفرمایان بلکه بین تمام گروه

پیت "تأثیر جو و وضعیت اقتصادي قرار گرفته است. بنابراین در مقایسه با نظر مطرح شده، 
هاي اخیر به گذار گسسته که ورود جوانان در دهه"الکاك، مارگارت می وکارن راولینگسون

جتماعی ثیر آن بر زندگی اأت... اقتصادي وـهاي مختلف اجتماعیو طوالنی مدت در زمینه
ها ادعا کرد که در ایران توان با استفاده از نتایج مصاحبهو محیط کار را مطرح کردند، می

کار تا حدودي نوعی گسست طوالنی مدت ایجاد شده و يبه احتمال زیاد در زمینهنیز 
ثیر این تغییر و تحوالت تاب و تحمل کمتري نسبت به گذشتگان دارند، أجوانان نیز تحت ت

هاي همدالنه با نمایندگان هاي حاصل از مصاحبهع اصلی این است که یافتهاما موضو
مطرح می "الکاك و دیگران"گر بر خالف آنچه که اآن است که يدهندهکارگران نشان

کنند بیشتر این عدم گفتگوي اجتماعی جوانان در محیط کار با کارفرمایان احتماالً بیش از 
ـ روانی دوران بلوغ جوانی باشد این عوامل نهاديـ یآنکه وابسته به مسائل بیولوژیک

هاي عدم گفتگوي اجتماعی جوانان کارگر با کارفرماهاي خود را ساختاري هستند که زمینه
قتصادي و معیشت) زندگی کارگران ا(اجتماعیـ بوجود آوردند و آنقدر این مسائل نهادي

اجتماعی طرد یا به حاشیه رانده شده ثیر قرار داده است که گفتگويأاي تحت ترا به گونه
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طور که فیدرستون این نظریه را که فرایند بیولوژیکی بلوغی عامل زیرین است هماناست. 
یید این نظریه أکشد، در تزیادي در آن ندارند را به نقد میو عوامل نهادي اجتماعی نقش 

ر شرایطی و در هر توان گفت که روابط کار بین کارگران جوان با کارفرماها در همی
بلوغی صرف نیست. به عبارت دیگر جوانی که ـثیر عوامل بیولوژیکیأکاري تحت تيزمینه

پذیري، احساسات و غیر عقالنی بودن همراه است هاي از قبیل عدم مسئولیتبا ویژگی
هاي این تحقیق نشان ها و روایتاما داده؛ثر باشدؤممکن است که بر گفتگوي اجتماعی م

تر است به این نحو که بر این نظریه به حقیقت نزدیک"رابرت فیدرستون"دهند که نقد می
توان به احتمال زیاد جوانی نمینگرفته و روابط کار قراريثیر زمینهأکارگران جوان تحت ت

را عامل زیرین، قطعی در این عدم گفتگو دانست، بنابراین نقش احساسات و عدم 
موانع گفتگوي اجتماعی و يلذا باید براي مطالعه؛تر استرنگها کمپذیري در آنمسئولیت

فرهنگی در محل کار و روابط کار میان کارگران جوان و کارفرما به دنبال عوامل تعیین 
روانی را با عوامل ـاجتماعی و فرهنگی دیگري بود و عوامل بیولوژیکیـنهادييکننده
بلوغی که می توانست سبب تغییر ـبیولوژیکیاین عامل بنابر؛، اجتماعی متوازن کردنهادي

و تحوالتی رفتار جوانان در محیط کار گشته و گفتگوي اجتماعی در محیط کار را تحت 
بایست در تحلیل ثیر عوامل نهادي و اجتماعی قرار گرفته و میأثیر قرار داده تحت تأت

شک مل را مد نظر قرار داد و بیثیر هر دو عاأگفتگوي اجتماعی کارگران با کارفرمایان ت
گفتگوي "تواند فضاي گفتمانی، اجتماعی نمیبیولوژیکی یا نهاديـ نگاه صرف بلوغی

در مورد اهمیت نتایج این تحقیق کارگران جوان با کارفرمایان را تبیین نماید. "اجتماعی
ضروري است اري جوانان باید گفت دو نوع سیاست ادغام شده و اختصاصی ذگبراي سیاست

اري خاص خود را ذگاز یک سو مسئولین امر از جمله وزارت ورزش و جوانان باید سیاست
ها هاي کار تدوین و ارائه نمایند. اگر این سیاستمحیطبراي ترغیب جوانان به گفتگو در 

توان امیدوار بود که فرایند بیولوژیکی بلوغی در نفعان تدوین گردد میبا اخذ نظرات ذي
ها شته باشد. به عالوه، برخی دستگاهثیر مثبتی در بر داأتوي اجتماعی در محیط کار گفتگ

ياري اجتماعی مسئلهذگمانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز باید در سیاست
گفتگوي سه جانبه مد نظر قرار داده و يها به ویژه برنامهجوانان را در تدوین سیاست

اري طرد نشوند و ضروري است ذگهی پویا و فعال از فرایند سیاستجوانان را بعنوان گرو
هاي سه جانبه یا دو جانبه در محیط کار با حضور آنها را در جلسات و گفتگويزمینه

کارفرما و دولت ایجاد گردد.
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