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  چکیده

. باشدشناخت و مقایسه فرهنگ کار در ایران از منظرهاي گوناگون هدف اصلی این مقاله می
مهم ترین سوال در این بررسی یافتن عواملی است که منجر به روند نزولی فرهنگ کار در ایران 
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در میان متغیرهاي تاثیرگذار بر فرهنگ کار  .متغیرها بین مسیر تحلیل و کار فرهنگ با) شغل

دهد فرهنگ   نشان میها نتایج آزمون. خالقیت بیشترین تاثیر را در همه کشورها داشته است
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  مسألهطرح 
وضعیت فرهنگ کار در هر جامعه انعکاسی از عملکـرد اقتـصادي، اجتمـاعی و فرهنگـی آن           

هاي محکم  کنند، فرهنگ هاي شغلی ایجاد می     اقتصادهاي پویا و پررونق فرصت    . جامعه است 
کراسـی  وکنند، در جوامع مبتنی بر دم      ائماً در جهت تقویت فرهنگ کار تالش می       و باثبات د  

که اعتماد و انسجام اجتماعی باالیی دارند همواره سیر صعودي فرهنـگ کارشـان مـشاهده                
اما کشورهاي گرفتار کسادي و رکود، با از میان رفـتن مـشاغل موجـود و افـزایش                 . شود  می

پـایین بـودن سـطح اعتمـاد و     . گ کار مواجـه هـستند     بیکاري آشکار و پنهان و ضعف فرهن      
سرمایه اجتماعی در این جوامع منجر به وسیع شدن حوزه خصوصی و نحیـف شـدن حـوزه     

ایـن متغیـر تـأثیر    . گـذارد  که بر فرهنگ کار در جامعـه تـأثیر منفـی مـی      .گردد  می  میعمو
پذیرد و با ضـعف و       می... هاي اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و      مستقیم و غیرمستقیم از حوزه    

  .شود رنگ می ها فرهنگ کار نیز ضعیف و کم ناهماهنگی در هرکدام از این حوزه
هـر فرآینـد تولیـدي     اجـزاي  تـرین  اصـلی  منـابع طبیعـی   کار، سرمایه وکه دانیم  می

 بـدون  . یک نظام تولیـدي اسـت  ء جزترین مهمکار اهمیت،   از حیثاما ،شوند محسوب می

 نیز مواد بدون ،)تولید کاربر هاي روش کارگیري به( است پذیر مکانا تولید همچنان سرمایه

 مـواد  و سرمایه اگر  اما،)تطبیع از خام مصرف و برداشت(است پذیر  همچنان تولید امکان

 و داشـت  نخواهـد  وجـود  مـواد  و سـرمایه  ترکیب نباشد امکان ولی کار باشد داشته وجود
 تولیـد  نتیجـه  مـواد،  از کیفیتـی  هر با و وريفنا از سطحی هر در .داد نخواهد رخ تولیدي

 بـه هـر صـورت متغیـر     .)381 :1391 رنـانی، ( کـار دارد  نبـودن  یا به مناسب بودن بستگی
وري دارد و منابع انـسانی پایـه اصـلی     سرمایه انسانی سهم اساسی و بنیادي در تولید و بهره      

 تعیـین  آنچـه  نهـایی  لتحلی در) 197:1390 عجم اوغلو، (.دهد ها را تشکیل می ثروت ملت

 نیـروي  یـک  کنـد  کـه تعیـین مـی    اسـت  کـار  فرهنـگ  ،یا نه مناسب باشد کار که کند می

 سـاده  کار نیروي یک یا و کند می تولید کیفیت بی کارگاه محصولی در فنی و کرده تحصیل

  .نماید  تولید میمحصولی پرکیفیت
بیعی غنی اسـت امـا    اصلی تدوین مقاله این است که کشور ما از حیث منابع ط    مسأله

 و کـار سـخت  درآمد و فقیر بوده و تمایلی نیز به    بسیاري از مردم جامعه از بعد اقتصادي کم       
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چرایی این موضوع یعنی کارگریزي مردم مـا، سـؤال اصـلی در ایـن پـژوهش             . جدي ندارند 
 ما در چنـد دهـه گذشـته        ،ي اصیل دینی  ها  آموزه فرهنگ گذشته ایران و      با وجود . باشد  یم

همه متفکران و اندیشمندان بر این باور هستند کـه  . باشیم یم روند نزولی فرهنگ کار  شاهد
وقفه مبتنـی بـر دانـش، مهـارت و      تنها راه توسعه و پیشرفت جامعه کار و تالش جدي و بی        

گذاران و برنامه ریزان و هم از  ولی از نظر عملکرد سیاست   . باشد  یمنظامات کارشناسی دقیق    
. گیرد  ینم از مردم در جهت رفع این مشکل توجه درخور مالحظه صورت             نظر رفتار بسیاري  

ویـل  ( "داننـد   مـی  متـرادف بـا مـرگ     را اشتغال نداشتن به کار   " یافته  در کشورهاي توسعه  
 و ایـن در حـالی  ي دیگـر آن   ها  جنبهدوراز    مندي به کار به     یعنی عالقه ) 306:1378دورانت،  

 هدربـار ) خیزد که از ناخودآگاه جامعه برمی(اي ما  ه  المثل  است که در ادبیات شفاهی و ضرب      
 هحال نکت  این  با.شود استفاده می "ماند یمه در تن   کند ن  جان " مانندکار کردن از تعابیري     

د عموماً پـشتکار و   نگذار   خود بیرون می   هوقتی پا از جامع   مردم  تر این است که همین        جالب
د کـه تحـسین   نـ ده عالیت از خـود نـشان مـی    کار و فهینبرانگیزي را در زم   خالقیت تحسین 

ـ  مسأله این .انگیزد ی برم راهمگان  اقتـصادي ـ   ها و نهادهـاي  سـاختار ر تـأثیر  شاید دلیلـی ب
یعنی مـردم احـساس   . شدا ب فردي و جمعی مردم  يو کردارها  ایرانی بر کار   هاجتماعی جامع 

 فرهنـگ کـار در       در وضـعیت   مـسأله  این   ، که تعلق و وابستگی نسبت به جامعه خود ندارند       
  .باشد یمی نمایان خوب بهجامعه ما 

 متـأثر ...  که ذکر شد، فرهنگ کار از عوامل فرهنگی، اجتماعی، اقتـصادي و      گونه  همان
باشد و براي شناخت آن باید مطالعه دقیـق و جـامع نـسبت بـه تـاریخ کـشور و فـضاي                  یم

ل انقالب، جنگ، تحریم،    در چند دهه گذشته جامعه ما به دلی       . پیرامون جامعه داشته باشیم   
دچار ...رویه شهرنشینی و یبضعف مدیریت، رشد باالي جمعیت، مهاجرت از روستا و افزایش      

تـوان ایـن شـرایط را منطبـق بـا             یمهاي بسیاري گردیده است، که        یناهماهنگاختالالت و   
ز چیـ  یچهـ  یعنـی  ،از نظر دورکیم یعنی آشـفتگی   مییف آنو تعر.دورکیم دانست مینظریه آنو 

افراد بـدون  از  بعضی ،بینی نیست یشپ وضعیت افراد در جامعه قابل     ،سرجاي خودش نیست  
بـا  شـوند و بـسیاري دیگـر     یمسواد و امکانات کافی به دالیل متعدد بسیار ثروتمند و موفق     

ترین  رسند در بسیاري از موارد حتی ساده      ینمیی  جا  به علم و دانش و تالش و پشتکار         وجود
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انگیزگی افراد نسبت به کار  یبگردد و این شاید بتواند یکی از علل  ي انجام میدشوار بهکارها 
  )168:1380 دورکیم،( .در جامعه باشد

 آنچـه در  باشد، در این رونـد     یمایران کشوري در حال گذار از جامعه سنتی به مدرن           
 فراینـد  " گویـد  وبـر مـی  .  آمد متفاوت بوده استبه وجودغرب اتفاق افتاد با آنچه در ایران   

ابتـدا تغییـر بنیـادي در     . یختـه روي داد   خودانگتغییر در غرب در اثر یک انـرژي درونـی و            
هاي عملی و  اندیشه مذهبی، تعریف جدید از رابطه بین انسان، خدا و طبیعت و سپس ارزش

نهادهاي جدید بر اسـاس تقاضـا،   ) 83: 1362فروند، ( ".هنجاري و اخالقی جدید تولید شد     
 نیـاز واقعـی   بر اساساز جامعه مدرن ایجاد گردید ولی در جامعه ما این نهادها           خواست و نی  

آالت مدرن وارد جامعه شدند سپس سعی شد          ینماشجامعه ایجاد نگردید، ابتدا لوازم، ابزار،       
ها، رفتارهایی مناسب ایجاد شود و این مسائل باعـث          که به اقتضاي این مصنوعات و سازمان      

: 1383 معیدفر،( فرهنگی مواجه باشیم تأخري با ا  گونه  به گذشته،   شد که در طول چند دهه     
 باشـد  یمـ  مشاهده  قابل مفید با بازده باال و کاراین مشکل در روابط اجتماعی، فرهنگی   ) 20

 مـدرن در عرصـه      ه سـنتی بـه جامعـ      هیک وجه گذار از جامعـ     اگر  . )122:1387 ،کاتوزیان(
 ه با رشد و توسـع ما، این گذار براي  باشدد صنعتی    گذار از تولید کشاورزي به تولی      ،اقتصادي

 و تحول آن به گـسترش صـنایع کارگـاهی مبتنـی بـر            دستی  یعصناو    میصنایع سنتی و بو   
یعنی جامعه بر اساس نیاز و تحـول درونـی رونـد صـنعتی              . اقتصاد کاالیی و بازار انجام نشد     

ي کـشورهاي اروپـایی   هـا کاال ایران به بـازار مـصرفی   شدن یلتبدشدن را طی نکرد، بلکه با       
 بـا رقبـاي     توانایی رقابت محـصوالت ایرانـی      عدم   ویدکنندگان  تولاعتماد  از بین رفتن    باعث  

 ایـران بـه   ههاي تولیدي در جامع     به کار و فعالیت    یاقی اشت ینهایت نوعی ب    شد و در   خارجی
  .)40:1376 رضاقلی، (وجود آمد

بـه اقتـصاد ایـران موجـب      وش آنورود نفت و درآمدهاي کالن حاصل از فر همچنین  
تسلط نفت بر اقتـصاد ایـران   . دگردی تولیدي در جامعه   هاي  یت به فعال  دولتمرداناعتنایی    بی

هاي یکصد سـال اخیـر در         از سوي دیگر، دولت   . راه رشد بورژوازي صنعتی شد     مانعی بر سر  
شـدند     تبدیل خود به مؤسسه اقتصادي انحصاري    ،  ایران با در اختیار گرفتن درآمدهاي نفتی      

 برخـورداري از   نظـام نایـ  در . گردیدجامعهکار و تولید در رقابت در پایین آمدن    موجب که
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 مواهب اقتصادي نه به کار و فعالیت بلکه به ارتباط نزدیک با قدرت سیاسـی و دولـت اسـت         
در این مقاله فرهنگ کار در کشور ایران با توجه به عوامل فـردي کـه     . )40:1376 رضاقلی،(

هاي شخصیتی افراد، عوامل شـغلی کـه مبتنـی بـر روابـط شـغلی، عوامـل               اساس ویژگی بر  
یا نگرش دینی افراد نسبت به جمعیتی که بر اساس ساختار جمعیتی جامعه، عوامل مذهبی     

کار و در نهایت تأثیر سرمایه اجتماعی بـر فرهنـگ کـار سـنجیده شـده اسـت، تمـام ایـن                        
. ایی چین، ژاپن، ترکیه و مـالزي نیـز سـنجیده شـده اسـت     ها براي چهار کشور آسی    شاخص

ترکیه و مالزي دو کشور . توان این موضوع را بررسی نمود     تر می   چون با مقایسه بهتر و دقیق     
 یافته و غیرمـسلمان انتخـاب     عنوان کشورهاي توسعه    مسلمان و رو به رشد و چین و ژاپن به         

یین بودن فرهنگ کار در ایـران نـسبت بـه سـایر          ها گواه بر پا     ها و تحلیل    همه داده . اند  شده  
  .باشد کشورها می

