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چکیده
کار مایه خوشبختی و سعادت انسان و نقش کلیدي آن در توسعه و بهبود اجتماع نیز غیر قابل انکار است و جتوامعی
که می خواهند پیشرف کنند ،باید دو عامل مهم کار و نیروي انسانی را مورد توجه خاص قترار دهنتد .فرهنت کتار،
مجموعه رفتارهاي درونی شده مطلوب و مناسب در کارکنان اس که براي توسعه و موفقی در سازمان ضروري اس .
فرهنگ کار در کارکنان ،از جمله ویژگی های بارز سازمان های موفق است .سازمان ها برای رشد و ووسد ه
خود نیازمن کارکنانی منصف به فرهنگ کار هستن و این سازمان ها به واسطه خصایصدی از ایدن یلیدر در
دست یابی به اه اف خود موفق ورن  .چنانچه فرهن کار در یک سازمان ضعیف باشد ،بته ایت معنتی است کته
کارکنان تمایلی به انجام کار مفید و مولد ندارند و درنتیجه فعالی هاي آنها فاقد اثربخشی و بهره وري اس .
هدف از ای پژوهش ،بررسی مفهوم فرهن کار و ارائه راهکارهایی براي ارتقاء آن در سازمان هاي خدماتی بوده اس .
پژوهش حاضر با استفاده از مطالعات کتابخانهاي به روش تحلیلتی -توصتیفی انجتام پذیرفتته است  .فرهنت کتار از
دیدگاه هاي مختلفی مورد بررسی قرار گرفته اس و تحقیقات مختلفتی در ایت خصتوص انجتام شتده است  .در ایت
پژوهش ،با بهره گیري از مقاالت و کتب مرتبط مفهوم آن بررسی و ستعی شتده است راهکارهتایی در جهت ارتقتاء
فرهن کار در دستگاه هاي اجرایی بیان شود .ای تحقیق ،جزء مطالعات مروري می باشد .نتایج ای پژوهش حاکی از
آن اس که فرهن کاري باال با بهرهوري و عملکترد شتیلی رابطته دارد و کارکنتانی کته از فرهنت کتاري بتاالیی
برخوردارند عملکرد شیلی آنان نیز بهتر اس .
واژه های کلیدی :فرهن

کار ،کارکنان ،ارتقاء فرهن

کار ،بهره وري ،مهارت هاي فردي

مقدمه
سرمایه انسانی سهم اساسی و بنیادي در تولید و بهره وري دارد و منابع انسانی پایه اصلی ثروت مل هتا را تشتکیل
می دهد (عجم اوغلو .)1931 ،از طرف دیگر ،کار و کوشش ،جوهر انسانی انسان ،نبض حیات او و شاخصه اي اس
که ماهی او را از جمادات و گیاهان جدا می سازد (رفیعی و همکارانش .)1931 ،در واقع کار ،سرمایه و منابع طبیعتی
اصلی تری اجزاي هر فرآیند تولیدي محسوب می شوند ،اما از حیث اهمی  ،کار مهم تری جزء یک نظتام تولیتدي
اس (نهاوندي و مقدم اصل .)1931 ،نقش کلیدي کار در توسعه و بهبود اجتماع غیر قابل انکار اس و جامعه اي که
خواهان پیشرف اس باید کار و نیروي انسانی را مورد عنای خاص قرار دهد (عظیمی هاشمی.)1911 ،
بطور قراردادي ،کار ( )workبه توانایی تیییر شکل نسب داده شده اس ؛ که با تیییر و تبدیل طبیعت همتراه است .
گیدنز کار را بعنوان انجام وظایفی تعریف میکند که متضم کوشش هاي فکري فکتري و جستمی بتوده و هتدف آن
تولید کاال و خدماتی اس که نیازهاي انسانی را برآورد می سازد .بنظر او ،کار ،در همه فرهن ها اساس نظام اقتصادي
اس ؛ نظامی که خود شامل نهادهایی اس که با تولید و توزیع کاال و خدمات سر و کتار دارنتد (اکبتري و اردشتیري،
 .)1911در کشورهاي توسعه یافته « اشتیال نداشت به کار را مترادف با مرگ می دانند» (ویل دوران .)1911 ،
در چند دهه گذشته جامعه ما به دلیل انقالب ،جن  ،تحریم ،ضعف مدیری  ،رشد باالي جمعی  ،مهاجرت از روستا و
افزایش بی رویه شهرنشینی و...دچار اختالالت و ناهماهنگی هاي بسیاري گردیده اس  ،که می توان ای شترایط را
منطبق با نظریه آنو می دورکیم دانس  .تعریف آنومی از نظر دورکیم یعنی آشفتگی ،یعنی هیچ چیز سرجاي ختودش
نیس  ،وضعی افراد در جامعه قابل پیش بینی نیس  ،بعضی از افراد بدون سواد و امکانات کافی بته دالیتل متعتدد
بسیار ثروتمند و موفق می شوند و بسیاري دیگر با وجود علم و دانش و تالش و پشتتکار بته جتایی نمتی رستند در
بسیاري از موارد حتی ساده تری کارها به دشواري انجام می گردد و ای شاید بتواند یکی از علل بی انگیزگی افتراد
نسب به کار در جامعه باشد(نهاوندي و مقدم اصل.)1931 ،
چنانچه در سازمانی کارکنان دستورالعملها و قوانی آن را با بیعالقگی دنبال کنند و با روش هاي سخ گیرانه مجبور
به کار شوند؛ ای سازمان داراي فرهن کار ضعیف اس .
فرهن سازمان ،ارزش هایی اس که از طرف سازمان تعیی میشود و در تعامل با ارزش هاي نیروي انستانی شتکل
مییابد و اساس زندگی در سازمان اس (سمیعی و سرابنديمقدم .)1931 ،فرهن  ،بنیتان هتر جامعته اي محستوب
میشود که شامل مجموعه ي مشترکی از باورها ،ارزش ها ،مفروضات ،نمادها ،آداب و رسوم ،سن  ،اسطوره ها در یک
اجتماع می باشد که نسل به نسل بی افراد جامعه توسعه می یابد ( .)Wolfgang.,2013سازمان ها بتراي رشتد و
توسعه خود نیازمند کارکنانی منصف به فرهن کار ( )Work Cultureهستند .بررسی ها نشان می دهد کته تیلتور
فرهن کار در کارکنان از جمله ویژگی هاي بارز سازمان هاي موفق اس و ای سازمان ها به واسطه خصایصی از ای
قبیل در دس یابی به اهداف خود موفقند (سبحانی نژاد و همانی.)1911 ،
در کشورهاي مختلف موضوع فرهن کار مورد بررسی قرار گرفته اس و داراي اهمی اس .
در تحقیقات صورت گرفته در سطح بی المللی دربارۀ مفهوم کار در هش کشور (هلند ،بلژیک ،آلمان غربی ،انگیس،
فلسطی اشیالی ،یوگسالوي سابق ،امریکا و ژاپ ) صورت پذیرف  ،روش ساخ که کار ،محوري تتری نقتش را در
زندگی ژاپنی ها ایفا می کند(زی آبادي .)1939 ،در خصوص فرهن کار کارکنان بخش تولید شرک هاي چندملیتی
در اندونزي ،نتایج کلی تجزیه و تحلیل توصیفی ،نشان دهنده سطح باالي فرهن کار در میان کارگران شترک هتاي
تولیدي اندونزي بوده و تجزیه و تحلیلها نشان دهنده تفاوت قابل توجهی در فرهن کار با توجه به سطح شتیل ،نتوع

