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 مشاغل است. بنديتر طبقههاي اجتماعي و به طور خاصترين مسائل در هر نظام اجتماعي، تعريف نقشيكي از مهم
ست فروكا» شغل«تواند در حد هر عضوي از اجتماع انساني ناگزير از احراز نقشي اجتماعي است. اين نقش اجتماعي مي

انه كاراي براي خود تعريف نكرده و صرفاً در چهارچوبي تعريف شده و محافظهالنهمنفعشود تا فرد در اجتماع نقش 
» مسئوليت«ي خود فعال بوده و حس تواند در قبال جامعهسوي ديگر فرد مي اما از عمل كند تا گذران زندگي نمايد.

د. انسان گردتعريف مي» مشغول«در برابر » مسئول«، و »مشغوليت«در مقابل » مسئوليت«داشته باشد. در اين راستا، 
 گاهيجاي تاخود است كه انسان مشغول طلبكار جامعه داند حال آنگو و بدهكار ميمسئول كسي است كه خود را پاسخ

  بر آن مسند تكيه زند. وي وبراي او تعريف شود 

ماند جامعه براي او شغل و كاري را تعريف نمايد تا وي آنها را منتظر نمي ، انسان مسئول است. اويك استراتژيست
فعاالنه به دنبال پر كردن خألهاي  كردياشغال كرده و به انجام شرح وظايف آن شغل مشغول شود. بلكه در روي

او به دنبال اصالح جامعه است و در اين راستا، اختالالت سيستمي را  گردد تا آنها را رفع نمايد.ي خود ميجامعه
نمايد. او صرفاً به دنبال گذران زندگي خود، در مقياسي خُرد نيست، شناسايي كرده و در راستاي بهبود آنها اقدام مي

تر در ي بزرگمند و سيستماتيك، زندگي كوچك خود را در نسبت با جامعهتر و با نگاهي نظاموح كالنبلكه در سط
كند تا عالوه بر داند. در اين راستا، تالش ميي جهاني و حتي تمام طبيعت و جهان ميكشور، و بلكه كل جامعه

  تمدني را نيز داشته باشد.انپذيري در سطوح كالن جامعه و ميپذيري در سطح خُرد، مسئوليتمسئوليت

يكي از مسائلي كه كودك در فرايند رشد با آن مواجه است، تعريف نقش اجتماعي خود است. هدايت كودك به سمت 
در چهارچوب احراز  به جاي احراز نقش اجتماعي منفعالنه و غيرمسئوالنه »مسئوالنه«اتخاذ نقش اجتماعي فعال و 

ضمناً ايجاد توانايي در درك ارتباط بين سطح خُرد زندگي  است.» مداررد نظامكروي«يكي از اهداف  ،»شغل«يك 
 كرد است.وي با سطوح كالن اجتماعي و جهاني نيز از ديگر اهداف اين روي