  
  اهمیت و ضرورت تحقیق

گـردد، از   اي می هاي اقتصادي هر جامعه  تقویت فرهنگ کار موجب تسریع در گردش چرخه       
مندي به کار، وجدان کاري و دلبستگی بـه کـار        عالقه ،هاي اصلی فرهنگ کار مثبت      شاخص

تر، تربیت دانش آمـوزان متعهـد و    ینیاکیفیت باالتر و قیمت پاباشد که موجب تولیدات ب   می
یعنی کار براي کننده کار . گردد می ...کیفیت باالتر و خالق، مداواي بیماران با هزینه کمتر و      

. گیرنـد  در مراحل بعدي قـرار مـی  ...  مکان، زمان، حقوق و:باشد و بقیه مسائل مانند      مهم می 
برخی مردمان کار   .  مهم ملل جهان در دنیاي معاصر است       کارگریزي و کاردوستی دو ویژگی    

مردمـانی کـه کـار    . کنند کـه کـار کننـد    کنند تا زندگی کنند اما برخی دیگر زندگی می        می
اي پرکار و    کنند تا زندگی کنند داراي طیف وسیعی از نظم و انضباط کاري هستند، عده               می

 اخیر مردم ما خواهان رفـاه  هچند دهدر طول ). 165:1387 کاتوزیان،(کار هستند     برخی کم 
اند، ولی براي رسیدن به این مهـم کـار و    اقتصادي در سطوح متفاوتی نسبت به گذشته شده 

وضوح دیده   در سطح خرد و کالن در جامعه ما به    مسألهاین  . دانند  تالش را مقدم بر آن نمی     
 و مراکـز تحـصیلی تـا    هـا  دار، فرزنـدان در خـانواده   ضعف فرهنگ کار از زنان خانـه     . شود  می

مـا نگـاه     میتـرین مـسائل در فرهنـگ عمـو          یکی از بغرنج  . رؤیت است   رتبه قابل   مدیران عالی 
کاري، گذران اوقات فراغت، نگاه به کـار          از مشکالت جامعه امروز ما کم     . ایرانیان به کار است   
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. باشد یضه میعنوان رفع تکلیف و خالی نبودن عر غیرسازنده، کار به  میعنوان تفنن و سرگر     به
 و نگرانـی از  "فرهنـگ کـار  "، "وضـعیت کـار  "ضرورت اصلی ما در این تحقیق نگرانـی از       

جا که هر ادعایی بدون مقایـسه علمـی،    از آن. باشد وضعیت کنونی اقتصاد و آینده کشور می      
ایـم، تـا شـاید     باشد، در این مقاله ما به مقایسه ایران با چهار کشور پرداخته    خام و مبهم می   

  .ي ارائه گرددکاربردوان تحلیلی جامع و بت
اي چنـدوجهی و موضـوعی جـدي و حـائز      گونه که بیان شد فرهنگ کار پدیـده   همان

بـراي درك  . نمایـد  اهمیت است، که از متغیرهاي فرهنگی، اقتصادي، اجتماعی تبعیـت مـی      
  .بهتر الزم است ابتدا تعریفی از کار و فرهنگ کار داشته باشیم

منظور تولید کاال و انجـام     وعه وظایفی که انسان براي دستمزد و به       مجم" :مفهوم کار 
کار "مطابق این تعریف    . )121:1381 ،فرهنگ سخن ( ."دهد  خدمت براي دیگران انجام می    

هـا بـا یکـدیگر و سـامان      انسانی، همکاري انسان ه  جامعدر  رو    ازاین ."استفعالیت اجتماعی   
  .دساز  تأثیر و آن را متحول میشکار بر خودابراین بن. استکار ه  نتیج افراد جامعهاجتماعی

شـده    هاي مشترك و پذیرفته  ها، باورها، دانش     مجموعه ارزش  " عبارت از  فرهنگ کار 
 ".باشـد  افـزوده مـی   هاي معطوف به تولید و یا ایجـاد ارزش   یک گروه کاري در انجام فعالیت     

  )143:1381 ،فرهنگ سخن(
 است که از پاسخگو و مسئول بودن فـرد در           یک هنجار فرهنگی  " فرهنگ کار مثبت  
کند و مبتنی بر باوري است کـه کـار را یـک ارزش     دهد حمایت می قبال کاري که انجام می    

فرهنگ کار امـري انتزاعـی نیـست و ماننـد           ) 213:1381 ،فرهنگ سخن (. "داند  درونی می 
غناي فرهنگ کـار  بنابراین . هاي فرهنگی با محیط پیرامون خود در ارتباط است       سایر پدیده 

  .مؤثر در توسعه اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی باشد  میتواند گا می
  

  پیشینه تحقیق
اقتـصادي،    فرهنگ کار از متغیرهاي تأثیرگذار در حوزه مطالعات سیاسی،   این که با توجه به    

باشد مورد توجه پژوهشگران مختلف قـرار گرفتـه و در ارتبـاط بـا متغیرهـاي                   اجتماعی می 
حجم بـسیاري از  به هاي داخلی و خارجی  در پژوهش .  مورد بررسی قرارگرفته است    گوناگون
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وري و تأثیر آن بر رشـد و توسـعه اقتـصادي، اجتمـاعی،                تألیفات در مورد فرهنگ کار، بهره     
 فرهنـگ کـار از اهمیـت    مـسأله این خود نشانگر این است کـه       . شده است   فرهنگی پرداخته 

هـا   در این پژوهش.  همواره موردنظر پژوهشگران بوده استباشد و  بسیار زیادي برخوردار می   
آنچه بیش از همه مشهود است تأکید بر آموزش، انگیزه، نظام پاداش و تشویق، عـضویت در      

هاي اجتماعی، مـدیریت کـارآفرین و مـشارکتی و رشـد و گـسترش نهادهـاي مـدنی            شبکه
  .باشد می

قـش و جایگـاه آن در ادبیـات    به بررسـی مفهـوم کـار و ن    ) 1387(فیوضات و مبارکی    
 این مقاله براي بررسی فرهنگ کار به کنکاش در اشعار برخـی از شـعرا و                 ندا ایرانی پرداخته 

ی یاي از فرهنـگ حـاکم را بازنمـا     تـا گوشـه   . طنزپردازان دوره قاجار و پهلوي پرداخته است      
مایه در ادبیـات  ویژه سر نوعی نگرش منفی نسبت به موضوع کار و به      در این بررسی به    .نماید
 کار صادقانه داراي جایگاه معتبر و ارزشمندي در این که شده است و       اشاره یادشدههاي    دوره

  . باشد ها نمی این دوره
هاي داسـتانی تـألیف       در مقاله خود فرهنگ کار در کتاب      ) 1390(انتظاري و جدائیان    

انـواع  "هـاي کـار،    رویه وها  ارزش "مفهوم کار "با استفاده از مقوالت     را  شده براي کودکان    
در این تحقیق از تکنیـک تحلیـل محتـوا          . اند  مورد ارزیابی قرار داده   "ها نسبت به کار     نگرش

  . شده است  استفاده
. داند کاهش کنترل درونی و بیرونی را موجب ضعف فرهنگ کار می      ) 1377 (رفیع پور 
 میغیررسـ  و  میصـورت رسـ   مـذهبی بـه   و آموزش موازین فرهنگـی    جامعه یعنی هرچه در  

  . یابد در آن جامعه افزایش می افزایش یابد فرهنگ کار 
هــاي محیطــی کــشورهاي  هــا و تفــاوت بــه بررســی ویژگــی) 1384(لبــاف و دلــوي 

اند و نتیجه  توسعه و با استناد به مطالعات تجربی در این زمینه پرداخته     یافته و درحال    توسعه
هاي فرهنـگ   ها و ارزش    که برگرفته از ویژگی   که آن دسته از الگوهاي مدیریت        شده،   گرفته

هـا در کـشورهاي    توانـد متـضمن اثربخـشی و موفقیـت سـازمان          کـشور اسـت مـی      ملی هر 
  . توسعه باشد درحال

وري نیروي کار     به تأثیر مهم فرهنگ کار در ارتقاي کیفیت و بهره         ) 1386 (بخت  جوان
یف باشد به این معنی است کـه      سازمان ضع  یعنی اگر فرهنگ کار در    . در سازمان توجه دارد   
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هـا فاقـد اثربخـشی و     کارکنان تمایلی به انجام کار مفید و مولد ندارند و درنتیجه فعالیت آن    
ایـن تحقیـق   . باشـد  پذیر نمی وري بدون معیار و شاخص امکان میزان بهره . باشد  وري می   بهره

   .باشد هاي دقیق براي برآورد این مهم می داراي معیارها و شاخص
 بهبود مستمر و تالش براي بهتر شدن را از شروط اساسی پیشرفت و    )1382 (یقیحق

 "انگیـزه " اهمیـت دارد،  جلـو  روبهآنچه بیش از همه در این حرکت . داند یمحرکت سازنده  
 تواند این انگیـزه و مـشارکت مـستمر را بـه وجـود آورده،                یمیی که   ها  روش ازجملهاست و   

اهمیـت   .هـاي تـشویقی اسـت    یستمس، نوع نگرش و تحول دارد واهدایت نموده و به حرکت    
 .ي واحدهاي صنعتی استور بهره مباحث بسیار مهم در ازجملهدستمزد تشویقی و یا پاداش 

هاي پرداخت    در این تحقیق ضمن مطالعه الگوهاي پرداخت تشویقی دستمزد، طراحی نظام          
همچنـین  . گیرنـد  یمـ قـرار  ها مـورد مقایـسه     یستمسپاداش مورد بررسی قرار گرفته و این        

جملـه نـسبت آن بـه     محاسن و مزایاي نظام پرداخت پاداش مورد مالحظه قرار گرفتـه و از      
  .شده است  شدن آن به حقوق بررسی وري و در برخی مواقع تبدیل بهره

هـاي تولیـدي در سـطح        اخالق کار در سطح کارگـاه      در تحقیق خود  ) 1377 (یدفرمع
و متغیرهایی مثل مدیریت، نوع و شـرایط کـار،   . قرار داده استاستان تهران را مورد بررسی      

در . انـد  گرفتـه  فردي، پایگاهی و اجتماعی افـراد، مـورد مطالعـه و بررسـی قـرار             هاي  تفاوت
از اخالق کار، یک بحث تـاریخی از تحـول           میچارچوب نظري این تحقیق، یک بررسی مفهو      

شناختی و مدیریتی درباره  ی، روانناختش جامعههاي  یهنظرمفهوم اخالق کار و سپس بررسی   
همچنین، مروري اجمالی بر اخالق کـار در ایـران قبـل و بعـد از     . شده است اخالق کار انجام  

 ایـن بررسی، عوامل فردي و اجتماعی که بر اخـالق       در .شده است   اسالمیاسالم و بر متون     
 هـاي  ویژگـی : انـد از  عبـارت  کـه  انـد  شـده  بندي طبقهگذارند در پنج مقوله کلی  یمکار تأثیر   
 پایگاهی، نگرش نسبت بـه محـیط اجتمـاعی، میـزان کـار و فراغـت و              هاي  ویژگیشخصی،  

در واقع در باب شرایط محیط کار، عواملی مانند رضـایت از کـار، فـضا و             . شرایط محیط کار  
شرایط کار، نقش کارآفرینی فرد در محیط کار و ثبات شـغلی او در افـزایش اخـالق کـار او              

  . هم هستندم
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عوامل مؤثر بر اخالق کار را در هفت عامل خالصه کرده که به ترتیب ) 1390 (یدفرمع
، محل تولد پدر، بیگانگی سازمانی، مدت خدمت در محـل   فردمیزان تحصیالت   : اند از   عبارت

 خود در روند کار، میزان شهروندي و تعداد دریافت تـشویق در  مؤثرکار، اعتقاد فرد به نقش  
 عوامل اجتماعی فرد و  هاي  ارزش عوامل مربوط به     دودستهاگر این هفت عامل به      . رمحل کا 

 تـأثیر توان گفت اخالق کار در مرتبه اول تحت  بندي شوند، می مربوط به سازمان کار تقسیم   
 عوامل مربوط به محیط تأثیر اجتماعی فرد و در مرتبه دوم تحت هاي ارزشعوامل مربوط به 