شرک  ،سطح تحصیالت و رشته آموزشی ،وجود داشته اس  .فرهن کتار در میتان متدیران و متخصصتی  ،بیشتتر از
کارگران ساده بوده و نتایج نشان می دهد که آموزش براي کارگران باید براساس سطح تحصتیالت و شتیل کارکنتان
برنامهریزي شود و به رتبههاي پایی تر ،آموزش بیشتري داده شود .ای آموزش باید شامل هر دو نوع آموزش رستمی و
غیررسمی باشد .یکی از پایدارتری یافته ها ای اس که هر چه سطح شیل باالتر باشد ،خشنودي شتیلی بیشتتر است
(سمیعی و سرابنديمقدم.)1931 ،
موضوع فرهن و اخالق کار متعلق به دوره هاي پیچیده تر حیات انسانی اس که در آن ستازوکار و ستاختار حیتات
انسان و جامعه ایجاب می کرده اس که انسان براي « ما » کار کند .فرهن کار محصول دورانی اس که با تمدن
هاي انسانی آغاز شده و در آن تقسیم کار پیچیده اي وجود دارد و انسان به شکل جمعی ،از دغدغه هتاي ابتتدایی و
غریزي اولیه رها شده و عبور کرده اس (عظیمی هاشمی.)1911 ،
تقوی فرهن کار موجب تسریع در گردش چرخه هاي اقتصادي هر جامعه اي می گتردد ،از شتاخ هتاي اصتلی
فرهن کار مثب  ،عالقه مندي به کار ،وجدان کاري و دلبستگی به کار می باشد که موجب تولیدات با کیفی باالتر
و قیم پایی تر ،تربی دانش آموزان متعهد و خالق ،مداواي بیماران با هزینه کمتر و کیفی باالتر و ...می گتردد .
یعنی کار براي کننده کار مهم می باشد و بقیه مسائل مانند :مکان ،زمان ،حقوق و ...در مراحل بعدي قرار می گیرند
(نهاوندي و مقدم اصل.)1931 ،
در جامعه انسانی ،همکاري انسان ها با یکدیگر و سامان اجتماعی افراد جامعه نتیجه کار اس  .بنابرای کار بر خودش
تأثیر و آن را متحول می سازد
مطالعه فرهن کار ،با توجه به فرهن سنتی ما بسیار مهم اس ؛ زیرا از یک سو به کتار اهمیت و بهتاء داده و آن را
سرمایه جاودانی نامیده اس و از طرف دیگر ،بعل وجود نظام هاي سیاسی اي که ثمره کار مردم را به تاراج برده اند و
در واقع بدون رنج گنج بدس آو رده اند ،گاه در فرهن سنتی ما آرزو و رؤیاي بدس آوردن گنج بدون کار و کوشتش
شایع و رایج شده و همی امر سبب شده اس که شناخ ها و ایستارهاي متفاوتی نسب به کتار وجتود داشتته باشتد
(اکبري و اردشیري.)1911 ،
کار انسان متاثر از عوامل متعددي اس و در دوره هاي گوناگون با استفاده از عوامل بسیاري تیییر شکل می دهتد کته
یکی از ای عوامل ،فرهن کار اس  .در ارتباط با فرهن کار و ارزش هاي کار و عوامل مؤثر بر آن ،تحقیقات زیادي
انجام شده که همگی بر تأثیر ارزش هاي ملی -مذهبی و اخالقی ،رضای شیلی و خصوصتیات اقتصتادي و اجتمتاعی
افراد و بر تعهد کاري آنان تأکید دارند.
فرهن کار پدیده اي چندوجهی و موضوعی جدي و حائز اهمی اس  ،که از متییرهاي فرهنگی ،اقتصادي ،اجتماعی
تبعی می نماید .براي درك بهتر در ای پژوهش سعی شده اس تعاریفی از کار و فرهن کار مطرح گردد .همچنتی
نقش آن در بهره وري سازمان ها و راهکارهایی در جه ارتقاء فرهن کار در سازمان ها بیان شود.
اهمیت و ضرورت تحقیق
بی شک ،دنیاي امروز ،دنیاي سازمانهاس و متولیان ای سازمانها ،انسان ها هستند .به عبارت دیگر ،فلسفه ي وجودي
سازمان متکی به حیات انسان اس  .سازمان ها بدون انسانها نه تنها مفهوم نخواهد داش ؛ بلکه اداره آنها نیز میستر
نخواهد بود (نیازي و همکارانش.)1931،
از طرفی ،کار مهمتری عاملی اس که حیات بشر ،عزت و سربلندي هر فترد و اجتمتاعی بستتگی بته آن دارد .کتار
مفهوم عامی اس که شامل کلیه فعل و انفعاالتی می شود که از جسم و حتّی روح انستان سرچشتمه متی گیترد .از
آنجایی که کار مایه خوشبختی و سعادت انسان اس  ،اندیشمندان و صاحبنظران علوم اجتمتاعی ،بته انتدازه در یافت

هاي خود و سرچشمه هاي فی الهی ،پیرامون موضوع کار و تشویق انسان ها به تالش و فعالی مطالبی عنوان کترده
اند که اهمی و جایگاه ای امر حیاتی را به خوبی روش ساخته اس (رفیعی و همکارانش .)1931 ،بیکاري پدیدهاي
اجتماعی در جهان امروز اس که در اکثر کشورهاي جهان مشاهده می شود که از جمله دالیل آن را می تتوان عتدم
زیرساخ هاي اقتصادي ،عدم آموزش ،عدم تعادل و توازن اجتمتاعی و  ...بیتان نمتود ( & Vahabi Kashani
.)salehi amiri.,2016
فرهن کار ،در یک جامعه ،از ویژگی هاي اساسی آن جامعه اس کته هویت یتک جامعته را مشتخ متی کنتد و
اصطالحاً ویتری پویایی و تالش و بازدهی در آن جامعه محسوب می شود ( .)Ahmadi,2012فرهن کار ،نقش
اصلی در افزایش قابلی واکنش افراد در برابر مسائل مربوط بته انطبتاق بیرونتی و یکپتارچگی درونتی دارد (نیتازي و
همکارانش.)1931 ،
در ایران ،بعنوان کشوري که در راه توسعه حرک می کند ،توجه به فرهن کار بتراي بهبتود آن و همتوار ستاخت راه
توسعه امري اساسی اس (اکبري و اردشیري.)1911 ،
سازمانها براي دستیابی به کارایی و اثربخشی بیشتر و در نهای  ،دستیابی به اهداف تعیی شده ناگزیرنتد کته توجته
کافی به منابع انسانی داشته باشند و بیش از هر چیز نگرش افراد اس کته بتر کتارایی آنهتا اثرگتذار است (نیتازي و
همکارانش.)1931 ،
جعفري و حبیبی ( )1911فرهن کار را مجموعه ارزش ها ،باورها و دانش هاي مشترك و پذیرفتته شتده یتک گتروه
کاري تعریف می کنند .آنان در مطالعه خود ،مؤلفه هاي فرهن کار را شامل آمادگی و توان کاري پرسنل ،تسلط شیلی
کارکنان ،حمای سازمانی ،انگیزه و تعهد کارکنان ،تطابق تصمیمات با قوانی سازمانی ،دید مثب کارکنان ،روحیه کتار
گروهی ،اخالق شیلی ،تما یل به انجام کار زیاد ،دق در کیفی فرآیندها و محصتوالت ،دقت در ستالم تجهیتزات،
همدلی ،همفکري ،همکاري ،شادابی ،استقبال از تیییر مثب  ،قناع به حقوق دریافتی و نداشت استرس هاي مخترب
در محیط کار بیان داشته اند (سبحانی نژاد و همانی.)1911 ،
یانکلوفسکی ( )1311معتقد اس فرهن کار مثب  ،یک هنجار فرهنگی اس که از پاسخگو و مسئول بتودن فترد در
قبال کاري که انجام می دهد حمای می کند و مبتنی بر باوري اس که کار را یک ارزش درونی می داند (زی آبادي ،
 .)1939باکلی و همکارانش ( )1111فرهن کار را یک فرآیند کامالً اجتماعی و پیچیده می دانتد کته آمیختته اي از
دانش اجتماعی و نیازهاي فردي اس و ارتقاي آن را بدون آموزش هاي پویا و مستمر ،کاري عبث و بیهوده تلقی می
کنند و معتقدند در همه جاي دنیا ثاب شده که فرهن پدیدهاي کامال اکتسابی اس ()Buckley,2002
در جلد ششم کتاب فرهن بزرگ سخ ( )1911فرهن کار مثب «یک هنجار فرهنگتی است کته از پاستخگو و
مسئول بودن فرد درقبال کاري که انجام می دهد حمای می کند و مبتنی بر باوري اس که کار را یک ارزش درونی
می داند» (نهاوندي و مقدم اصل.)1931 ،
بارون ( )1111معتقد اس کارکنان داراي فرهن کار ،مسائل سازمانی را رعای کرده ،بته عتالوه ،رعایت تقستیمات
کاري سازمانی ،انجام متعهدانه فعالی هاي سازمانی ،عالقه مندي و دلبستگی شیلی ،لذت بردن از کار ،انعطاف پذیري
و تسلط شخصی از جمله دیگر ویژگی هاي بارز آنان اس (سبحانی نژاد و همانی .)1911 ،اکبري و همکارانش ()1111
در بررسی عوامل موثر بر فرهن کار اظهار می دارند که عواملی نظیر رضای شیلی (بعتد متالی و معنتوي) ،رضتای
سیاسی و گرایش هاي ملی و مذهبی رابطه اي معنی دار با فرهن دارنتد (پوریوستفی و همکتارانش .)1931 ،حبیبتی
( ) 1911در پژوهشی به بررسی و مقایسه ي فرهن کار در دو شرک تولیدي و صنعتی پرداختته انتد .نتتایج پتژوهش
نشان می دهد در هر دو سازمان ،ضعیف تری امتیازات ،به عدال سازمانی مربوط اس و ای متییتر بتر فرهنت کتار

