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چکیده
هدف از انجام پژوهش حاضر، معرفی الگویی است که به کمک آن بتوان ویژگی هاي فرهنگ 
کار و تالش در سطوح مختلف، اعم از یک صنعت خاص یا سطوح منطقه اي و ملی را به تصویر 

ین منظور، با استفاده از روش تحلیل محتواي متنی، تالش شد تا با براي ا. کشیده و تحلیل نمود
ها و هنجارهاي فرهنگی مطلوب و یا بررسی متون علمی و مذهبی، کدهایی که نمایانگر ارزش

هاي پژوهش که با یافته. اسالمی هستند، شناسایی شوند- ي ایرانینامطلوب کار و تالش در جامعه
ن نیرو تبیین گردید، نشان دادند که ویژگی هاي فرهنگ کار و تالش در ي تحلیل میداتوجه به نظریه

ها اي که این ویژگیبرنده و بازدارنده قابل تبیین هستند؛ به گونههاي پیشقالب دو دسته ویژگی
بر . داراي رابطه بیرونی منفی با یکدیگر بوده و در درون نیز داراي اجزایی با رابطه متقابل مثبت هستند

این الگو، بهبود و ارتقاء فرهنگ کار و تالش در یک جامعه مستلزم تقویت ویژگی هاي پیش مبناي
به این . برنده و تضعیف ویژگی هاي بازدارنده اي است که سست کننده کار و تالش می باشند

تواند از طریق دو دسته از اقدامات ایجابی و ترتیب نیل به وضعیت مطلوب فرهنگ کار و تالش می
هاي امکان پذیر گردد که در اقدامات سلبی تالش مدیران باید معطوف به تضعیف ویژگیسلبی 

.برنده باشندهاي پیشها باید معطوف به تقویت ویژگیبازدارنده و در اقدامات ایجابی نیز این تالش
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مقدمه
ضرورت دستیابی به یک الگوي بومی براي پیشرفت کشور و مطرح شدن با طرح موضوع

به تدریج نظریه پردازان مختلفی در تالش جهت "ایرانی پیشرفت- الگوي اسالمی"ایده 
چهار الگوي مذکور . اندپردازي در راستاي تبیین این الگو، به این حوزه ورود پیدا کردهنظریه

پیشرفت در عرصه فکر، پیشرفت در : ازند عبارتاید که ترسیم می نمعرصه را براي پیشرفت 
.عرصه علم، پیشرفت در عرصه زندگی و پیشرفت در عرصه معنویت

در راستاي این ایده کلی که در شکل زیر نشان داده شده است، پیشرفت همه جانبه کشور 
با اتکاء به هاي نرم افزاري و سخت افزاري مناسبی است که مستلزم وجود بسترها و زیرساخت

از این نظر کشور باید . آنها بتوان چشم اندازها و اهداف مورد نظر در این الگو را محقق ساخت
ها و بتواند با انجام اقدامات هدفمند و برنامه ریزي شده در زمینه ایجاد، انباشت و توسعه سرمایه

.هاي الزم، مقدمات و مبانی تحقق اهداف مذکور را فراهم آوردزیرساخت

عرصه هاي پیشرفت 
اسالمی ایرانی

زیرساخت هاي فرهنگی

الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت: 1شکل 

ترین ت و توسعه زیرساختهاي اجتماعی و فرهنگی یکی از مهمبر این مبنا ایجاد، انباش
به دلیل نقش تعیین کننده . هاي مورد نیاز براي دستیابی به اهداف توسعه ملی استزیرساخت

در ایجاد بسترهاي اجتماعی و فرهنگی توسعه، نگاهی واقع بینانه، همراه با رویکردي فرهنگ کار
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آسیب "در این راستا موضوع. انتقادي به این مقوله در سطح ملی و استانی اجتناب ناپذیر است
از جمله اولویت هایی است که در راستاي آن، "شناسی و ارتقاء فرهنگ کار و تالش

گیري و تحلیل آن از اهمیت زیادي و طراحی چارچوبی براي اندازهسازي فرهنگ کارمفهوم
.گرددبرخوردار می

فرهنگ مفهومی پیچیده و چند سطحی است که در برگیرنده مجموعه اي از عقاید و باورها؛ 
ارزش ها و هنجارها و مظاهر و نمودهاي ظاهري است و به عنوان یکی از مهمترین عوامل شکل 