تـر   یـک نزد مـدرن  هاي ارزشآمده هر چه فرد به  دست ر اساس نتایج به   ب. استو سازمان کار    
تري برخوردار    یینپاباشد، از اخالق کار     ) داراي تحصیالت بیشتر و سابقه شهرنشینی بیشتر      (

، تـر  سـست تـر و پیونـد او بـا سـازمان      یگانهبهر چه فرد در سازمان و فرایند کار . خواهد بود 
 درصـد تغییـرات متغیـر وابـسته         1/30یی  تنها  به تحصیالت   اما. تر است   یفضعاخالق کار او    

 درصد از تغییرات متغیر وابسته    7/8 جمعاًکند و بقیه متغیرها       یمیعنی اخالق کار را تعیین      
کننده اخالق کـار میـزان تحـصیالت فـرد       عامل تعیینترین مهمدر واقع، . کنند یمرا تعیین  

  . سازمانی است و نه عوامل درون
 آنچـه بـه فرهنـگ کـار مـشروعیت       تحقیق خـود اشـاره کـرده کـه       در) 1390(معلم  

هاي کار یدي، فکري و       پذیري جمعی، کار دلسوزانه و باورهاي عملی به ارزش          بخشد نظم   می
هـدف ایـشان بررسـی    . سازگار شدن با شرایط، قواعد و رفتارهاي صـنعتی و تولیـدي اسـت      

آمـده حـاکی از آن    دسـت  نتایج به. ه استفرهنگ کار و ارائه راهکارهایی براي ارتقاي آن بود     
وري و عملکرد شـغلی بهتـر رابطـه دارد و کـسانی کـه از              است که فرهنگ کاري باال با بهره      

  . فرهنگ کاري باالیی برخوردارند عملکرد شغلی آنان نیز بهتر است
هاي اجتماعی و   پیامدهاي شهرنشینی را موجب بسیاري از آسیب      ) 1386 (افکاري پور
همه ساختارهاي جامعه تأثیرگذارده     رویه بر   مهاجرت بی . داند  ضعف فرهنگ کار می   خصوصاً  

  . باشد فرهنگ کار از این قاعده مستثنا نمی است و
ــایی، تناســب شــغلی و وجــدان کــاري را ســه مؤلفــه مهــم و  ) 1389 (ســعیدي توان

. دانـد  مـی هـاي نـوین    هـا و سـازمان     وري و نیروي انسانی بنگـاه       کننده کارآمدي، بهره    تعیین
همبستگی مثبت و معناداري میان وجدان کار و شیوه مدیریت مـشارکتی، تناسـب شـغلی،              
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سـازمانی، احـساس مثبـت وجـود عـدالت سـازمانی، سـطح تخـصص             احساس رضایت درون  
  . کارکنان و همبستگی منفی بین سن و سابقه کار وجود دارد

، کـه   دانـد    جامعـه مـی    ترین رکن توسـعه     مهمرا  عامل نیروي انسانی    ) 1380 (عرفانی
. باشـد  و وجدان کاري می) کارگیري به(، تخصیص مناسب )ییتوانا (نیازمند تربیت و تخصص   

سـاالري،   ضـعف مـدیریت، ناشایـسته   (سازمانی  همچنین وجدان کار تحت تأثیر عوامل درون     
فرهنـگ شـبه فئودالیـسم، پـایین بـودن        (سازمانی    و عوامل برون  ...) وارداتی بودن تشکیالت  

  .باشد می) شناسی شناسی و وقت فهوظی
کوشـی در میـان    هـایی کـه منجـر بـه سـخت      بررسی انگیـزه  به  ) 2009(رونالد بروکه   

باشد، پرداختـه اسـت و        نژادي مختلف می   و  میهاي قو   گروه کارگران و  متخصصان، مدیران،
یـه  بق جـدي دارنـد و    سخت و  ها تمایل به کار     گروه  که چرا برخی افراد و     تپاسخ این سؤاال  

یـک کـشور     فرهنگ حاکم بربا وجود چرا این کهها تمایل به این مهم ندارند و    گروه افراد و 
نتـایج  .  را مطـرح کـرده اسـت   دنباشـ  کـار مـی   بعضی مناطق بسیار کوشا و برخی مناطق کم      

  . باشد  اهمیت متغیرهاي فرهنگی درافزایش فرهنگ کار میمؤیدبررسی 
ه رفتار افراد یک کارخانه در زنـدگی خـصوصی و    موردي دربار  اي  مطالعه) 2013(آنته  

هاي کارگري در مشارکت کـارگران در اداره    است و نقش اتحادیه     داده انجامرا  شان    اجتماعی
در این تحقیق نقش نهادهاي مدنی     . اندد چشمگیر می را  کارخانه و افزایش بازدهی در تولید       

  . کیفیت آن اثبات گردیده است در باال رفتن فرهنگ کار و
دهی عناصر  آموزشی و سازمان رابطه میان متغیرهاي فرهنگی،  ) 2013( کاویت سینگ 

 اهـداف، متـدها، قواعـدکار و الگوهـاي          ،این تحقیـق  . نماید  تولید با کار پربازده را مطرح می      
است که هر چـه    نتیجه بررسی این  . داده است  رفتاري مدیران با کارگران را مورد توجه قرار       

  . یابد  فرهنگی توسعه یابد فرهنگ کار و بازدهی در تولید نیز افزایش میتشکیالت سازمان و
با انجام یک سلسله مطالعات صنعتی در شرکت وسترن الکتریـک           ) 2012 (التون مایو 

بـرد، عوامـل     وري کارگران را باال مـی       میزان بهره  به این نتیجه رسید که آنچه سطح تولید و        
  احساس غرور و اهمیت قائـل شـدن بـراي خـود،    :نندمادي نیست، بلکه عوامل غیرمادي، ما 



   
  
  
  

  181     ...بررسی تطبیقی عوامل مؤثر بر فرهنگ کار در 

 انتخاب شدن از طرف مدیران، همبستگی گروهی، تسهیل روابـط اجتمـاعی، آزادي عمـل و      
  . باشد سرپرست محیط کار می سرانجام بهبود مناسبات با

 مطالعـه   از تکنیـک 1950-1960اي تجربی بـین دهـه        در مقایسه ) 1990 (داك یارد 
فـرد بـودن عناصـر فرهنگـی هـر            بر منحصربه   این تحقیق تکیه  .  است استفاده کرده  موردي

صورت مجزا و   که هر فرهنگ باید بهمسألهعناصر متفاوت در هر فرهنگ دارد، این      جامعه و 
 منفرد مطالعه شود، همچنین مطالعه تاریخی فرهنگ کار ما را قادر به کشف مـسائل مبـتال             

ابطـه بـین تکنولـوژي و فرهنـگ کـار، رابطـه بـین        ربه در این بررسی ابتدا     . نماید  به آن می  
ها و عوامل فرهنگی براي همبستگی طبقه کارگر پرداخته است و نتیجه آن است که  شاخص

عوامـل   کننده فرهنگ کار باشند و تأکید به اهمیـت          نباید عوامل مادي و تکنولوژیک تعیین     
  .غیرمادي شده است

هـاي جمعیتـی،     تـأثیر برخـی از جنبـه   شده، هر بررسی بـه  با توجه به تحقیقات انجام    
، فردمیزان تحصیالت ) 1390 (مثالً معیدفر. فرهنگی، اقتصادي بر فرهنگ کار پرداخته است

 نقـش نهادهـاي مـدنی، پورافکـاري       ) 2013 ( آنتـه  و... محل تولد پدر، بیگانگی سـازمانی و        
ـ      برخی شـاخص حقیقیرویه به شهرها،      مهاجرت بی  د بروکـه  هـاي جمعیتـی و شـغلی، رونال

و نژادي توجه داشته      میهاي قو   متخصصان، کارگران و گروه    هاي مدیران،   به انگیزه ) 2009(
  .است

پژوهشی که این مقاله بر پایه آن صورت گرفته بـا تمـام ایـن مطالعـات داراي وجـوه              
د، ولی آنچه نها با بررسی ما شباهت دار      ها و مدل    بسیاري از شاخص  . باشد  می تشابه و افتراق  

شده کرده، جامعیت در تحلیل، توجه بـه   هاي انجام   این پژوهش را متمایز از سایر بررسی      که  
ها بـا یکـدیگر و بررسـی و         متغیرهاي مختلف، استفاده از چند تکنیک مختلف و مقایسه آن         

در این بررسی ایران با چهار کشور دیگر مقایسه شده   . باشد  اي می   تحلیل فراملیتی و مقایسه   
هـاي   هـا و روش  گرفته و با شـیوه  انجام) سؤاالت پرسشنامه( آیتم   60 حدود   است، این کار با   
مانند رگرسیون خطی، لجستیک، تحلیل عـاملی، تحلیـل مـسیر،           . شده است   متفاوت بررسی 

، سطح معناداري و ضریب F تجزیه واریانس، آزمون ها، انحراف معیار، آزمون مقایسه میانگین
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چنین . مه کشورها و سپس تحلیل و مقایسه شده است   تعیین، رسم جداول و نمودار براي ه      
امید اسـت کـه   . باشد فرد می نشده است و در نوع خود منحصربه کاري تاکنون در ایران انجام    

  .بتواند کلیدي براي حل مشکالت فرهنگ کار و راهگشایی براي مطالعات آینده باشد
  

  چارچوب نظري تحقیق
شناسانی چـون مـارکس، وبـر و     ت جامعهیري از نظریاگ بهرهتوان با   فرهنگ کار می   مسألهبه  

 فرهنگ کار ارتباط    هدرباردر این میان نظریات مارکس، دورکیم و پارسونز         . پرداختدورکیم  
در . شـده اسـت   عنوان چارچوب نظري در نظر گرفتـه       بیشتر به موضوع این تحقیق دارد و به       

ارند و روابط درونـی محـیط کـار را        گذ   می تأثیراین تحقیق ترکیبی از متغیرهایی که بر کار         
دودسـته عوامـل بـر    . انـد  گرفتهتوانند منشأ فرهنگ کار باشند، موردنظر قرار    و می  سازند  می

عوامل خارج از محیط کار مانند عوامل مذهبی، عوامل مربـوط         . گذارند   می تأثیرفرهنگ کار   
از . تأهلنس، وضعیت به اعتماد، انسجام و سرمایه اجتماعی و عوامل جمعیتی مانند سن، ج           

مواردي همچون عوامل شـغلی  . طرف دیگر برخی عوامل مربوط به داخل محیط کار هستند       
 مانند تخصص، نوآوري، وضعیت درآمدي و عوامل فردي مانند احساس خوشحالی، سـالمتی       

 این چارچوب ترکیبی است از مجموعه متغیرهایی که        پس.  میزان رضایت از وضعیت مالی     و
ماننـد کـار و اوقـات فراغـت رابرتـسون،      . توان یافت  مربوط به فرهنگ کار می هاي  در تئوري 

اندیـشمندان  . هاي رضایت شغلی رایت و دیویس       نیازهاي اقتصادي، اجتماعی مازلو و تئوري     
اند که کار برخاسته از جـوهره درونـی افـراد         هاي خود به این نتیجه رسیده      جهان در بررسی  

مناسب خـود   بیشتر این جوهره نیازمند ایجاد فرهنگ کار         است و جوامع براي تبلور هر چه      
 تـالکوت پارسـونز و جـان گالبرایـت          ، وبـر  ،کسرگونه که دانشمندانی همچون ما     آن. هستند

مشکالت عدیده در   بروزاند ضعف فرهنگ و اخالق کار موجب راکد ماندن نیروي کار و      گفته
  ).47:1362 فروند،(شود  یجوامع مبرخی 

پذیري مـورد توجـه    هاي فرهنگی در فرآیند جامعه کردي یادگیري ارزشدر نظریه کار 
کـار   کند که بتوانند نقش خـود را در تقـسیم         نظام تعلیم و تربیت افرادي را تربیت می       . است

با نیاز جامعـه باشـد در   فرهنگ کار که متناسب     پس باید نوعی    . اقتصادي جامعه ایفا نمایند   
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 فرهنـگ کـار را در چـارچوب     اي تأکیـد دارد و      ق حرفـه  دورکیم بر اخـال   . افراد درونی گردد  
گوید در جامعه با انسجام مکانیکی فرهنگ کار، رقیـب   داند و می اصناف متفاوت و متکثر می  