کار می گردد و احساس رضای شیلی افزایش فرهن

تأثیر منفی داشته اس  .توان کاري پایی  ،باعث کاهش فرهن
کار را سبب می شود (احمدي.)1931 ،
هنگامی که کارکنان ،نگرش مثبتی به کار ،مدیری یا کل سازمانی که در آن مشیول به کارند داشته باشند ،انگیزۀ آنها
در جه انجام کار بهتر می شود .نگرش کارکنان به نوبة خود متأثر از ادراکات آنها نسب به میزان رعای عتدال در
سازمان اس (بزمی و همکارانش.)1931 ،
در واقع در سازمان هاي که کارکنان بر ای باورند که فرآیندهاي تصمیم گیري ناعادالنه اس  ،به تدریج تعهد سازمانی
کاهش ،کم کاري ،جابجایی و ترك کار افزایش و در نهای عملکرد و کارایی سازمانی نیز کاهش می یابتد (انصتاري و
همکارانش.)1931 ،
امروزه سازمان ها به کارکنان اثربخش و کارآمد نیاز دارند تا بتوانند به اهداف خود در جه رشتد و توستعه همهجانبته
دس یابند و به طورکلی کارایی و اثربخشی سازمانها به کارایی و اثربخشی نیروي انستانی و بته ویتژه متدیران در آن
سازمان بستگی دارد .از ای رو حرک به سم افزایش عدال  ،فرهن کار پیش رونده و تعهد در بی نیروي انستانی
از وظایف اصلی سازمان ها و مدیران بوده و ضروري بنظر می رسد (نیازي و همکارانش.)1931 ،
لذا ای پژوهش سعی دارد ابتدا مجموع پژوهش هاي انجام شده را مورد بازبینی و تحلیل مجدد قرار دهد و از آنجا که
سعی دارد راهکارهاي ارتقاء فرهن کار و نقش آن را در سازمان ها بررسی نماید ،داراي اهمی اس .
ادبیات تحقیق
مفهوم شناسی واژه فرهنگ ()culture
فرهن واژه فارسی و مرکب از دو جزء «فر» و «هن » اس « .فر» به معناي شکوه و عظم اس و اگر بته عنتوان
پیشوند به کار رود ،به معناي جلو ،باال ،پیش و بیرون اس و «هن » از ریشه اوستایی «سن » بته معنتاي کشتیدن،
سنگینی و وقار اس  .ای واژه مرکب به معناي بیرون کشیدن ،برکشیدن اس که در ادبیات فارسی بته مفهتوم لتووي
خود به کار رفته اس (روح االمینی .)1911 ،در حقیق  ،اولی تعریف علمی فرهن را ادوارد تیلور در کتتاب فرهنت
ابتدایی خود در سال  1111میالدي مطرح کرده اس  .به نظر وي « فرهن مجموعه پیچیتده اي از معرفت  ،عقایتد،
هنر ،اخالقیات ،قوانی  ،آداب و همه قابلیتها و عادات دیگري اس که انسان ،چون عضوي از جامعه آنها را می آموزد».
(حسینی کازرونی .)1919 ،لذا فرهنگ ،مجموعه ی دانش ،افکار و آرای اخالیی ،یوانین و مقررات و سایر عاداوی
است که انسان به عنوان یک عضو جام ه کسب می کن  ،و ریف می شود ( .)Niazi et al.,2017فرهنت
نظام پیچیده و پویاي اجتماعی اس که در روند تکامل وجودِ اجتماعی انسان ،براي انطباق و سازگاري هر چه بیشتر بتا
محیط طبیعی و اجتماعی و ادامه زندگی هر چه غنی تر و خالق تر ،از سوي انسان جمعی ساخته شتده و از نستلی بته
نسل دیگر به عنوان میراثی اجتماعی انتقال می یابد و به عنوان کل تجزیه ناپذیر شامل خصوصتیات روحتی و عقلتی،
باورها ،رسوم ،رفتار ،علوم ،هنر و  ...مجموعه نظام هاي نمتادی متی شتود (رفیعتی و همکتارانش .)1931 ،بطوریکته
فرهنگ مفهومی پیچی ه و چن سطحی است که در برگیرن ه ی مجموعه ای از عقای و باورها ،ارزش هدا و
هنجارها است و به عنوان یکی از مهمترین عوامر شکر دهن ه و ه ایت کنند ه ی نگدرش هدا و رفتارهدای
مردمان یک جام ه ،شایسته ی ووجه می باش  .بر این ملنا می ووان فرهنگ کدار را بده عندوان یدک عامدر
وأثیرپذیر از فرهنگ هر جام ه و ریف نمود که در صورت رسی ن به یک نقطه اشتراک مفهومی در جام ده،
می ووان به برابری و ع الت در وص ی مشاغر کمک نمای (.)Zhi et al., 2015