. آیدده نگرش ها و رفتارهاي مردمان یک جامعه به شمار میدهنده و هدایت کنن
از این منظر می توان فرهنگ را در سطح ملی یا قومی و منطقه اي یا بر اساس موضوعات 
مختلفی مثل فرهنگ کار، فرهنگ مصرف، فرهنگ شهرنشینی، فرهنگ رانندگی و نظایر آن 

فرهنگ یک از اجزاء و عناصر سازنده یکی"فرهنگ کار"به این ترتیب، . مورد بررسی قرار داد
و در برگیرنده شودیمحسوب مجامعه، قوم، منطقه جغرافیایی و یا حتی یک صنعت خاص

موضوعی که در این حوزه حائز . هاي ظاهري مرتبط با کار وتالش استباورها، ارزش ها و جلوه
فی عملیاتی از این مفهوم سازي فرهنگ کار و تالش و ارائه تعریاهمیت است تالش براي مفهوم

نظران فراهم هاي مربوط بین صاحبها و شاخصاست که بتواند اجماع الزم را بر سر ابعاد، مولفه
يکردهایها و روهینظر،یمعرفتیمبانیررسبدیهی است ارائه این چارچوب اگر مبتنی بر ب. آورد

ري مناسبی براي تصویرسازي گیهاي اندازهتواند به ساخت مدلدر این حوزه باشد میموجود 
.وضعیت فرهنگ کار و تالش کمک کند

هاي فرهنگ مطلوب از این رو، سوال مشخص این پژوهش عبارت از این است که ویژگی
ها را در قالب یک الگوي فرهنگی توان آني ایرانی چیست و چگونه میکار و تالش در جامعه

منسجم تبیین نمود؟
ه تالش شده است که با تشکیل یک گروه کانون متشکل از اساتید براي این منظور، در ادام

متخصص در حوزه فرهنگ کار و همچنین، بررسی متون علمی موجود در حوزه فرهنگ کار و 
هاي فرهنگی را در حوزه کار و تالش بیان مراجعه به متون مذهبی مرتبط که هنجارها و ارزش

.نگ کار ارائه و تبیین شوددهنده فرهاند، الگویی از عوامل شکلنموده
کاوي پژوهشپیشینه

اي مطالعات داخلی و خارجی توان مجموعهدر بررسی مطالعات انجام شده در این حوزه، می
که با اهداف و رویکردهاي مختلفی نسبت به بررسی پدیده فرهنگ اقدام را مالحظه نمود 

.اندنموده
ها گ کار حاکی از این است که عمده آنبررسی مطالعات داخلی انجام شده در زمینه فرهن
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دسته نخست مطالعاتی را شامل . توان به طور کلی در سه دسته مورد بررسی قرار دادرا می
اند هاي فرهنگ کار را مورد بررسی قرار دادهشوند که ماهیتاً توصیفی بوده و ابعاد و ویژگیمی

، دسته )1393، دهسوريرحیمی؛1388،متقیوخدادادحسینی؛1392باباخانیاه،: براي نمونه(
شناختی هاي مختلف جمعیتاي این موضوع در میان گروهدیگر به بررسی تجربی و مقایسه

؛ نهایتاً )1388، هاشمیعظیمی؛1390، روستاواحمدي؛1391، احمدي: براي نمونه(پرداخته 
، احمدي: براي نمونه(اند هدسته آخر به بررسی روابط علی فرهنگ و سایر مفاهیم مدیریتی پرداخت

، شیخیانیوعربی؛1391، پوریوسفیفتحی و، پوریوسفی؛1381، اردشیريواکبري؛1391
اي از این مطالعات معرفی در جدول زیر به مجموعه). 1392ضمیر، ؛ والمحمدي و روشن1389

.اندشده

ژوهشپموضوعبامشابهیداخلمطالعات:1جدول 
نتایججامعه آماري/ هدفپژوهشگر

، یانیخیشویعرب(
1389(

ر این تحقیق ضمن بررسی د
هاي تشکیل دهنده مولفه

فرهنگ کار، برخی از مهم ترین 
در میان عوامل تاثیرگذار بر آن 

مورد ارزیابی جوانان شهر قم 
.قرار گرفته است

تایج به دست آمده بیانگر این است که ن
باب فرهنگ کار در حد نگرش جوانان در

ارزیابی ) 5از (16/4خیلی خوب با میانگین 
مهم ترین عامل موثر بر همچنین، . می شود

. فرهنگ کار گرایشات مذهبی جوانان است
به عالوه نتایج تحقیق حاکی از انطباق و 
همسویی نگرش هاي جوانان در مورد کار 
با فرهنگ اسالمی و اقتضائات سند چشم 