 ارگانیـک مدرسـه و نظـام آموزشـی ایـن نقـش را ایفـا             انسجام و در جامعه با      باشد  دین می 
یح داده شد تربیت دانش آموزان در  توضمسألهبه دالیلی که در طرح      در جامعه ما   .کنند  می

گیرد، نظام آموزشـی، بـازار    مدرسه و دانشگاه بر اساس نیاز و رفع مشکالت جامعه انجام نمی  
 این خود یکی که ،کنند  مدت و بلندمدت جامعه در یک راستا حرکت نمی          کار و اهداف میان   

  .باشد از مشکالت جدي فرهنگ کار در ایران می
داري  عصر سرمایه تا   در گذر زندگی اجتماعی از دوران نخستین       گوید  رکیم می ومثالً د 

بـه همبـستگی    هماننـدي و وجـدان جمعـی بـود،          اساس برجدید، همبستگی مکانیکی که     
 بـه   همبـستگی مکـانیکی   در تغییـر از    .ها بـود تبـدیل گردیـد        اساس تفاوت  ارگانیکی که بر  

ـ      تقـسیم   در ،مـده اسـت    به وجود آ   کار   تقسیم  مختلفی از  اشکال همبستگی ارگانیکی  ه کـار ب
اشـد و دسـتیابی بـه    ب مـی  مقررات اخالقی صحیحی راهنمـاي کـنش متقابـل افـراد         ،هنجار
اخالقـی اسـت کـه افـراد از          میکـار هنگـا     تقـسیم . هاي اجتماعی عادالنه صورت گیرد      پایگاه

از  و بــه آن عمــل نماینــد و تعهـدات خــود در مقابــل یکــدیگر و کــل جامعـه آگــاه باشــند  
متناسـب  کـه   هـاي اجتمـاعی برخـوردار باشـند           یی برابر براي دستیابی بـه پایگـاه       ها فرصت
کـار   نقص هرکدام از این اصول باعث پیدایش تقسیم. ها و عالیق فردي اشخاص باشد   توانایی

آورد،  کار آنومیک را بـه وجـود مـی    عدم وجود قواعد اخالقی کافی، تقسیم. گردد نابهنجار می 
 هرگـاه   ).134:1381 ،گـرب (شـود     کـار اجبـاري مـی       ر به تقـسیم   عدالتی منج   که بی   درحالی
حـادث   میکار نتواند پیوندهاي میان افراد را تعریف کند، عدم کنترل اخالقـی یـا آنـو     تقسیم

شود که در  جاي ایجاد همبستگی، منجر به نتایج عکس می کار به در این نوع تقسیم  . شود  می
از افـراد  دهـد کـه    ر پی آن کشمکشی روي می شوند و د    آن تعهدات مقابل نادیده گرفته می     

در جامعه ما افراد بر اساس عالقـه و تخـصص خـود     .دننک اي پیروي نمی  هیچ قانون و قاعده   
یف شـان  وظـا کنند، بلکه بعد از به دست آوردن شـغل بـه یـادگیري        ینمکارشان را انتخاب    

. باشـد  یمـ ایـران ضـعیف   ساالري در   که نظام شایسته استیناپنداشت افراد بر    . پردازند  یم
گیري و نیاز جامعه رابطه ارگانیک یا دوطرفه وجود ندارد، یعنـی           بین دانشگاه، مراکز تصمیم   
  .باشد ینم بر اساس نیاز جامعه لزوماًشود  یمدرسی که در دانشگاه ارائه 
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 بـراي جوامـع ضـروري      ، قواعـد اخالقـی    هوسـیل   بـه  میبه نظر دورکیم از بین بردن آنو      
د تمام موارد نابهنجار کـه همبـستگی اجتمـاعی را بـه     نتوان  تنهایی نمی    قواعد به  اما. باشد  می

یعنی صرف وجود قوانین کافی نیـست زیـرا گـاه خـود     . دناز میان بردار  را  اندازد    مخاطره می 
د و فقـط بـه ایـن دلیـل         نباشـ  مـی  یـا مناسـب زمـان ن       ،قوانین با اخالقیات تطـابق نداشـته      

 فریب و زور و یـا  هوسیل به قادرند آن قوانین را و ندسته خاصی اند که به نفع افراد      شده  حفظ
کـار نابهنجـار    دارند، که اعمال ایـن قـوانین منجـر بـه تقـسیم             با توسل به سنت پابرجا نگاه     

کـار اجبـاري، افـراد     در تقـسیم   .نامـد   کار می   شود که دورکیم آن را شکل اجباري تقسیم         می
کنند و با قواعـد خـود، پایگـاه برتـر       عمل میقدرتمند برحسب منافع شخصی و خودخواهی 
ها و  کنند که با در نظر گرفتن توانایی هایی می خود را حفظ و دیگران را وادار به اجراي نقش

اي قـادر بـه ایجـاد     باوجوداین، شرایط اجباري تااندازه  . ها، مناسب و عادالنه نیست      عالیق آن 
خطـر فروپاشـی نهـایی آن را تهدیـد     سـاز و    مـسأله صورت نـاقص و       همبستگی است ولی به   

ـ            میدر چنین نظا  . کند  می اي    عـده  هخیر جامعه و اکثر شـهروندان، تـابع اهـداف خودخواهان
  .)107:1381 ،پگر (معدود است
دانـد و     یمـ گیري و تداوم نظـام اقتـصادي          نز کار را یکی از سه نهاد اصلی شکل        وپارس

ظر او نظام اقتـصادي شـامل بخـش کـار یـا            از ن . داند  قرارداد و مالکیت را دو عامل دیگر می       
هایی است که بـه تولیـد و توزیـع         شود و بخش     بازارکار نامیده می   اصطالحاًمشاغل است که    

ساالري ایفا شوند یا منفـرد   ها درون سازمان دیوان  نقشاین کهاعم از . گردند کاال مربوط می 
سوي دیگر از طریـق مبادلـه و   کار از  .)131:1375 چلپی،( گرفته شود به کار) مشاغل آزاد (

هـا و    نهادهاي اجتماعی و نظـام ارزش تأثیرهاي جامعه، تحت  کنش متقابل میان خرده نظام   
نظام اقتصادي وجهی از رفتار کنشگران اجتماعی است که       . گیرد  هنجارهاي جامعه شکل می   

جامعـه فعالیـت   در کار، تولید و توزیع کاالها و خدمات الزم براي بقاي مادي و رفاه افـراد و     
بر اسـاس   ها هاي تولیدي و ایفاي آن     عهده گرفتن نقش  بر  کند اما انگیزه کنشگران براي        می

نظام اجتمـاعی از  . گیرد هنجارها و الگوهاي تولیدي که فرهنگ تعیین کرده است، شکل می      
د آور  یی را پدید می   ها  نظامهاي موردقبولش خرده      ها و نگرش    نز براي انتقال ارزش   ونظر پارس 

وکار را بررسی کرده و     هاي عمده دنیاي کسب     او ویژگی  .گردند  دار می   که این وظیفه را عهده    
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به نقـش اسـتراتژیک مـشاغل در دنیـاي مـدرن و ماهیـت و خـصوصیات آن در چـارچوب                    
هـا در سـطح خـرد و کـالن و درون نظـام       متغیرهاي الگویی پرداخته است و به تعامالت آن  

مثابه عنصري از نظام اقتصادي و در ارتبـاط بـا    ها به اط متقابل آناقتصادي و با توجه به ارتب    
  .هاي فرهنگی، اجتماعی، سیاسی پرداخته است نظام

شناسـان، اقتـصاددانان و    نز نظام اجتماعی را در ترکیبی پویـا از دیـدگاه جامعـه        وپارس
را شناسان تشریح کرده است و مشاغل و الگوهـاي ارزشـی در جوامـع سـنتی و مـدرن        روان

نظام اجتماعی در ایران بر اساس ترکیبی پویا بین خرده    . تفصیل موردبحث قرار داده است      به
 پارسـونز در متغیرهاي الگـویی از نظـر   .  سیاسی، اقتصادي، فرهنگی بنا نشده است     هاي  نظام
 در جامعه سنتی روابط شخصی و در جامعه مدرن روابط غیرشخصی و ضوابط جایگزین      مثالً

یم و سپس ساختارهاي مدرن را ا شده، اما در کشور ما ابتدا وارد جامعه مدرن     باشد  ی م روابط
 منفـی  تأثیراین مهم . کنیم یمولی هنوز بر اساس الگوهاي جامعه سنتی رفتار     . یما  نمودهبنا  

او . مارکس به نقش عوامل ساختاري و اجتماعی توجه دارد. بر فرهنگ کار ایجاد نموده است    
کننـده    دي و روابط اسـتثمارگرایانه ناشـی از روابـط تولیـد را تعیـین              عوامل ساختاري اقتصا  

داري  باشد که در نظام سرمایه داند، فرهنگ کار نتیجه مناسبات اقتصادي می       فرهنگ کار می  
بیگـانگی و اسـتثمار از      ). 84:1372 کـوزر،  (.گرفته است   بر اساس استثمار طبقه کارگر شکل     

 اقتصادي  هاي  نظامشده است ولی این مهم در همه          حداري مطر   نظر مارکس در نظام سرمایه    
  .باشد یمتشخیص  قابل

 افـراد جامعـه    بیگانگی به شـکاف ذهنـی و ارزشـی    مسألهمیلز و مرتون نیز در تبیین       
 .کننـد   اشـاره مـی   با سازمان سیاسی و کلیـت جامعـه  کردگان یلخصوصاً روشنفکران و تحص  

پـذیري   انعطـاف و  هـستند   ام اسـتبدادي    نظـ   داراي خصوصاً در جوامعی که از نظر سیاسـی       
 از ،کـار فرهنـگ   ضعف مسألهتحلیل در ). Deyo, 2014: 72( کنند یتأکید مد، کمتري دارن

این . شده است نظریه محرومیت نسبی و نیز نظریه توقعات فزاینده دیویس و گار بهره گرفته        
اند و براي  عی ارائه کردهشناختی از فرایند نارضایتی فردي و جم    عمدتاً تحلیلی روان   ها  یهنظر

 اهمیـت  حـائز عـدالتی سـازمانی و اجتمـاعی      احـساس بـی  درك موضوع نارضایتی شـغلی و    
  .هستند
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 عامـل   راعدالتی اجتماعی در دوران رکود اقتصادي   دیویس در نظریه خود احساس بی     
گـار هـم نارضـایتی سیاسـی و     . دانـد   یاساسی بروز نارضایتی بین مردم و نظـام سیاسـی مـ           

 هـاي  یتشناختی از نظام سیاسی را ناشی از وجود شکاف بین توقعات ارزشی خود باقابل             روان
 ارزشی آن دسته از کاالها و شرایط زندگی است که مردم       هاي  یتقابل. داند  یارزشی محیط م  

 ارزشی اموري عینی هستند که در هاي یتو قابلدانند  یطور موجهی مستحق آن م     خود را به  
خـود یـا   این نارضایتی عمدتاً در اثر مقایسه خود با دیگران در جامعه .  یافتتوان  یاجتماع م 

 و تـر  ي جـد کردگـان و قـشر جـوان        یلاین امر در میان تحـص     . گیرد  یصورت م جوامع دیگر   
عـدالتی اجتمـاعی     بنـابراین از نظـر دیـویس و گـار بـی     ).Deyo, 2014: 72 ( استتر یقعم

گروهی در سطوح مختلف اجتماعی، سـازمان    ترین عامل بروز نارضایتی و گسست تعهد          مهم
 تحلیل ،اما فایرابند از پیروان نظریه محرومیت نسبی. یا کلیت نظام سیاسی و اجتماعی است 

از نظـر او در برخـی از   . ارتقـاء داده اسـت    میشناختی به سطح سیـست    خود را از سطح روان    
سـت، بیـشتر جریـانی    شـناختی ا  جوامع، محرومیت نسبی که در نظریه گار یک جریان روان  

از نظـر فایرابنـد وجـود و بـروز شـکاف بـین        . و مربوط به ساختار اجتماعی اسـت        میسیست
در برخـی جوامـع ناشـی از سـاختارهاي           میتوقعات و امکانات و در پی آن، محرومیت و ناکا         