مفهوم شناسی واژه کار
سقراط ،کار را سرمایه سعادت و نیک بختی می داند (مطهري .)1911 ،کار در لی به معناي « عمل ،فعتل و کتردار»
انسان آمده اس (رفیعی و همکارانش .)1931 ،در واقع ،کار فعالیتی خاص جوامع بشري اس و بعنوان یک ضرورت در
زندگی اجتماعی مطرح اس  .در انطباق با تحوالت جوامع « کار» نیز با تقستیمات گونتاگون دستتخوش تیییتر گردیتد
(پوریوسفی و همکارانش .)1931 ،آنتونی گیدنز ( )1333بر ای باور اس که « کار متی توانتد بعنتوان انجتام وظتایفی
تعریف شود که متضم صرف کوشش هاي فکري و جسمی بوده و هدفشان تولید کاالها و خدماتی اس که نیازهاي
انسانی را برآورده می سازد .شیل یا پیشه کاري اس که در مقابل مزد یا حقوق منظمی انجام متی شتود کتار در همته
فرهن ها اساس نظام اقتصادي یا اقتصاد اس که شامل نهادهایی اس که با تولید و توزیع کاالها و خدمات سروکار
دارند (پوریوسفی و همکارانش .)1931 ،در تعریف دیگري از کار آمده اس  « :کار مجموعه اعمالی اس که انسان بته
کمک میز ،دس  ،ابزارها و ماشی ها براي استفادۀ عملی از ماده ،روي آن انجام می دهد و ای اعمال نیز متقتابالً بتر
انسان تأثیر می گذارند و او را تیییر می دهند» (فیوضات و مبارکی.)1911 ،
فرهنگ کار
در ایران اصطالح فرهن کار ،بارها از سوي پوهشگران ،محققان و افراد مختلتف استتفاده شتده ،ولتی هنتوز تعریتف
مشخصی از آن ارائه نشده اس  .فرهن کار ،مجموعه رفتارهاي درونی شده مطلوب و مناسب در کارکنتان است کته
براي توسعه و موفقی در سازمان ضروري اس ( .)Smith, Noble,2004مجموعه رفتارها ،ارزش ها و باورهتاي
مشترك یک گروه ،فرهن گروهی اس که به هر تشکیالتی هوی میبخشتد .ایت فرهنت نمتادی ثابت بتوده و
بهسختی دستخوش تیییرات شده و موجب همبستگی و اتحاد میشود .ای فرهن نمونهاي از مشترکات روحی گروهی
اس که در نتیجه آموزش هاي محسوس و یا نامحسوس اعم از آگاهانه یتا ناآگاهانته ،حاصتل شتده است (ستمیعی و
سرابنديمقدم .)1931 ،فرهن کار عبارت اس از :مجموعه ي ارزش هاف باورها و دانش هتاي مشتترك و پذیرفتته
شده ي یک گروه کاري در انجام فعالی هاي معطوف به تولید و یا ایجاد ارزش افزوده؛ به سخ دیگر ،اینکه در وجود
کارکنان یک سازمان چه ارزش ها و نگرش هاي درونی شده و مورد پذیرش جمعی قرار گرفته است  ،فرهنت کتاري
حاکم بر آن سازمان یا گروه را تبیی می کند .بر اساس ای رویکرد ،می توان فرهن سازمانی را به عنتوان پدیتده ي
عامل تر در نظر گرف که بخشی از آن مربوط به چگونگی انجام کار بوده و به آن « فرهن کار» گفته می شتود .بتر
ای اساس ،هنگامی که فرهن کار در یک سازمان یا جامعه ضعیف ارزیابی می شود ای بدی معنا اس که کارکنتان
به انجام کار مفید و مولد تمایل نداشته و در نتیجه ،فعالی هاي آن ها از راندمان و اثربخشی کمتري برخوردار است و
منابع بکار گرفته شده حداکثر بازده ممک را نخواهد داش ( احمدي و لهراستب .)1931 ،لتذا فرهنت کتار آگتاهی و
باوري اس که مردم در تفسیر تجربیات خود و محیط اطراف خود از کار کردن و نتیجه آن دارند و طبعاً ای تفسیر رفتار
اجتماعی و یا رفتار سازمانی خاصی را در راستاي میل به کار ،پرکاري و یا بی رغبتی به کار و کم کاري دیکته می کند
و ای فرمان تواماً از ضمیر ناخودآگاه صادر می گردد (پوریوسفی و همکارانش.)1931 ،
فرهن کار با مفاهیم اخالق کار ،وجدان کاري و تعهد کاري که در پژوهش هاي متعددي بررستی شتده انتد ،قرابت
معنایی زیادي دارد  .فردی که به میزان زیاد اعتقاد به اخالق کار دارد ،ارزش زیادی برای سدتت کدار کدردن
یائر خواه بود؛ همچنین به خودونظیمی ،منصف بودن ،عایالنه و مؤثر استفاده کردن از زمدان نیدز بسدیار
اهمیت داده و وأخیر در لذت بردن و ارزش ذاوی کار نیز هست (نیازی و همکارانش.)6931 ،

کالرک ( )4002فرهنگ کار را رعایت نظم در انجام کارها ،ستت کوشدی و صدرفه جدویی در مصدرف کدا
و ریف می کن (احم ی .)6936 ،ووراکو ( )4004م تق است فرهنگ کار پیشرفته علارت است از مجموعه
ای از ویژگی ها مانن دیت و سرعت عمر ،سازگاری شغلی ،انگیزه ی کاری ،ووجه به اه اف سازمانی ،والش
برای رسی ن به آنها ،همکاری گروهی ،وسلط شتصی ،حساسیت در انجام وظایف ،وفکدر در خصدوک کدار و
والش برای اروقای مهارت های کاری که برای موفقیت و پیشرفت ضروری است (احم ی.)6936 ،
انگیزه کار
انگیزه ها انواع متفاوتی دارند :بعضی وابسته به فرهن هستند؛ یعنی وجود یا عدم شان به ویژگی هاي فرهنگی جامعه
بستگ ی دارد .قدرت جاذبه و تحریک انگیزه ها متفاوت ،اس  .فاستر ،با ذکر ای نکته می گویتد « :بنتا بته تجربیتات و
تشخی م  ،دو انگیزه بیش از انگیزه هاي دیگر موجب تیییر رفتار می شود :اول انگیزه بهتتر ستاخت وضتع متالی و
اقتصادي؛ و دوم جاذبه حیثی و شأن و منزل اجتماعی؛ نی ها و اغراض مربوط به کار فراوان و پیچیده اس  .برختی
از مردم تنها به جنبه هاي مادي کار توجه ندارند بلکه به آن بعنوان تقویت کننتده عتزت نفتس و پایگتاه اجتمتاعی و
معنادهنده به زندگی نظر دارند (اکبري و اردشیري.)1911 ،

فرهنگ کار و بهره وری
در عصر حاضر بهره وري را یک روش ،یک مفهوم و یک نگرشی در باره کار و زنشگی می نامند و در واقع بته آن بته
شکل یک فرهن

و یک جهان بینی می نگرند ،بهره وري در همه شئونات ،کار و زندگی فردي ،اجتمتاعی متی توانتد

دخیل باشد و یک شاخ

تعیی کننده درآمد سرانه هر کشور اس و براي افزایش بهره وري ملی هر کشور باید درآمد

سرانه آن کشور افزایش یابد (میرسپاسی .)1911 ،بهره وري از عواملی اس که دوام و بقاي ستازمان هتا را در دنیتاي
پررقاب فعلی تضمی می کند ،حاکم شدن فرهن

بهره وري ،موجب استفاده بهینه از کلیه امکانتات متادي و معنتوي

سازمان ها می شود و دائماً توان ها ،ا ستعدادها و امکانتات بتالقوه ستازمان شتکوفا متی گتردد و بتدون اضتافه کتردن
تکنولوژي،تدوی دستور کار ،و صدور بخشنامه حاصل نمی شود بلکه انسان محور هر نوع بهره وري فردي -اجتماعی و
سازمانی اس (سلطانی .)1911،بهره وري که یکی از مفاهیم اقتصاد نیز هس  .از بعد اقتصتادي اینگونته تعریتف متی
شود :مقدار کاال و یا خدمات تولید شده در مقایسه با هر واحد از انرژي و یا کار هزینه شده .به دیگر ستخ بهتره وري
عبارت اس  :از بدس آوردن حداکثر سود ممک با بهره گیري و استفاده بهینه از نیروي کار ،تتوان ،استتعداد ومهتارت
نیروي انسانی ،زمی  ،ماشی  ،پول ،تجهیزات ،زمان ،مکان و ...به منظور ارتقاء رفاه جامعه (طباطبائیتان .)1931،امتروزه
ثاب شده اس که عوامل فرهنگی و اجتماعی مانند نگرش و طرز تلقی افراد نسب به کار و نظم و انضتباط و روحیته
کار جمعی ،اخالق کار در بهبود و بهره وري تأثیر مهمی دارند.