بنابراین بهترین پیشنهاد . ردانداز کشور دا
جهت حفظ و ارتقاي فرهنگ کار در بین 

توجه به گرایشات مذهبی و معنوي ،جوانان
.آنها است

ی و وسفیپور(
)1391(همکاران 

ررسی عوامل موثر بر فرهنگ ب
کار در بین کارگران زن بخش 

صنعت شهرستان ابهر

میان متغیرهاي نتایج بیانگر این است که 
شغلی،عواملشخصیتی،–عوامل فردي

عواملوفرهنگیعواملاقتصادي،عوامل
.داردوجودرابطهکارفرهنگباسازمانی

متغیرهايباکارفرهنگرگرسیونتحلیل
بیانگر این واقعیت است که از میان مستقل

متغیرهاي مستقل پژوهش عوامل فرهنگی از 
.اهمیت باالیی برخوردارند
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وياکبر(
)1381، يریاردش

بررسی عوامل مؤثر بر فرهنگ 
کارکنان دولت در در میان کار

استان کهگیلویه و بویراحمد

که - از دو بعد ذهنی و رفتارير فرهنگ کا
بعد ذهنی آن معناي عام کار،و بعد رفتاري 

- دهدآن میزان تعهد کاري فرد را نشان می
نتایج تحقیق . مورد بررسی قرار گرفته است

نظیر رضایت عواملیدهد کهنشان می
،رضایت سیاسی )از بعد مادي و معنوي(شغلی

داري رابطهء معنیو گرایشات ملی و مذهبی
.با فرهنگ کار دارند

)1391، ياحمد(

رسی فرهنگ کار و عوامل بر
اجتماعی موثر بر آن در بین 
کارکنان بزرگترین سازمان 
خصوصی کشور، دانشگاه آزاد 

اسالمی

نیز ابعاد آن میانگین نمره فرهنگ کار و 
در سطح متوسطی است، ) همکاري و تعهد(

اما نتایج تحلیلی پژوهش نشان می دهند 
مدیریت مشارکتی، عدالت سازمانی، 
رضایت شغلی، سن و سنوات خدمت بر 

تبیین . فرهنگ کار تاثیر مثبت و معنادار دارند
فرهنگ کار بر حسب مجموع متغیرهاي 

و مستقل، بیانگر آن است که رضایت شغلی
سنوات خدمت، به ترتیب قویترین پیش بینی 

.کننده هاي فرهنگ کار هستند

روستا، وياحمد(
1390(

اي فرهنگ کار ررسی مقایسهب
زنان و مردان کارکنان 

ي یک دانشگاه واحدهاي منطقه
آزاد اسالمی

فرهنگ کار کارکنان در سطح متوسطی 
هاي تحلیلی پژوهش نشان است، اما یافته

بین جنسیت و فرهنگ کار دهند کهمی
تفاوت معنا داري وجود ) مجموع ابعاد(

ي جنسیت با هر یک ندارد، اما بررسی رابطه
که زنان در داداز ابعاد فرهنگ کار نشان 

مقایسه با مردان از همکاري گروهی 
تري برخوردارند، اما تعهد کاري آنان بیش
.تر از مردان استکم

، ییغالمرضا(
یی وغالمرضا

، الکرانيربلو
1389(

تأثیر بعد اجتماعی فرهنگ کار 
وري زنان شاغل در بر بهره

ساختمان مرکزي وزارت کار و 
امور اجتماعی

وري نتایج حاکی از این است که میان بهره
کارکنان و فرهنگ سازمان، جو سازمانی و 
رضایت شغلی کارکنان، ارتباط معناداري 

.وجود دارد
وینیخدادادحس(

)1388، یمتق
مطلوبتعیین فرهنگ

وکار براساس سند کسب
فرهنگ مطلوب کسب و کار در ایران 

براي نهادینه و کارآفرینانه استیفرهنگ
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انداز ملی و همچنین پیشنهاد جشم
نیل هاي ممکن براياستراتژي

به آن

سه استراتژي باید سازي این فرهنگ نیز 
مورد استفاده اجتماعی، اقتصادي و سیاسی 

.یرندقرار گ

، يدهسوریمیرح(
1393(

در این پژوهش به تبیین 
راهکارها و موانع ارتقاي 
فرهنگ کار و همت در جامعه 
اسالمی با استناد به قرآن کریم، 
سنت معصومین علیهم السالم و 
سیره بزرگان، پرداخته شده 