.  سـاختاري تلقـی شـود   تواند یاز این نظر در برخی جوامع، نارضایتی م      . نظام اجتماعی است  
 :Gutman, 2014 (تر شود  به مارکس نزدیکتواند ییدگاه در تحلیل فرایند بیگانگی ماین د

29.(  
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   عوامل مؤثر بر ضعف فرهنگ کار-1نمودار 

  
برداري شده  کار بهرهفرهنگ  مدیریت در تبیین   هاي  یهدر این تحقیق همچنین از نظر     

 در )کراسـی ودم (رکتیمعموالً دو سبک مدیریت، یعنی مدیریت آمرانه و مدیریت مشا   . است
هـاي   مدیریت آمرانه بیشتر در جوامع و سـازمان       . شود  یها در نظر گرفته م     سازمانجوامع یا   

یکـی از  . شـود  ی مدرن بـه کـار گرفتـه مـ    يها  سنتی رایج است و کمتر در جوامع و سازمان        
 در .انـد   مدرن را مـدیریت آمرانـه دانـسته    يها   کار در سازمان   هاي  یزهترین علل افت انگ     مهم

 يهـا   کـه در جوامـع و سـازمان   شـود  یمقابل، مدیریت مشارکتی نوعی از مدیریت دانسته م   
 آن بر مشارکت اعضاي سازمان در مدیریت، اعتماد متقابل اعضاي           اساسمدرن رایج است و     

 ,Deyo(سازمان و مدیریت، آزادي عمل کارکنان و ترغیب به عمل خالقانه در سازمان است 

) آمرانـه (هاي با اعتماد پایین   مدیریت در سازمان،وع مدیریت را گیدنزاین دو ن. )72 :2014
بـراي  ). 234:1375گیـدنز،   ( نامـد   یمـ ) مـدیریت مـشارکتی   (هاي با اعتمـاد بـاال        و سازمان 

دستیابی به رشد فرهنگ کار به روابط اجتماعی عادالنـه و یـا بـه عبـارت دیگـر بـه روابـط                  
  .ندیمهاي اجتماعی نیازم دمکراتیک بین گروه
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 دقیق با استفاده از آمارهاي کامالًصورت   فرهنگ کار در ایران بهمسألهدر این تحقیق، 
شده اسـت، همـین کـار بـراي چهـار کـشور آسـیایی بـه تفکیـک               انجام 1 جهانی هاي  ارزش
شـده اسـت و در نهایـت آمارهـاي همـه       شده است، سپس به مقایسه کشورها پرداخته        انجام

در مقایسه و بررسـی   . شده است  یک الگوي مستقل و مجزا ایجاد     کشورها تجمیع گردیده و     
. شـده اسـت     بیـان گردیـد، اسـتفاده     تـر   پیشکشورها از نظرات متفکرین و دانشمندانی که        

جـزء  ... هاي احساس خوشحالی، سالمتی و      متغیرهاي مستقل شامل عوامل فردي با شاخص      
عوامـل  . قـرار گرفتـه اسـت    هاي روانی فرد و در چـارچوب نظـرات دیـویس و مـور                 شاخصه

هـاي اجتمـاعی از نظـرات     جـزء شـاخص  ... یالت و تحـص جمعیتی مانند درآمد، سن، جنس،    
 وجود و بروز شکاف بین توقعات و امکانـات و در        شده است که معتقد است        استفاده فایرابند

 عوامـل  .در برخی جوامع ناشی از ساختارهاي نظام اجتماعی است میپی آن محرومیت و ناکا   
گیـري از نظـرات پارسـونز     عوامـل مـذهبی بـا بهـره    ... غلی مانند وضعیت شغلی، نوآوري و   ش

 تـأثیر هـاي جامعـه، تحـت     کار از طریق مبادله و کنش متقابل میـان خـرده نظـام       . باشد  می
نظام اقتصادي وجهی   . گیرد  ها و هنجارهاي جامعه شکل می       نهادهاي اجتماعی و نظام ارزش    

 است که در کار، تولید و توزیع کاالها و خدمات الزم براي بقـاي  از رفتار کنشگران اجتماعی   
هـاي   کند اما انگیزه کنشگران براي عهده گرفتن نقش مادي و رفاه افراد و جامعه فعالیت می      

ها بر اساس هنجارها و الگوهاي تولیدي که فرهنگ تعیین کـرده اسـت،        تولیدي و ایفاي آن   
باشـد بـا اسـتفاده از         مـی ... فاکتورهاي برابري، رفاه و   سرمایه اجتماعی که از     . گیرد  شکل می 

 يهـا   کـار در سـازمان  هاي یزهترین علل افت انگ مهم که  ،شده است   کارگرفته  نظرات گیدنز به  
متغیـر  . شـده اسـت    دانـد، طراحـی    میمدرن را مدیریت آمرانه در مقابل مدیریت مشارکتی     

باشد که با توجه به نظریه  و نگاه به کار میوري، نوآوري  وابسته ما ترکیبی از سه فاکتور بهره   
  .کار دورکیم و بیگانگی مارکس تبیین شده است تقسیم

                                                
1. WVS Database - World Values Survey  
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  ژکار دورکیم و   عوامل مؤثر بر فرهنگ کار با توجه به نظریه تقسیم-2نمودار 

  
  بیگانگی مارکس

  ي پژوهشها هیفرض
  .هاي زیر هستیم در این پژوهش در جستجوي آزمون فرضیه

  .ردي با متغیر ترکیبی فرهنگ کار رابطه مثبت وجود داردبین عوامل ف . 1
  .دارد بین عوامل جمعیتی با متغیر ترکیبی فرهنگ کار رابطه مثبت وجود . 2
  .بین سرمایه اجتماعی با متغیر ترکیبی فرهنگ کار رابطه مثبت وجود دارد . 3
  .بین عوامل مذهبی با متغیر ترکیبی فرهنگ کار رابطه مثبت وجود دارد . 4
  .کار با متغیر ترکیبی فرهنگ کار رابطه مثبت وجود داردبین نوع  . 5
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  تحقیق روش
شـده اسـت، کـه بـه       انجام "هاي جهانی   بررسی ارزش "هاي    این تحقیق با استفاده از داده     

هاي مردم جهان و تأثیر آن بر زنـدگی اقتـصادي، اجتمـاعی جوامـع                 مطالعه باورها و نگرش   
اي  صـورت دوره  باشـد و بـه   کادمیک و غیرتجـاري مـی  و آ  میاین بررسی کامالً عل  . پردازد  می

نماید و  ها و عقاید مردم کشورها کمک می        ها به فهم تغییرات نگرش      این داده . شود  انجام می 
 و بـه ترتیـب   1985 تا 1981دوره اول   . شده است   تاکنون شش دوره از این تحقیقات انجام      

شده است در اختیار پژوهشگران قـرار     انجام2015 تا   2011تا دوره ششم که در بازه زمانی        
شـده و حجـم    باشـد، اجـرا   جمعیت جهان می% 90 کشور که شامل     100این طرح در    . دارد

مجري طرح دانشگاه میشیگان    . هزار نفراست  400000جمعیت نمونه از کل جمعیت جهان       
 اي از همـه    گیري تـصادفی و خوشـه       از کشورهاي منتخب جهان نمونه    . باشند  و استکهلم می  

و سـؤاالت  . و همه مناطق شهري و روستایی کشورها صورت گرفته اسـت          ) زن و مرد   (اقشار
هاي سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی افـراد باشـد را             دهنده دیدگاه   متعددي که نشان  

باشـد،    مـی 2005-2009بررسی این پژوهش مربـوط بـه دوره   . مورد پرسش قرار داده است   
تر بوده و همچنـین فرهنـگ کـار تغییـر            مینه موضوع ما کامل   هاي این دوره در ز      چون داده 

  .چندانی در چند دهه گذشته نداشته است
موسـسه تحقیقـات اجتمـاعی    "هـاي جهـانی     بررسـی ارزش  "در ایران مجري طـرح      

اي  گیري چندمرحلـه  بندي سرشماري مرکز آمار، نمونه دانشگاه تهران است و بر اساس بلوك     
شـان نمونـه انتخـاب شـده ولـی          ها به نـسبت جمعیـت       تمام استان ابتدا از   . شده است    انجام

باشد، سطح توسعه اقتـصادي   هاي مناطق می انتخاب نمونه نهایی بر اساس تشابهات و تفاوت   
پرسـشنامه ایـن   . شده اسـت   و آموزشی براي ارزیابی درجه تشابهات جمعیتی در نظر گرفته       

تی همه تأیید گردیدند و هیچ سؤالی    باشد که در بررسی مقدما       سؤال می  200بررسی شامل   
، 7/3 ، آذربایجـان غربـی    9/4 شده از اسـتان آذربایجـان شـرقی         جمعیت انتخاب . حذف نشد 

                                                
1. World Values Survey Online Data Analysis - WVS Database 

 سؤال در مورد مباحث اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی سنجیده شده 200هاي جهانی، در پرسشنامه این بررسی  یا بررسی ارزش
  .شده است ال آن مرتبط با موضوع مورد بررسی انتخاب سؤ55است، که 

2. Confucianism and Democratization in East Asia 
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، 5/7  رضـوي ، خراسـان 03/1 ، بختیـاري 4/18، تهران 1/1 ، بوشهر2/6 ، اصفهان 7/1اردبیل  
، 5/1 م، قـ 2/5 ، فـارس 4/2 ، سیـستان و بلوچـستان  9/0 ، سمنان4/1 ، زنجان 5/4 خوزستان

 ، لرستان 5/3 ، گیالن 07/2 ، گلستان 7/0 ، کهکیلویه 4/2 ، کرمانشاه 07/3 ، کرمان 5/1 قزوین
، خراسـان   03/1 ، خراسـان شـمالی    2/1 ، یـزد  3/2 ، همـدان  5/1 ، هرمزگان 4 ، مازندران 4/2

 سال، زن و مرد بـه       16انتخاب نمونه در این بررسی افراد باالي        . باشد  درصد می  7/0 جنوبی
باشد و   می2 به 3ها، که در ایران این نسبت  ر، شهر و روستا به نسبت جمعیت آن     نسبت براب 

  .نحوه مصاحبه رودررو صورت گرفته است
وري،   عنوان یـک متغیـر ترکیبـی از سـه شـاخص بهـره               در این بررسی فرهنگ کار به     

 بـر   همچنین عوامل اثرگذار یا متغیرهـاي مـستقل       . شده است   نوآوري و نگاه به کار تشکیل     
 عوامـل فـردي، جمعیتـی،    :اند از  مورد بررسی قرار گرفته عبارت     )فرهنگ کار (متغیر وابسته   

بیان این نکته الزم است که هر یـک      . سرمایه و اعتماد اجتماعی، عوامل مذهبی و نوع شغل        
باشند، که در ادامه  هاي دیگري نیز می     از این عوامل تأثیرگذار اصلی خود داراي زیر شاخص        

بررسی ارتباط و تأثیر بین فرهنگ کار و عوامـل اثرگـذار بـا          . شده است    ها اشاره   اله به آن  مق
 Minitab  وLisrel  وSPSSافزار  هاي تحلیلی توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم        روش

  .شده است طور خالصه در ادامه بیان مورد آزمون و تحلیل قرار گرفته است، که به
هاي متغیرهاي مـستقل و       بندي زیرشاخص   لیل عاملی و دسته   هاي تح   انجام روش  . 1

  شده بر فرهنگ کار هاي کشف بررسی ترکیب
گانـه   یافتن روابط تبعی و ایجاد مدل رگرسیونی بین فرهنگ کار و متغیرهاي پنج    . 2

  اصلی تأثیرگذار
دهنده متغیرهـاي   هاي تشکیل ایجاد مدل رگرسیون خطی و لجستیک زیرشاخص   . 3

  ستهمستقل و متغیر واب
و  بررسی و تحلیل رابطه متغیرهاي مستقل بر متغیر وابـسته بـه ترتیـب اهمیـت        . 4

  رسم نمودار تحلیل مسیر
، سـطح  F ، آزمـون تجزیـه واریـانس  هـا، انحـراف معیـار، آزمـون      مقایسه میانگین  . 5