فرهنگ کار و کیفیت زندگی کاری کارکنان
در یک تعریف کلی می توان گف که کیفی زندگی کاري به معنی تصوور ذهنی و درك و برداش کارکنان یتک
سازمان اس از مطلوبی فیزیکی و روانی محیط کار خود .طبعاً با توجه به تعریف ارائه شده در هر جامعه ،یا هر منطقه
از یک کشور ،به ویژه مناطق مختلف کشور خودمان که داراي خرده فرهن هاي گوناگون با تصورات مختلتف ذهنتی
درباره زندگی و کار اس  ،شاخ هاي اندازه گیري کیفی زندگی متفاوت خواهد بود .با وجود وجه تمایزات برداش ها
از کیفی زندگی کاري ،تحقیقات انجام شده نشان می دهد که بعضی از شاخ ها در اغلب جوامع مختلتف مشتترك
هستن د .ازجمله موارد که می توان به آن اشاره کرد :حقوق و مزایا ،خدمات درمانی ،خدمات رفاهی ،بیمه و بازنشستگی.
(طباطبائیان.)1931،
پیشینه و سوابق تحقیق
در تحقیقات و مقاالت مختلفی پژوهشگران و محققان در سطح داخلی فرهن کار را مورد بررسی قرار داده اند که
سعی شده اس خالصه برخی مقاالت و پژوهش آنها ذکر گردد.
اکبري و اردشیري ( )1911تحقیقی با عنوان « بررسی عوامل مؤثر بر فرهن کار (مطالعه موردي کارکنان بختش
دولتی استان کهگیلیویه و بویراحمد) انجام داده اس  .هدف از ای پژوهش ،بررسی عوامل موثر بر فرهنت کتار بتوده
اس  .ای تحقیق ،به شیوه پیمایشی با استفاده از پرسشنامه تتوام بتا مصتاحبه حضتوري بترروي نمونته  111نفتري از
کارکنان دول در استان کهگیلویه و بویراحمد انجام شده اس  .فرهن کار ،از دو بعد ذهنی و رفتاري که بعد ذهنی آن
معناي عام کار ،و بعد رفتاري آن میزان تعهد کاري فرد را نشان می دهد ،مورد بررسی قرار گرفته اس  .روش تجزیه و
تحلیل یافته ها با استفاده از جداول فراوانی ،ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متییره صتورت گرفتته است .
نتایج تحقیق نشان می دهد که عواملی نظیر رضای شیلی (دو بعد مادي و معنوي) ،رضای سیاسی و گرایشات ملی و
مذهبی رابطه معنی داري با فرهن کار دارند.
عظیمی هاشمی در سال ( )1911پژوهشی با عنوان « فرهن کار در بی فرزندان شاهد استان خراستان رضتوي»
انجام داده اس  .در ای تحقیق ،براساس مدل اجیل پارسونزي ،کار مفهومی چند بعدي اس و در چهتار وجته اثبتاتی،
شخصیتی ،اجتماعی و فرهنگی طبقه بندي شده اس  .در ای بررسی هوی کاري (معانی و مقتضیات کتار ،ارزش هتا،
انگیزه ها و خودپنداره شیلی) مهم تری نشانه فرهن کاري تلقی شده و عوامل موثر بر آن در سه سطح فردي ،شیلی
و انتظارات اجتماعی بررسی شده اس  .ابزار گردآوري داده ها مصاحبه نیمه ساخ یافته بوده اس  .جامعه آمتاري ایت
پژوهش ،فرزندان شاهد شاغل و بیکار استان خراسان رضوي و طرح نمونه گیتري طبقته اي و روش توزیتع و انتختاب
نمونه ،خوشه اي چند مرحله اي اس  .نتایج نشان داد افراد نمونه ای تحقیق بر ضرورت کار به عنوان امري که عالوه
بر ارزش بیرونی (دستر سی به درآمد ،احترام و عزت و وابستگی اجتماعی) داراي ارزش درونی اس و می تواند میل بته
تحرك و فعالی  ،موفقی  ،خودیابی و ...آن ها را ارضا نماید ،تقریباً اتفاق نظر دارند 11 .درصد معانی و مقتضتیات ابتراز
شده بر ارزش درونی و  11درصد بر ارزش هاي بیرونی کار تاکید دارند .افراد جوان تر و کسانی که تحصیالت کمتتري
دارند ،بیشتر به انگیزه هاي بیرونی اهمی می دهند .سه چهارم افراد خودپنداره شیلی نسبتاً ختوبی دارنتد و ده درصتد
خودپنداره بسیار ضعیفی دارند .در بی عوامل فردي ،تاثیر مهارت بر یکی از اجزاي فرهن کار کته خودپنتداره شتیلی
اس مورد تایید قرار گرف و تاثیر آن بر سایر اجزاي فرهن کار چندان قابل توجه نبود .در سطح شیلی ،قراینتی کته
براساس آن ،نوعِ شیل بتواند بر فرهن کار تاثیر بگذارد وجود ندارد .اما تجربیات و سوابق شیلی با معانی و مقتضتیات

کار وابسته اس  .در سطح انتظارات اجتماعی نیز نظر فرزندان شاهد درباره انتظارات جامعه در مورد کار و انتظار جامعته
از آن ها و انتظار از سازمان بنیاد شهید بر برخی از اجزاي فرهن کار تاثیر دارد.
پور یوسفی و همکارانش ( )1931تحقیقی با عنوان « بررسی عوامل موثر بر فرهن کار در بی کارگران زن بخش
صنع » انجام داده اس  .ای تحقیق در بی  191نفر از کارگران زن شهرستان ابهر انجام گرفته است کته بته شتیوه
تصادفی ساده و با استفاده از پرسشنامه ،داده ها جمع آوري گردیده اس  .در ایت پتژوهش ،بتراي آزمتون فرضتیات از
شاخ آماري همبستگی پیرسون استفاده شده و نتایج نشان داده اس که میان متییرهاي عوامل فردي -شخصتیتی،
عوامل شیلی ،عوامل اقتصادي ،عوامل فرهنگی و عوامل سازمانی با فرهن کار رابطه وجتود دارد .تحلیتل رگرستیون
فرهن کار با متییرهاي مستقل بیانگر ای واقعی اس که از میان متییرهتاي مستتقل پتژوهش عوامتل فرهنگتی از
اهمی باالیی برخوردارند.
جوانبخ ( )1931تحقیقی با عنوان « نقش فرهن کار در ارتقاء بهره وري و اندازه گیري بهره وري حاصتل از آن
در شرک فرآورده هاي نسوزپارس » انجام داده اس  .در ای پژوهش ،به ارائه یک مورد پروژه تحقیقاتی کتابردي بته
تعیی عوامل مؤثر بر فرهن کار و نحوه ارزیابی بهره وري با توجه عوامل مؤثر بر فرهن کار و نتایج حاصل از آن ،با
توجه به توزیع و جمع آوري  111پرسشنامه  11گزینه اي در رده هاي مختلف سازمانی و سه حوزه تولید ،فنی و ستایر
واحدهاي شرک  ،پرداخته شده اس  .گویه ها ي  11گانه منتج از فرهن کار براي ارزیابی بهره وري کارکنان شتامل:
مشارک کارکنان در تصمیم گیري ،عدال و عدم تبعیض در سازمان ،تعلق و دلبستگی کارکنان ،به شرک  ،عوامتل و
محرك هاي ایجاد انگیزه در سازمان ،دید مثب به کار و سازمان ،وجدان کاري و تعهد به کار ،وجتود بستتر نتوآوري و
خالقی  ،روحیه کار گروهی و تیمی کارکنان ،رعای به قوانی و مقررات ،برخورداري از مهارت و توانایی برایشیل خود،
عالیق فردي کارکنان به شیل خود ،میزان تجربه کاري کارکنان ،پرداخت پاداشتهاي نقتدي و غیرنقتدي ،امکانتات و
تسهیالترفاهی می باشند .در ای پژوهش ،مجموعه گویه هاي پرسشنامه مورد آزمون اولیه قرار گرف و به لحاظ روایی
بابهره گیري از نظرات صاحب نظران و ازنظر اعتبار درونی ،ازطریق ضریب آلفاي گرومباخ قدرت سنجش گویه ها تایید
گردید .یافته هاي ای پژوهش با وجود محدودی کمی و آماري ،در نوع خود معنتادار بتوده و بیتانگر وضتعی عوامتل
مختلففرهن کار در بهره وري ای شرک اس .
احمدي ( )1931تحقیقی با عنوان « بررسی فرهن کار و عوامتل اجتمتاعی متؤثر بترآن» انجتام داده است  .ایت
پژوهش به بررسی فرهن کار و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن در بتی کارکنتان بزرگتتری ستازمان خصوصتی کشتور،
دانشگاه آزاد اسالمی پرداخته اس  .روش به کار رفته در ای تحقیق ،روش پیمایشی اس  .جامعه آماري تمام کارمندان
دانشگاه هاي آزاد منطقه یک هستند که از میان آنها  111نفر به عنوان نمونه تعیی و با استتفاده از روش نمونتهگیتري
تصادفی ساده در هر واحد دانشگاهی انتخاب شدند .ابزار تحقیق ،پرسشنامه اس که با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی،
تعیی اعتبار سازه گردیده و براي تعیی پایایی از ضریب آلفا استفاده شده اس  .نتایج توصیفی ای پژوهش ،بیتانگر آن
اس که میانگی نمره فرهن کار و نیز ابعاد آن (همکاري و تعهد) در سطح متوسطی است  ،امتا نتتایج تحلیلتی ایت
پژوهش نشان داده اس مدیری مشارکتی ،عدال سازمانی ،رضای شیلی ،س و سنوات خدم بر فرهن کار تتأثیر
مثب و معنادار دارند .تبیی فرهن کار بر حسب مجموع متییرهاي مستقل ،بیانگر آن اس که رضای شیلی و سنوات
خدم  ،به ترتیب قویتری پیشبینی کنندههاي فرهن کار هستند و  1/11از واریانس آن را تبیی میکنند.
علیزاده و معصومی راد ( )1931تحقیقی با عنوان « بررسی رابطه فرهن کار و احساس امنی (مطالعه موردي شهر
رش ) انجام داده اس  .ای تحقیق با نمونه  911نفریبا استفاده از روش پیمایشی و با استفاده از تکنیک پرسشتنامه بتا
روش نمونه گیري تصادفی در  11منطقه شهر رش داده ها جمع آوري شده اس  .نتایج تحقیق نشان داده است بتی

فرهن کار و احساس امنی رابطه معناداري دیده نشده اس ولی بی ابعاد اخالقی و مالی احساس امنیت و فرهنت
کار ارتباط معناداري وجود دارد .همچنی بی فرهن کار و تمایل به مشاغل کاذب رابطه معناداري وجود دارد.
خانپور و همکارانش ( )1939تحقیقی با عنوان « مقایسه وضعی موجود و مطلوب صنع گردشتگري در ایتران و
نقش آن در توسعه فرهن کار و کار آفرینی در کشور» انجام داده اس  .ای پژوهش از لحاظ هدف از نوع کتاربردي و
رویکرد آن کمی و کیفی می باشد .روش تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها در ای پژوهش ،از طریتق آمتار توصتیفی و
همچنی آمار استنباطی :آزمون  tو ضریب همبستگی پیرسون و جه اولوی بندي زیر ساخ ها از آزمتون فریتدم
بررسی هاي مربوطه انجام شده اس  .جامعه آماري ،کارشناسان و متخصصی دس اندر کار ستازمان آمتوزش فنتی و
حرفه اي کشور و سازمان میراث فرهنگی و گردشگري می باشند .نتایج حاصله حاکی از ای اس که بی زیرساخ ها
رابطه معناداري وجود دارد که با یکدیگر ،هم جه می باشند و از طریق آزمون فریدم بی زیرساخ ها تفاوت وجود
دارد و زیرساخ مهارتی بیشتری اهمی و زیرساخ اقتصادي کمتری اهمی را دارا می باشند.
نهاوندي و مقدم اصل )1931( ،تحقیقی را با عنوان « بررسی تطبیقی عوامل مؤثر بر فرهن کار در ایتران و چهتار
کشور آسیایی» انجام داده اس  .در ای تحقیق ،عوامل اثرگذار بر متییر وابسته با روش هاي مختلف مورد آزمون قترار
گرفته اس  .عبارتند از :تحلیل عاملی متییر وابسته ،بررسی تاثیر زیرشتاخ هتاي متییرهتاي مستتقل بتا استتفاده از
رگرسیون خطی و لجستیک ،اندازه گیري ارتباط متییرهاي مستقل پنج گانه (عوامل جمعیتی ،مذهبی ،فتردي ،سترمایه
اجتماعی و نوع شیل) با فرهن کار و تحلیل مسیر بی متییرها .در میان متییرهاي تاثیرگذار بر فرهن کار خالقیت
بیشتری تاثیر را در همه کشورها داشته اس  .نتایج آزمون ها نشان داده اس فرهن کار در ایران در مقایسه با چهتار
کشور دیگر بطور چشمگیري پایی می باشد.
آقاسی بروجنی و همکارانش ( )1931تحقیقی با عنوان « شناسایی مؤثرتری عوامل اثرگذار بر ارتقاء فرهنت کتار
براي زنان سرپرس خانوار با استفاده از تکنیک ( »)Dematelانجام داده اس  .روش ای پژوهش ترکیبتی کیفتی و
کمی می باشد ،بدی صورت که ابتدا از طریق روش ارزیابی انتقتادي بته عنتوان یکتی از روش هتاي تحقیتق کیفتی
متییرهاي مربوط به فرهن کار شناسایی شدند و سپس از طریق روش تحقیق کمی و تکنیک ( )DEMATELعلتل
ارتقاي فرهن کار اولوی بندي گردیدند .جامعه ي آماري ای پژوهش ،شامل  11نفر از متخصصان مدیری فرهنگی
می باشد که از طریق روش نمونه گیري هدفمند انتخاب شدند .نتایج تحقیق در بخش کیفی نشان داده اس از مجموع
 91مقاله بررسی شده 11 ،مقاله پس از ارزیابی انتقادي امتیاز باالتر از  91را کسب نمودند و براساس آن ها مؤلفه هاي
پژوهش براساس باالتری میزان فراوانی شامل  9مولفه فرعی و  11شاخ تعیی گردیدند .هم چنی نتایج در بختش
کمی براساس تحلیل ( )DEMATELنشان داد ،از میان سه مؤلفه ي اصلی ارتقاي فرهن کار زنان سرپرس خانوار،
سیاس گذاري شیلی به عنوان اولوی اول ،ارزش هاي فرهنگی اولوی دوم و مهارت هاي فردي بته عنتوان اولویت
سوم شناسایی شدند .هم چنی به منظور تعیی اولوی در مورد هریک از شاخ هاي مربوط بته مؤلفته هتاي فرعتی
پژوهش نیز از تحلیل ( )DEMATELاستفاده شده اس  ،که نتایج مربوط نشان داده ،در مؤلفه ي مربوط بته سیاست
گذاري هاي شیلی از میان  1شاخ مربوط ،شاخ حامیان ،باالتری اثربخشی را در سیاس گذاري هاي شیلی دارد.
در مورد مؤلفه ي هنجارهاي فرهنگتی ،از میتان  1شتاخ مربتوط ،اصتالح قتوانی کتار ،بتاالتری اثربخشتی را در
هنجارهاي فرهنگی دارد و در نهای مشخ گردید از میتان  1شتاخ مربتوط بته مهتارت هتاي فتردي ،شتاخ
تحصیالت باالتری میزان تأثیرگذاري را در مهارت هاي فردي ایفا می کند.
حاجی تبار و همکارانش ( )1933تحقیقی با عنوان « تحلیل محتواي کتاب هاي درسی مطالعات اجتماعی پایه پنجم
و ششم دوره ابتدایی براساس مؤلفه هاي فرهن کار» انجام داده اس  .براي انجتام تحقیتق از شتیوه تحلیتل محتتوا