  معناداري و ضریب تعیین
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سی ها و سؤاالتی مورد برر     گونه که بیان شد متغیر وابسته فرهنگ کار با شاخص           همان
صـورت انتزاعـی تعریـف کـرده و بـه          آید نباید فرهنگ کار را به       به نظر می  . ستا   گرفته قرار

هاي ملموس و مـرتبط اسـتفاده نمـوده و یـک         تعاریف کلی اکتفا نمود، بلکه باید از شاخص       
بنابراین آنچـه در ایـن بررسـی    . شاخص ترکیبی که نمایانگر فرهنگ کار باشد به دست آورد    

باشد، چون متغیـر وابـسته مـا فقـط یـک       تر از تحقیقات گذشته می    ر و جامع  شده فرات   انجام
هـاي کلـی ماننـد     تعریف نیست بلکه یک شاخص ترکیبی است و محدود به برخی شـاخص            

اي از متغیرهـاي اجتمـاعی، مـذهبی، فـردي،          باشد این شاخص مجموعـه      نمی... سن، جنس 
 م بـاالیی از عملیـات آمـاري و در        باشد که موجب حج     شغلی، سرمایه و اعتماد اجتماعی می     

  .نتیجه نائل شدن به نظریه محکم و مستدل گردیده است
 گرفتـه  کـار   ها و مفاهیم بـه      اکنون به تعریف عملیاتی در جهت شناخت دقیق شاخص        

  .پردازیم شده در این بررسی می 
وري از تقسیم تولید ناخـالص داخلـی بـر تعـداد شـاغلین یـک            مفهوم بهره  :وري  بهره

اهمیـت بـه کـار از    " این که آید و از منظر اجتماعی با سؤاالتی از قبیل            دست می  ه به جامع
کتب درسی و تربیتی چه اندازه تـشویق بـه کـار            در"،  "باشد  نظر مردم و مسئولین چه می     

آیـا  "، "احساس مسئولیت افراد در برابر عملکردشان چه اندازه اسـت    "،  "سخت شده است  
. ، سـنجیده شـده اسـت   "باشـد  بر اساس کـار و تالشـشان مـی     تفاوت افراد از نظر اقتصادي      

  مدرج طراحی گردیده است صورت سؤاالت پرسشنامه به
 این متغیر رابطه مستقیم با نظام سیاسی و کیفیت حکمرانی در جامعه دارد،               :نوآوري

تـوان افـراد را بـه     هاي استبدادي ممکن است رشد اقتصادي داشته باشیم ولی نمـی  در رژیم 
در جامعه ما به کارهـاي     " این که سؤاالتی از قبیل    . هاي خوب مجبور کرد     خلق ایده تفکر و   

رقابـت  "،  "صورت روزمره و روتین شده است       کارها به  بیشتر" یا   "شود  خالقانه بها داده می   
 مـورد بررسـی   "گـردد   آیـا رقابـت رمـز موفقیـت قلمـداد مـی           " و   "سازنده یا مخرب است   

  .قرارگرفته است
هاي مردم یک جامعه نسبت بـه حـضور در    ها و نگرش ن متغیر از ارزش ای :نگاه به کار  

گیرد و شامل نرخ مـشارکت و وجـدان کـاري     ت می أها نش   بازار کار و چگونگی کار کردن آن      
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اولویت مردم براي انتخاب شغل، مشاغل دولتی است یا         " این که سؤاالتی از قبیل    . گردد  می
اشتغال زنان جزء اولویـت اصـلی   "، "ردان استاولویت اشتغال براي زنان یا م"،  "خصوصی

  .باشد کننده نوع نگاه آنان به کار می  مشخص"باشد افراد و جامعه می
هـا در ایـن    شـاخص . شده است از ترکیب این سه دسته شاخص، متغیر وابسته تشکیل 

عنـوان شـاخص فرهنـگ کـار در نظـر       ها بـه    مجموعه داراي وزن یکسان بوده و میانگین آن       
  .ده استش گرفته

متغیرهاي مستقل در پنج مقوله عوامل فردي، جمعیتـی، مـذهبی، شـغلی و سـرمایه      
 .اند شده هایی تشکیل اند، که هرکدام از این عوامل نیز از شاخص گذاري شده اجتماعی نام

ها را در سطوح فردي و   هاي فردي که رفتار انسان      اي از ویژگی     مجموعه :عوامل فردي 
، "آیا مردم شادند یا غمگـین     "،  "احساس خوشحالی " از قبیل    .سازد  اجتماعی مشخص می  

میزان ارزشی که افراد در جامعه براي خود قائل        "،  "رضایت از زندگی  "،  "میزان سالمتی "
عوامل فردي را تشکیل داده    "نگرش افراد نسبت به خود    " و   "وضعیت درآمد "،  "باشند  می

  .است
کننده ساختار جمعیتـی یـک     خصهایی که مش    اي از ویژگی     مجموعه :عوامل جمعیتی 

، "تحـصیالت "، "درآمـد "، "جـنس "، "سـن "هـایی از قبیـل    پرسشکه با جامعه است،  
  .شده است  بررسی"طبقه اجتماعی"، "درآمد"

 ، کـه بـا   باشـد    این شاخص مبین تفکر و شعائر مذهبی در جامعه مـی           :عوامل مذهبی 
پایبنـدي بـه اعتقـادات    "، "نـوع مـذهب  "، "اعتقاد یا عدم اعتقاد به خـدا      "سؤاالتی مانند 

  . موردسنجش قرار گرفته است"مذهبی
هستند و در   ) 15-64(هاي افرادي که در سنین         نمایانگر وضعیت و ویژگی    :نوع شغل 

اند  افراد مورد مطالعه آیا شاغل" این که سؤاالتی مانند   ، که با  باشد  بازار کار حضور دارند، می    
کارخالقانه یا  "،  "کارشان فکري است یا یدي    "ایم،    که ما شاغلین را بررسی کرده      "یا بیکار 
کـار مـورد     در"سرپرست یا تحت نظارت"، ")جمعی(کار انفرادي یا خانوادگی  "،  "روزمره

  .گرفته است پرسش قرار
 این متغیر از سه شـاخص اعتمـاد، انـسجام و مـشارکت اجتمـاعی             :سرمایه اجتماعی 

، "بیمـه بیکـاري  "هـا باشـند ماننـد     شاخصسؤاالتی که نمایانگر آن با شده است و      تشکیل
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، "بیمـه همگـانی  "، "برابري اجتماعی"، "نوع و کیفیت رابطه افراد با یکدیگر و حکومت    "
  . سنجیده شده است"رفاه اقتصادي"

  . الگوي مورد تحقیق در چارچوب نمودار زیر قابل تبیین است
  

  
  تحقیقدهنده متغیرهاي مستقل و وابسته   اجزاي تشکیل-3نمودار 

  
  هاي تحقیق یافته

ها در این مقاله به این صورت است که ابتدا به بررسی و استنباط دربـاره    فرایند تحلیل یافته  
پـردازیم و   هاي عددي متغیرهاي مستقل و وابسته درمجموع پنج کشور مـی          ماهیت و اندازه  

انگین فرهنـگ   می4در نمودار شماره  . کنیم  صورت جداگانه تحلیل می     ازآن کشورها را به     پس
شـود ایـران بـا میـانگین      گونه که دیده می  همان.  آمده است  ،کار در پنج کشور مورد بررسی     

 در فرهنگ کـار داراي بیـشترین انـدازه         3,32 فرهنگ کار کمترین و ژاپن با میانگین         2,86
  .باشند می
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   نمودار خطی میانگین فرهنگ کار در پنج کشور مورد بررسی-4نمودار 

  
درك بهتـري از فرهنـگ کـار کـشورها داشـته      کـه   کمک خواهد کرد Boxplotرسم  

تـرین دلیـل کمتـر بـودن میـانگین            عمـده که  دهد     نشان می  5تحلیل نمودار شماره    . باشیم
فرهنگ کار در ایران پایین بودن کران باالي فرهنگ کار و دلیل اصلی باال بودن فرهنگ کار       

طراف میانگین و باال بودن کران پایین فرهنگ هاي فرهنگ کار ا در ژاپن متمرکز بودن اندازه 
دیگر افرادي که در ایران داراي باالترین میزان تعهد کاري یـا      بیان  به. کار در این کشور است    
تـر هـستند و      پـایین ) البته سایر کشورها  (باشند نسبت به کشور ژاپن        فرهنگ کار مثبت می   

 نـسبت بـه گـروه مـشابه در ایـران،      باشـند  افرادي که در ژاپن داراي فرهنگ کار پایین مـی   
  .فرهنگ کار باالتري دارند
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  ها در کشورهاي مورد بررسی اي فرهنگ کار و کران باال و پایین آن  نمودار جعبه-5نمودار 

  
  هاي متغیرهاي مستقل رگرسیون خطی بین فرهنگ کار و زیرشاخص

متغیـر تـابع و تمـام    عنـوان    استفاده از یک مدل کامل رگرسیونی که در آن فرهنگ کار بـه            
عنـوان متغیرهـاي    متغیرهاي عوامل فردي، جمعیتی، مذهبی، شغلی و سرمایه اجتماعی بـه       

استفاده از این مدل رگرسیونی کمک خواهد کـرد         . مستقل در نظر گرفته شوند، مفید است      
صورت توأم مورد بررسی قرار دهیم و اندازه تأثیر هـر یـک را بـر روي          تمام زیرمتغیرها را به   

به همین ترتیب قادر خواهیم بـود زیرمتغیرهـاي معنـادار تأثیرگـذار را     . رهنگ کار دریابیم ف
و زیرمتغیرهـاي   در ادامه به نتایج تحلیل رگرسیون که بـین متغیـر فرهنـگ کـار     . بشناسیم

 Fآزمون تجزیه واریانس استفاده از آماره  . پردازیم  مستقل از طرف دیگر، ایجادشده است می      
 مدل رگرسیونی ایجادشـده مناسـب اسـت    دهد که   نشان می  0.001P value  .  انـدازه و

قبول  هاي آماري گواه بر این است که این مدل قابل قبول است و مشخصه  باال و قابلFمیزان 
در جدول زیر چگونگی، انـدازه  .  جدول تجزیه واریانس این مدل در ضمیمه آمده است    .است

زیرمتغیرهـایی کـه   . زاي هرکدام از زیرمتغیرها درج گردیـده اسـت  تأثیر و معنادار بودن به ا  
در ایـن   . انـد   شـده   داراي تأثیر معنادار بر روي فرهنگ کار هستند در جـدول زیـر مـشخص              

داري را بررسی سطح معنی   0.1  چنانکـه مـشخص اسـت مثبـت یـا      . ایم در نظر گرفته
یر متغیر به ترتیب بیانگر تأثیر مستقیم و یا وارون آن منفی بودن ضرایب رگرسیونی در هر ز

  .بر فرهنگ کار است
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  هاي متغیرهاي مستقل  جدول ضرایب رگرسیونی در مدل فرهنگ کار و زیرشاخص-1جدول 
 95فاصله اطمینان  استاندارد نشدهضرایب 

 درصد براي بتا
   مدل رگرسیونییرهايمتغ

یب ضر
 رگرسیونی

انحراف 
 استاندارد

مقدار  tآماره 
 احتمال

 کران باال  کران پایین

 ضریب ثابت     

اندازه 
 اهمیت

 احساس خوشحالی      
 میزان سالمتی      

 یاز زندگمیزان رضایت       
 میزان اهمیت به خود       
  میزان استقالل فردي      

میزان رضایت از وضعیت 
 مالی

      

اهداف بلندمدت براي 
  آینده سال10در کشور 

      

 سال 10اهداف ثانویه براي 
 آینده

      

 میزان اهمیت به خانواده      
 میزان اهمیت به دوستان      

 اوقات فراغت      
 طبقه اجتماعی      

 سن ترك تحصیل      
 میزان تحصیالت      
 تعداد فرزندان      

انداز خانواده در  میزان پس
  سال قبل

      

 جنسیت      
 وضعیت اشتغال      

 تأهلوضعیت       
 اعتقاد داشتن به خدا      

 نوع مذهب      
میزان رعایت فرامین 

  مذهبی
  -2.    