استفاده شده اس  .با تحلیل واحدهاي گوناگون کتاب هاي مطالعات اجتماعی پایته پتنجم و ششتم دوره ابتتدایی و بتا
استفاده از چک لیس محقق ساخته به ارزیابی مولفه هاي فرهن کار در محتواي کتاب هتاي متذکور پرداختته شتده
اس  .یافته ها نشان داده ا س که از لحاظ میزان توجه به مولفه هاي فرهن کار در کتتاب مطالعتات اجتمتاعی پایته
پنجم ،بیشتری میزان توجه به مولفه احساس مسئولی ( 11/9درصد) و جدی در کار ( 13/1درصد) و کمتری میتزان
توجه به مولفه نگرش مثب در کار ( 1درصد) بوده و در کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم بیشتری میتزان توجته بته
مولفه احساس مسئولی ( 11درصد) و همکاري و همدلی در کتار ( 11/9درصتد) و کمتتری میتزان توجته بته مولفته
خیرخواهی در کار (1/3درصد) می باشد .همچنی در کتاب هاي ذکر شده ،فراوانتی و درصتد میتزان توجته بته مولفته
فرهن کار در مت بیش از فعالی  ،کاربرگ و تصویر بوده اس  .در تبیی ای یافته ها می تتوان چنتی گفت کته در
کتاب هاي پایه پنجم و ششم مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی به صورت متقارن و یکنواخ به مولفه هاي فرهن کار
توجه نشده اس .
روش تحقیق
فرهن کار از دیدگاه هاي مختلفی مورد بررسی قرار گرفته اس و تحقیقات مختلفی در ای خصوص انجام شده اس .
ای تحقیق ،با استفاده از مطالعات کتابخانهاي به روش تحلیلی -توصیفی انجتام پذیرفتته است  .در ایت پتژوهش ،بتا
بهرهگیري از مقاالت و کتب مرتبط مفهوم فرهن کار بررسی شده اس  .ای تحقیق ،جزء مطالعات مروري می باشد.
بحث و نتیجه گیری
توجه به مقولهي فرهن کار میتواند تجلیبخش فکري و رفتاري یک جامعه در مورد کار باشتد و دلبستتگی ،احتترام،
اعتقاد و ایمان به کار و تالش که ریشهي خودباوري و اعتماد به نفتس در افتراد است را احیتا کنتد(خبرگزاري ایستنا،
 .)1931براي حرک شتابنده به سم شکوفایی اقتصادي ،حمای از فرهن کار مطلوب و مثب مورد نیاز اس  .کتار
کردن و فرهن کار بایستی نهادینه شود تا از ای طریق بتوان پایه هاي فرهن کار را بنیان نهاد و در جهت تقویت
آن گام برداش (زی آبادي .)1939 ،توسعه و ارتقاي ای فرهن قطعاً در اعتالي حیات اجتماعی ،اقتصادي و فرهنگی
جامعه موثر خواهد بود لذا در سالی که به "سال رونق تولید" نامگذاري شده بود ،تالش براي اشاعه و تترویج فرهنت
غنی کار و تالش به عنوان یک ضرورت اعتقادي و ملی ،بسیار حائز اهمی بوده اس  .افزایش بهره وري بهتری ابتزار
براي افزایش بهبود سطح زندگی مردم و ایجاد ثروت ملی اس  .هرچه فرهنت کتار در بتی کارکنتان یتک ستازمان
افزایش یابد ،در واقع عملکرد فرد بیشتر و بهره وري سازمان افزایش یافته اس .
پیشنهادات کاربردی
با توجه به ماهی سازمان هاي کشور و گزارش هاي که از عملکرد آنها ارائه می شتود نشتان دهنتده ایت است کته
وضعی کاري در سازمانها رضای بخش نیس  .شرایط اقتصادي ،تحریم و شرایط بحرانی کرونا منجتر بته مشتکالت
زیادي براي سازمان هاي دولتی شده اس  .سردرگمی ،کاهش انگیزه ،افسردگی ،نارضایتی و  ...در بی کارکنان سازمان
ها مشاهده که سبب کاهش بهره وري و عملکرد در دستگاه هاي اجرایی گردیده اس .
یکی از چالش هاي دوران کرونا ،دورکاري مؤثر کارکنان و عملکرد آنان بوده اس  .ارزیابی عملکرد کارکنتان در دوران
کرونا و سازمان ها باید سیاس هایی در نظر بگیرند ،بسیاري از کارکنان بصورت حضوري در محتل کتار ختود حضتور
یافته و تنها دغدغه انان کارکرد و پرداخ حقوق و مزایا بصورت کامل بوده اس و یا بصورت بالعکس افرادي به بهانه

دورکاري و بدنبال کارهاي شخصی خود بوده اند .اینگونه بحران هایی شاید به ندرت در دنیا و کشور رخ دهد ولی متی
توان زیرساخ هاي الزم را فراهم نمود و باید اخالق حرفه اي ،وجدان کاري در کار فرهن سازي شود.
پیشنهاد می گردد مدیران و روساي ادارات با ایجاد نظام هاي جبتران ختدمات در راستتاي عتدال ستازمانی ،هماننتد
پرداخ براساس کارکرد و عملکرد و ارائه پاداش بر مبناي عملکترد و شایستتگی افتراد و متناستب بتودن پیامتدها بتا
مسئولی ها و عملکرد کارکنان ،در جه درك عدال سازمانی و در نتیجه به سوي فرهنت کتار پتیش رونتده گتام
بردارند .با تبدیل هر چه کاملتر سیستم پاداش به یک سیستم پاداش مبتنی بتر عملکترد و رفتع تبعتیض و ترجیحتات
غیرمنصفانه ،در مسیر بهبود کیفی زندگی کاري کارکنان گام بردارند .پاداش و تنبیه متالی ،هنتوز بعنتوان متؤثرتری
عامل انگیزه و عدم توجه به عوامل و مالحظات گروهی و اجتماعی به شمار می آید .متاستفانه در پرداختتی هتا هنتوز
روابط ،تبعیض و ترجیحات غیرمنصفانه نقش دارند و همی عامل ها منجر به سرخوردگی ،کاهش انگیتزه و  ...در بتی
کارکنان شده اس .
با تقوی تعهد کاري ،ویژگی هاي اخالقی خاصی در انسان ها بوجود می آید که عبارتند از :مسئولی پذیري ،رسیذن به
وجدان کاري باال ،دق و توجه کافی براي انجام امور ،تالش براي انجام درس کارها.
می توان در جه رفاهیات ویژه از طرق گوناگون :قراردادهاي مابی مراکز خریتد ،فروشتگاهی ،و  ....و دستتگاه هتاي
اجرایی ،برگزاري مسابقات مختلف ،اهدا جوایز بمناسب هاي خاص ،برگزاري برنامه هاي ورزشی تفریحی و رفاهی و ...
روحیه از دس رفته کارکنان بهبود بخشید .با منعقد نمودن تفاهم نامه ها با بانک هاي کشتور جهت اختذ تستهیالت
خاص ،می توان بخشی از مشکالت مالی کارکنان را رفع نمود.
پیشنهاد می گردد افراد را در پس هاي مدیریتی بطور ثاب نگه نداشته و مرتب مورد تیییر قرار داده و افراد توانمنتد و
شایسته را مدنظر قرار داده شود .با ایجاد نظام ها و معیارهاي منصفانه براي ارتقاء و ترفیع افراد گامی اساستی برداشتته
شود.
مدیران (پایه ،میانی و ارشد) در موارد مختلف با رفتارهاي بی شخصی و مراوداتی که با کارکنان دارند ،با آنها احترام و
خوش رویی رفتار کنند ،به نظرات آنها احترام گذاشته و از نظرات آنها در تصمیم گیري ها استفاده نمایند.
ادارات کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان ها باید در جه تشکیل خانه هاي فرهن کار و تالش اقتدامات الزم را
انجام داده و اطالع رسانی هاي گسترده در ای زمینه صورت گیرد .کارآفرینان ،کارگران ،کارفرمایان و  ...باید با اهداف
کلی خانه هاي کار و تالش آشنا بوده و همچنی با شبکه سازي بی اجزاي کار (کارگر،کارفرما ،تشکل ها و دول و )...
و با استفاده از ظرفی هاي فرهنگی و رسانه اي در جه ترویج فرهن کار ،فعالی هاي تبلییاتی انجام داد.
دستگاه هاي اجرایی از جمله وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی نیز در ای راستا توانسته اقدامات و گام هاي مثبتتی در
جه ارتقاء فرهن کار بردارد.
ترویج فرهن کارآفرینی و تقوی روحیه خالقی و نوآوري در بنگاه هاي اقتصادي و جامعته هتدف یکتی از متواردي
اس که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد .وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با تشکیل و تقوی خانه هاي فرهن کار و
تالش ،سعی نموده اس که زمینه ساز ترویج ارتقاء فرهن کار در کشور باشد و به ای افق چشتم دوختته است کته
بتواند فرایند ارتقاء فرهن کار و اهمی آن در جامعه را تسهیل نماید .همچنی اعتقاد و باور به نتتایج و فوایتد بهبتود
فرهن کار را رواج داده شود.
خانه هاي فرهن کار و تالش ،مراکزي هستند که به استناد بنتد «ل» متاده  9اساستنامه مجموعته هتاي ورزشتی و
تفریحی کارگران ایجاد و به منظور رصد مؤلفه هاي فرهن کار و ترویج برنامه هاي مربوط به آن فعالی می کنند.