 مشاغل دولتی یا خصوصی      
ی یا کار تخصص

  غیرتخصصی
       

وقت  متما (یشغلوضعیت 
  )یا نیمه
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 کار یدي یا فکري      
  خالقکار روزمره یا      

استقالل در شغل یا 
 وابستگی

      

 مشاغل باال و مدیریتی      
 ی رسممشاغل خانگی یا      

 یربگ درآمد حقوقبه لحاظ 
 یا مستقل

      

  برابري درآمد      
 رفاه اجتماعی      

  وضعیت مهاجرین      
 برابري حقوق      

  
هاي عوامل فـردي،   شود از میان شاخص  مشاهده می1شماره  که در جدول گونه  همان

)  مثبتتأثیرهمگی  (آینده    سال 10میزان استقالل فردي، وضعیت درآمد، اهداف بلندمدت        
هـاي عوامـل جمعیتـی،     از میـان شـاخص  . باشـد  معنادار می)  منفیتأثیر(و اهمیت دوستان   

هـاي مـذهبی    از میـان شـاخص  . معنادار اسـت )  مثبتتأثیرهر دو (میزان درآمد و جنسیت   
هـاي نـوع شـغل،     در بـین شـاخص  . باشـد  معنـادار مـی  )  منفیتأثیر(رعایت فرامین مذهبی    

هـاي    در شـاخص  . شـود   معنادار گزارش مـی   )  مثبت قوي  تأثیر(و تخصص در شغل     خالقیت  
 یـر غسرمایه اجتماعی، برابري درآمد و سوگیري دولت نسبت به مهاجرین در زمان بحران و        

  .آمده است دست معنادار به)  مثبتتأثیر (بحران
  

  رگرسیون خطی بین فرهنگ کار و متغیرهاي مستقل
عنوان متغیر وابسته و متغیرهاي اصلی مستقل در  فرهنگ کار بهنتایج تحلیل رگرسیون بین    

استفاده از این مدل رگرسیونی به مـا کمـک خواهـد کـرد کـه                .  آمده است  2جدول شماره   
صورت توأم مورد بررسی قرار دهیم و اندازه تأثیر هر یک را            گانه را به    متغیرهاي مستقل پنج  

هاي رگرسیونی قبلی انجـام آزمـون تجزیـه      دلهمانند م . بر روي مفهوم فرهنگ کار دریابیم     
واریانس بیانگر مناسبت مـدل اسـت       0.001P value  .         جـدول واریـانس ایـن مـدل در
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خوبی چگونگی و اندازه تأثیر و البته معنادار بـودن ایـن       در جدول زیر به   . ضمیمه آمده است  
  .تأثیر به ازاي هرکدام از متغیرهاي مستقل آمده است

  
  گانه  جدول ضرایب رگرسیونی در مدل فرهنگ کار و متغیرهاي مستقل پنج-2ل جدو

  
  

  .صورت ترکیب خطی زیر است نتیجه حاصل از مدل رگرسیون به
Occupational factors Social capital Individual factors

Demographic factors Religious factor

ˆ 1.713 0.144 0.099 0.085

0.013 0.010

Work Culturey x x x

x

   

  

 
عالوه بر تأثیر معنادار ضریب ثابت   0 1.713       چهـار متغیـر مـدل یعنـی عوامـل ،

عی، عوامل فردي و جمعیتی نیز داراي تأثیر معنادار بـر روي فرهنـگ              شغلی، سرمایه اجتما  
مثـال   عنوان به. این چهار متغیر داراي تأثیر مستقیم بر روي فرهنگ کار هستند         . کار هستند 

انـدازه   دهد افزایش یک واحدي در متغیر سـرمایه اجتمـاعی بـه    آمده نشان می دست نتایج به 
ترین عامل اثرگذار بـر     اما مهم . دهد  کار را اعتال می   فرهنگ  )  درصد 10حدود  ( واحد   0,099

باشد در ستون آخر جدول نیـز انـدازه        فرهنگ کار عبارت از عوامل شغلی مانند خالقیت می        
  .اهمیت هر یک از متغیرها آمده است
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  ي مستقلرهایمتغانجام تحلیل مسیر بین متغیر فرهنگ کار و 
در اینجـا  . پردازیم  کار و متغیرهاي مستقل میدر ادامه به نتایج تحلیل مسیر متغیر فرهنگ      

ها به دلیـل گـسترده    به بیان مفاهیم اصلی و جزئیات کلیدي اشاره و از تحلیل تمام خروجی 
  .ها خودداري شده است بودن آن

  
  تحلیل مسیر متغیر فرهنگ کار در برابر متغیرهاي مستقل-6نمودار 

  
بیانگر تأثیر مستقیم و غیرمستقیم عوامـل  آمده،    دست  چه از نمودار تحلیل مسیر به       آن

حال این  بااین. فردي، جمعیتی، شغلی، سرمایه اجتماعی و مذهبی بر روي فرهنگ کار است           
در این . شود تأثیر در چهار عامل اول مثبت و افزایشی و در عوامل مذهبی منفی گزارش می         

، 196/0ه اجتمـاعی  ، سـرمای 064/0، عوامل فـردي  222/0تحقیق تأثیر مثبت عوامل شغلی    
 بر فرهنگ کـار بـرآورد شـده    -024/0و تأثیر منفی عوامل مذهبی  0/ 043عوامل جمعیتی   

. باشـد   گانه مورد بررسی با یکدیگر می       موضوع دیگر ارتباط غیرمستقیم متغیرهاي پنج     . است
دهـد   هاي معنادار را گزارش کرده است، نشان مـی      نمودار تحلیل مسیر رسم شده که ارتباط      

مثـال عوامـل      عنـوان   بـه . باشـند   ی از عوامل داراي تأثیر غیرمستقیم بر روي یکدیگر می         برخ
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 داراي یک تأثیر مثبت و مستقیم بر روي فرهنگ کار است از طریـق      این که شغلی عالوه بر    
 با عوامل جمعیتی نیز در ارتباط اسـت و از  0,166رابطه معنادار با عوامل جمعیتی و ضریب     

اي  تنیده هاي درهم  ارتباط6نمودار . مستقیم نیز بر روي فرهنگ کار دارداین طریق تأثیر غیر
دهد که تأثیرهاي مستقیم و غیرمستقیم عوامل بر فرهنگ کار و همچنـین روي   را نشان می  

  .دهد یکدیگر را نشان می
  

  ي مستقل به ازاي هر کشوررهایمتغ تابع و ریمتغانجام مدل رگرسیون بین 
عنـوان متغیـر وابـسته و         لیل رگرسـیون بـین متغیـر فرهنـگ کـار بـه            در ادامه به نتایج تح    

این نتایج به تفکیـک کـشورهاي مـورد    . پردازیم متغیرهاي مستقل در هریک از کشورها می      
ما در هر کشور بـه بررسـی        . شده است   بررسی یعنی ایران، چین، ترکیه، مالزي و ژاپن انجام        

در . ایـم   روي میـزان فرهنـگ کـار پرداختـه      افزایشی و یا کاهشی بودن هرکدام از عوامل بر        
هـا در مـدل رگرسـیونی هـر       ضرایب رگرسیونی و چگونگی تأثیر معنادار آن 3جدول شماره   

  .کشور آمده است
  

  گانه در کشورهاي مورد بررسی  ضرایب رگرسیونی هرکدام از عوامل مستقل پنج-3جدول 
ضریب  نام کشور

  ثابت
عوامل 
  فردي

عوامل 
  جمعیتی

عوامل 
  هبیمذ

سرمایه  نوع شغل
 اجتماعی

  0,025  0,135* 0,019 -0,020* 0,141*  2,380  ژاپن
  0,034*  0,185* 0,061* 0,040*  -0,043  1,965  چین
  0,153*  0,041* 0,034* -0,015 0,159*  1,590  ترکیه
 0,039*  0,313* 0,008 0,047* 0,238*  0,982  مالزي

  0,129*  0,114* -0,035* 0,003 0,250*  1,275  ایران
عامل مورد بررسی در سطح*  0.05 درصد معنادار است.  

  
در متغیرهـایی کـه   . عالوه بر اندازه ضرایب، مثبت یا منفی بودن نیز بسیار مهم اسـت     

ها مثبت است، تأثیر بر فرهنگ کار مستقیم و به همین ترتیب در متغیرهایی کـه     ضریب آن 
مثالً در تمام کشورهاي . شود ر بر فرهنگ کار وارون گزارش میها منفی است، تأثی ضریب آن

ایـن تـأثیر در کـشور       . مورد بررسی نوع شغل تأثیر مستقیم و معنادار بر فرهنـگ کـار دارد             



 
 
 
 
 
 
 

  1397، تابستان 81شماره ، 27، سال اعیفصلنامه علوم اجتم     202  

جز ایران  عوامل مذهبی در تمام کشورها به. مالزي بیشترین و در کشور ترکیه کمترین است    
این تأثیر در چین و ترکیه معنادار . آید حساب می عاملی افزایشی در باال رفتن فرهنگ کار به   

عوامل فردي در ایران نسبت به چهار کشور دیگر داراي . و در مالزي و ژاپن غیرمعنادار است     
شاید بتوان یکی از علل باال بودن آن را رشد فردیـت و  . باشد ضریب تأثیرگذاري بیشتري می  

. و جمعی در ایـران دانـست    میوبزرگ شدن حیطه زندگی فردي و کوچک شدن زندگی عم      
رنگ شدن تعلقات جمعی به دلیل مشکالت اقتـصادي، اجتمـاعی و فرهنگـی منجـر بـه                    کم

رنـگ   کاهش اعتماد، انسجام، و مشارکت اجتماعی گردیده که منجر به رشـد فردیـت و کـم            
در چین این مقیاس بسیار پایین و منفی است یعنی عوامـل            . شده است  شدن عالئق جمعی  

ر فرهنگ کار تأثیر منفی داشته و شاید بتوان گفت در چـین بـرخالف ایـران هنـوز      فردي د 
عوامل جمعیتی از فاکتورهاي مـؤثر  . تري است عوامل اجتماعی و خانوادگی داراي تأثیر قوي    

این عامل در همه کشورها پایین و تأثیر چندانی در فرهنـگ  . شود فرهنگ کار محسوب نمی   
آید، در چین  ه تأثیر این عامل بر فرهنگ کار معنادار به دست نمیدر ایران و ترکی. کار ندارد 

دربـاره عوامـل مـذهبی     .داراي تأثیر مثبت و در مالزي و ژاپن تأثیر منفـی و معکـوس دارد           
ضریب رگرسیونی این عامل در تمام کشورها پایین اسـت و در مـالزي و ژاپـن داراي تـأثیر             

چین و ترکیه عوامل مـذهبی تـأثیر مـستقیم بـر     حال در کشورهاي     بااین. معناداري نیستند 
صورت مثبـت و   که در کشور چین بیشترین تأثیر و رابطه به    طوري  به. روي فرهنگ کار دارند   

دیگر با افزایش   بیان  به. صورت منفی معکوس است     در ایران این رابطه به    . مستقیم وجود دارد  
جا شاید پرداختن خاص به       این در. گردد  فاکتورهاي مذهبی فرهنگ کار در ایران ضعیف می       

ابتدا در نمودار خطی زیـر  . این موضوع و توجه ویژه به عوامل مذهبی در ایران مناسب باشد       
  .هاي عددي فرهنگ کار و عوامل مذهبی به ازاي هر کشور آمده است میانگین اندازه
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   میانگین فرهنگ کار و عوامل مذهبی در کشورهاي مورد بررسی-7نمودار 

  
شود، میانگین عددي عوامل مذهبی در ایران بـاالتر از   خوبی دیده می   گونه که به   همان

یک تحلیل همبستگی نـشان  . تر است حال فرهنگ کار آن پایین بقیه کشورها قرار دارد بااین  
دهد ارتباط این دو فاکتور در کشور ایران منفـی اسـت    می 0.025r   .    سـؤال مهـم ایـن

توان توضیح داد؟ شاید بهترین مطلـب آن باشـد کـه ایـن        مطلب را چگونه می   است که این    
دیگر این عوامل مذهبی و      بیان  به. نیست) حداقل در ایران   (علی و معلولی  ارتباط یک ارتباط    

حـداقل نویـسنده مقالـه    . باشند دینی نیستند که علت پایین بودن فرهنگ کار در کشور می       
کار نکردن، تنبلی و فرار از تعهد و "ینی افراد را ترغیب به  درجایی سراغ ندارد که مفاهیم د     

عکس همواره در متون دینی ما اشـتیاق و تـرویج فرهنـگ کـار،          به.  کرده باشند  "مسئولیت
رسـد ذات دیـن و فـرامین مـذهبی         بنابراین به نظر نمی   . یکی از اصول اولیه دین بوده است      

پس موضوع چیست؟ به . نماید  تشویق نیز می  مشکلی با کار کردن داشته باشد و قطعاً آن را           
دانند و در پاسـخ بـه سـؤاالت     رسد افراد در کشور ایران خود را مذهبی و دیندار می       نظر می 

بـه بیـان   . کننـد  دهند اما به مفاهیم اصلی و واقعی آن عمـل نمـی     اعتقادي جواب مثبت می   
به عبارت دیگـر  .  نشده استتر مذهب و تعالیم دینی هنوز وارد زندگی و رفتار کاري ما      ساده

  .کنند دانند اما به فرامین همین مذهب عمل نمی متأسفانه افراد خود را معتقد به مذهب می
شـده   ترین متغیر تأثیرگذار بر فرهنگ کار به تفکیک هر کشور بیان          در این بخش مهم   

 بـه مـا    ایـن یافتـه   . اندازه ضریب رگرسیونی متغیر و اندازه اهمیت آن نیز آمده اسـت           . است
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ترین متغیر و البتـه جهـت تأثیرگـذاري آن را بـر          صورت دقیق مهم    کمک خواهد کرد که به    
جهت یافتن نتایج این جدول مـا بـه ازاي هـر کـشور          . روي فرهنگ کار در هر کشور بدانیم      

هـاي متغیرهـاي      صورت جداگانه مدل رگرسیونی بـین فرهنـگ کـار و تمـام زیرشـاخص                به
  .شود نتایج نهایی در ادامه مشاهده می. ایم مستقل، برقرار کرده

  
  ترین زیرشاخص از متغیرهاي مستقل به ازاي هر کشور  ضریب رگرسیونی و اندازه اهمیت مهم-4 جدول

ضریب رگرسیونی  شاخص ترین مهم کشور
  بتا

اندازه اهمیت در 
  )درصد(مدل 

 70,1 0,105  خالقیت-نوع شغل  ژاپن

 50,5 0,125  خالقیت-نوع شغل  چین

 43,4 0,114  خالقیت-نوع شغل  رکیهت

 40,8 0,148  خالقیت-نوع شغل  مالزي

 32,7 0,105  خالقیت-نوع شغلی  ایران

  
توجه در این میان آن است که در تمام کشورها، عامل خالقیـت از عوامـل              نکته جالب 

 .شغلی داراي بیشترین تأثیرگذاري مثبت و باالترین اهمیت بر روي میزان فرهنگ کار است           
که   نحوي  به. باشد  البته میزان تأثیرگذاري و اندازه اهمیت این عامل در هر کشور متفاوت می            

 درصد و در کشور ایران داراي اندازه اهمیت 70,1در کشور ژاپن داراي اندازه اهمیت برابر با    
تنهایی  به عبارت دیگر خالقیت از عوامل شغلی خود به        . آید   درصد به دست می    32,7برابر با   

شـود، امـا انـدازه     ترین متغیر اثرگذار بر روي فرهنگ کار در تمام کشورها گـزارش مـی          همم
  .کند اثرگذاري آن در هر کشور با کشور دیگر فرق می

  
  گیري نتیجه -8

اي چندوجهی و از متغیرهاي جمعیتـی، فرهنگـی، اقتـصادي، اجتمـاعی               فرهنگ کار پدیده  
ایم که از سـه   ا یک متغیر ترکیبی تعریف کردهدر این بررسی فرهنگ کار ر   . نماید  تبعیت می 

هـا بـا    هرکـدام از ایـن شـاخص   . شده اسـت    وري، نوآوري و نگاه به کار تشکیل        شاخص بهره 
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 عوامل :اند از متغیرهاي مستقل در پنج مقوله که عبارت  . اند  گرفته سؤاالتی مورد بررسی قرار   
  .اند شده  فردي، جمعیتی، مذهبی، شغلی و سرمایه اجتماعی گنجانده

در این بررسی فرهنگ کار ایران در مقایسه با چهار کشور مورد مقایسه، پایین اسـت،           
 2,86 و ایـران  3,02 چـین  3,19، ترکیـه  3,26، مـالزي  3,32میانگین فرهنـگ کـار ژاپـن       

بگیـري،   هاي خالقیت، کارهاي یدي و فکري، مزد و حقـوق  نوع شغل که از شاخص . باشد  می
شده است در همـه کـشورها تـأثیر بـاالیی در فرهنـگ کـار            تشکیل مشاغل خانگی و دولتی   

این شاخص . باشد تر می داشته است، ولی این مهم در ایران در مقایسه با سایر کشورها پایین
 درصد از فرهنگ کار 1/57 و در ایران 3/57، ترکیه 9/63، مالزي 9/66، چین  3/85در ژاپن   

 شغلی مانند نوآوري که در همه کشورها تـأثیر         هاي  حتی برخی از شاخص    .شود  را شامل می  
. باشـد  تر از دیگر کشورها مـی  اند تأثیرشان در ایران پایین    زیادي در فرهنگ کار ایجاد نموده     

، مـالزي  4/43، ترکیـه    5/50، چـین    1/70تأثیر خالقیت در زیرگروه عوامل شغلی در ژاپـن          
ز در تحقیقـی مـشابه بـه ایـن     نیـ ) 1390 (معلـم . شده است   گزارش7/32 و در ایران    8/40

پـذیري جمعـی، کـار        بخشد نظـم    نتیجه رسیده است که آنچه به فرهنگ کار مشروعیت می         
هاي کار یدي، فکري و سازگار شدن با شـرایط، قواعـد و    دلسوزانه و باورهاي عملی به ارزش     

  .رفتارهاي صنعتی و تولیدي است
. ایی براي ارتقاي آن بوده استهدف از این پژوهش بررسی فرهنگ کار و ارائه راهکاره

وري و عملکـرد شـغلی    نتایج این پژوهش نیز حاکی از آن است که فرهنگ کاري باال با بهره       
شده کسانی از فرهنگ کاري بـاالیی برخوردارنـد کـه عملکـرد شـغلی           رابطه دارد و مشخص   

 .بهتري دارند

شـده   ري تـشکیل هایی چون برابري، رفاه و بیمـه بیکـا   سرمایه اجتماعی که از شاخص    
در . باشـد  جز ژاپن داراي رابطه مثبت و معنادار بر فرهنگ کـار مـی      است در همه کشورها به    

طورقطـع جلـوگیري از فروپاشـی         بـه . ایران این شاخص نسبت به سایر کشورها باالتر اسـت         
. هاي بهبود آن بر فرهنگ کار تأثیر بـسزایی خواهـد داشـت         سرمایه اجتماعی و ایجاد زمینه    

 در دوران رکود اقتـصادي را  خصوصاًعدالتی اجتماعی  نیز در نظریه خود احساس بی    دیویس  
در این بررسی ایشان یکـی از  . داند یمعامل اساسی بروز نارضایتی بین مردم و نظام سیاسی        

گـار هـم نارضـایتی    . باشـد  یمـ کاري و ضعف فرهنـگ کـار        کم ، نارضایتی مردم  هاي  شاخص
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هـا   وجود شکاف بین توقعـات افـراد و محـیط شـغلی آن         از  سیاسی از نظام سیاسی را ناشی       
 در اثر مقایسه فرد با دیگران در جامعه خود یـا جوامـع دیگـر                عمدتاًاین نارضایتی   . داند  یم

تـر اسـت    یـق عمتـر و   يجـد کردگان و قشر جوان    یلتحصاین امر در میان     . گیرد  یمصورت  
)Deyo, 2014: 72 .(ترین عامل بـروز   عدالتی اجتماعی مهم بنابراین از نظر دیویس و گار بی

ی یـا کلیـت      سازمان نارضایتی و گسست تعهد گروهی در سطوح مختلف اجتماعی، فرهنگی،         
مطالعه مـوردي دربـاره رفتارهـاي افـراد یـک        ) 2013( آنتره. نظام سیاسی و اجتماعی است    

کـارگري  هاي   نقش اتحادیهکهشان انجام داده است      کارخانه در زندگی خصوصی و اجتماعی     
در ایـن  . باشد در مشارکت کارگران در اداره کارخانه و افزایش بازدهی در تولید چشمگیر می     

  .تحقیق نقش نهادهاي مدنی در باال رفتن کیفیت فرهنگ کار اثبات گردیده است
هایی مانند میزان سالمتی، احساس خوشحالی و اسـتقالل          عوامل فردي که از شاخص    

جز چین داراي یک رابطه مثبت و معنادار بـا فرهنـگ              ها به شده است در همه کشور      تشکیل
) 1377 (رفیـع پـور   .باشـد  در ایران این شاخص نسبت به سایر کشورها باالتر مـی      . کار است 

یعنی هرچـه در جامعـه   . داند کاهش کنترل درونی و بیرونی را موجب ضعف فرهنگ کار می     
افزایش یابد فرهنـگ کـار در        یمغیررس و میصورت رس   و مذهبی به   آموزش موازین فرهنگی  

  .یابد آن جامعه افزایش می
هایی چون میزان اعتقاد به خدا، نوع مـذهب و          عوامل مذهبی در بررسی ما از شاخص      

 در کشورهاي چین، ایران و ترکیه معنادار بـه  ، کهشده است  رعایت شئونات مذهبی تشکیل   
کـه  ایـن مقالـه نـشان دادیـم     در . شود در ایران این شاخص منفی گزارش می. آید  دست می 

تحلیل نویسنده آن است که ایـن رابطـه علـت و          . میانگین عوامل مذهبی در ایران باال است      
معلولی نیست و این موضوع با توجه به تأکیدات بـسیار فـرامین دینـی بـه کـار بـا تعهـد و               

  .باشد پذیري به دلیل عدم رعایت واقعی مفاهیم دینی می مسئولیت
ایـن عامـل در     . شـود   فاکتورهاي مؤثر بر فرهنگ کار محسوب نمی      عوامل جمعیتی از    

در ایران و ترکیه تـأثیر ایـن   . همه کشورها پایین است و تأثیر چندانی در فرهنگ کار ندارد          
در چین داراي تأثیر مثبت و در مالزي و ژاپن . آید عامل بر فرهنگ کار معنادار به دست نمی   

عوامل مؤثر بـر اخـالق کـار را         نیز در تحقیقی    ) 1390(معیدفر  . تأثیر منفی و معکوس دارد    
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مـورد بررسـی قـرار داده    ... ، محل تولد پدر، سابقه کـار و     فردعواملی مانند میزان تحصیالت     
 درصـد تغییـرات متغیـر    1/30تنهایی  آمده متغیر تحصیالت به   دست  است، بر اساس نتایج به    

 درصد را به خـود اختـصاص   7/8 جمعاً کند و بقیه متغیرها یمرا تعیین  ) اخالق کار (وابسته  
  .اند داده

هاي جدید به  در این مقاله عالوه بر انجام تحلیل عاملی در زیر متغیرها و ایجاد ترکیب
عنـوان متغیرهـاي مـستقل نیـز          هـا بـه     هاي رگرسیونی مبتنـی بـر زیرشـاخص         برازش مدل 

مثـال   عنوان به(امتر ریز شده دهد به ازاي هر پار این نحوه تحلیل به ما اجازه می     . ایم  پرداخته
. دریابیم که هر پارامتر چقدر و چگونه بر فرهنگ کار مؤثر خواهـد بـود          ) احساس خوشحالی 

همچنین در این مقاله نشان دادیـم فرهنـگ کـار متغیـري اسـت کـه از عوامـل فرهنگـی،                
وامـل  اي از ایـن ع  پذیرد و براي بهبود آن نیز بایـد بـه دسـته       اقتصادي و اجتماعی تأثیر می    

هرچند بهبود و تغییرات فرهنگ کار به هر یـک از ایـن عوامـل    . صورت توأمان توجه شود  به
  .صورت جداگانه نیز وابسته است به
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