به دلیل تیییر فرهن کار مردم هر استان با توجه به فرهن آن شهر ،بخصوص جوانان با وجود بیکتاري ،حاضتر بته
اشتیال در مشاغل سخ و خدماتی نیستند .به طور مثال در استان یزد با وجود ظرفی مشاغل مختلف در هتتلهتاي
فعال استان ،هیچ کدام از پرسنل بخش خدمات ای هتلها بومی یزد نیستند و ای موضوع یکی از جديتری معضالت
حوزه فرهن کار در استان محسوب میشود.
فرهن سازي به عنوان رک اصلی مطالبهگري شیلی اقشار مختلف جامعه ،شتیوهي استتفاده صتحیح از ظرفیت هتاي
شیلی استان را تعیی میکند .فرهن سازي در حوزه اشتیال به معناي ایجاد نگاه متحد و ترویج فعالی هاي گروهی در
راستاي توسعه بیش از پیش اشتیال اس و ای موضوع از رسال هاي بترون ستازمانی نهادهتاي اجرایتی و متدیریتی
محسوب میشود(خبرگزاري ایسنا.)1931 ،
با توجه به شرایط بحرانی ویروس کرونا و شرایط اقتصادي موجود پیشنهاد می گردد سازمان هاي دولتی اهمی خاص
و ویژه به عامل مهم فرهن کار در بی کارکنان خود داشته باشند.
پیشنهاد می گردد وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با تهیه یک برنامه مدون و اجرایتی ،عنصتر خالقیت فتردي را از
طریق ساماندهی آموزش ضم خدم  ،برگزاري کارگاه هاي آموزشی تفکر خالق و  ...پرورش داده تا شاهد ثمرات آن
در بهبود عملکرد سازمانی در همه ابعاد باشند.
از طریق برگزاري کارگاه هاي آموزشی،توانایی سازش با تعارض را به عنوان یک مهارت فردي در کارکنان توسعه دهند و از
ای طریق به بهبود کیفی زندگی کارکنان مدد رسانند.
با به روزرسانی مداوم قوانی و مقررات حاکم بر سازمان ،ضم اصالح ساختارهاي نامناسب ،نسب به تقوی ویژگی کنترل و
نظارت بر عملکرد کارکنان اقدام کنند تا از ای رهگذر بتوانند کیفی زندگی کاري کارکنان را در سازمان متبوع خویش ارتقا
بخشند
هر چه فرهن قوي تر باشد ،تعداد بیشتري از کارکنان با اهداف سازمانی آشنا شده ،ارزش هاي فرهنگی آن را پذیرفته و نسب
به آن احساس مسوولی و تعهد می کنند .در چنی وضعیتی ،رضای کارکنان افزایش می یابد .رضای کارکنان نیز همراه با
مدیری قوي به بهبود روحیه و انگیزش و عالقه کارکنان منجر شده و در عملکرد و بهره وري تاثیر می گذارد.
اگر از دید فرهنگی به زندگی و هستی بنگریم  ،زندگی یک " مبارزه مداوم " بی دیدگاه هاي« ثاب و ایده هاي نوی »اس ،
لذا نوآوري فرهنگی با چالش و مقاوم محافظه کارانه مواجه می شود و بهره مندي از "نیروي ذهنی و تفکر خالق " نقش
تعیی کننده در ای میان دارد  .البته الگوهاي ذهنی ما غالبا به سم الگو گیري سوق داده میشود و از اینرو در مباحث فرهنگی
سخ ار "تاثیر پذیري فرهنگی با تساهل و تسامح " هم مطرح می شود ولی آنچه مهم اس الگوهاي ذهنی مبتنی بر ارزشها ،
باورها ي اعتقادي و یا در مقابل الگوهاي ذهنی مبتنی براخساسات و کلیشه ها و ساختارهاي مشخصی اس که اوج تکامل
ذهنیش "هوش عاطفی " هم نام میگیرد  ،آنچه اهمی دارد نقطه تعادلی اس که اوج تکامل ذهنیش "هوش هیجانی "
اس و بر تکامل خالقی و نوآوري و شکست احساسات و کلیشه ها و ساختارها تاکید دارد  .در هر دو صورت تفکر فرهن
ساز اس اما مورد اخر " تفکر واگرایی اس که به "توسعه فرهنگی مبتنی بر نوآوري " می انجامد.
پیشنهاد می گردد سازمان هاي اجرایی به ارزیابی عملکرد کارکنان خود و مشخ کردن کار مفید از غیر مفید اهمیت
بیشتري دهند .با توجه به الکترونیکی کردن خدمات ،باید کارکرد و عملکرد کارکنان بطور مطلوب متورد ارزیتابی قترار
گیرد.
ایجاد نگرش مثب به کار ،فردي که از کار کردن لذت ببرد و کار را مذموم نداند چنی فردي از فرهنت کتار بتاالیی
برخوردار اس و نگرش چنی افرادي ،فرهن کار هر جامعه را در جه مثب ستوق خواهتد داد .پیشتنهاد متی گتردد

کارتیمی و گروهی را در دستگاه ها رواج بیشتري یابد .و حوزه هاي تخصصی به گروه هایی تقسیم شتده و تتیم هتا را
مورد ارزیابی قرار دهند.
یکی از جلوه هاي فرهن کار ای اس که ساعات کار مفید کارکنان افتزایش یابتد .تفتویض اختیتار بته کارکنتان و
مسئولی خواهی در قبال کار و تدوی برنامه هاي مشخ کاري ،می توان بته ارتقتاي ستاعات مفیتد کتار و تقویت
فرهن کار کمک کرد.
پیشنهاد می شود در دستگاه هاي اجرایی به نخبگان و ممتازی دانشگاهی اهمی ویژه داده شود و شایسته ساالري در
عمل محقق شود.
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