.است

: نتایج حاکی از این است که عواملی همچون
تولیدونکارگراازنکردنحمایتأمنی،نا

بهتوجهیبیکار،بودناجباريکنندگان،
ظلم،تفریط،وافراطها،ها و اولوينیاز

بیترس،انکار،ویأسعدالتی،بیوفساد
جاهالن،باهمنشینیوجهالتکار،بودنثمر

زیركبیهوده،در کارهايهمتصرف
موجبهمتکوتهافرادباهمنشینیونبودن

خداوند،ازاستمدادابل،مقدروهمتدنو
پذیرشعمل صالح،وخدابهایمانامنیت،

صرفقناعت،شجاعت،عالی،مقامات
اهمیتنفس،کرامتصحیح،مسیردرهمت
اعراض وعدالتواقعی،هايارزشبهدادن

میهمتعلوباعثبیهودهاعمالولغواز
.گردند

)1392، اهیباباخان(

تا در این مقالـه سـعی شـده 
هاي فرهنگ مطلوب کار بایسته

) ع(از منظر أمیرالمؤمنین علی 
بررسی شود تا ضـمن استخراج 

ها، بتوان به یـک آن بایسته
الگـوي صـحیح و مناسـب در 

.فرهنـگ کـار دسـت یافت

هاي فرهنگ مطلوب کار بایستهدر این مقاله، 
به شرح زیر ) ع(از منظر أمیرالمؤمنین علی 

:ندابندي شدهدسته
ریزي در نظم و برنامه) وجدانکاري؛ ب)الف

کاري در اتقان و محکم) انجام کارها؛ ج
کارها

، یهاشمیمیعظ(
1388(

فرهنگ کار در بین بررسی 
فرزندان شاهد استان خراسان 

رضوي

تر و کسانی که افراد جوانها، طبق یافته
تحصیالت کمتري دارند، بیشتر به انگیزه 

سه چهارم . دهندمیهاي بیرونی اهمیت 
خودپنداره شغلی نسبتا خوبی دارند و ،افراد

در .ده درصد خودپنداره بسیار ضعیفی دارند
بین عوامل فردي، تاثیر مهارت بر یکی از 
اجزاي فرهنگ کار که خودپنداره شغلی 
است مورد تایید قرار گرفت و تاثیر آن بر 
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هاي انجام شده در خارج از کشور نیز بیانگیر این است که در بررسی مجموعه پژوهش
هاي موجود در این حوزه را با توجه به نقشی که پژوهشگران توان پژوهشنگاه نخست، می

در این رابطه، طیف . د مورد تفکیک قرار داداندر پژوهش خود براي فرهنگ در نظر گرفته
ها فرهنگ به عنوان یک عامل اثرگذار بر توان برشمرد که در آنها را میمتنوعی از پژوهش

;Birgit،Bryan, & Robert, 2002)بروندادهاي مدیریتی سازمان همچون عملکرد سازمانی 
Homburg & Pflesser, 2000; Leo & Alan, 2000; Patterson et al., 2005; Zhi, Baofeng,

Yuan, & Xiande, 2015)هاي کارکنان و نگرش)Baek‐Kyoo & Sunyoung, 2010; Hee,
Youngoh, & Larry, 2015; Lee Huey & Kamarul Zaman Bin, 2009; Md Zabid Abdul,

Murali, & Azmawani Abdul, 2004; Peter & John, 2004; Wolfgang, 2013(سی مورد برر
اي از زاویه. قرار گرفته و نقش سازنده فرهنگ در ایجاد چنین نتایجی به اثبات رسیده است

ها ارائه الگویی جهت سنجش هایی یاد کرد که هدف از انجام آنتوان از پژوهشدیگر، می
,Homburg & Pflesser, 2000; Jondle, Ardichvili(آل کار یا سازمان بوده است فرهنگ ایده

& Mitchell, 2014; Kaptein, 2008; van Muijen, 1999(.
اند، حاکی از این است که هایی که در این طبقه جاي گرفتهدر این میان، مروري بر پژوهش

دسته نخست شامل . توان در سه دسته کلی قرار دادها را با توجه به سطح تحلیل میعمده آن
ها را ده و به نوعی سبک زندگی کاري آنهایی است که متمرکز بر افراد بوها و مدلپژوهش

& ,Alavi & McCormick, 2007; Jackson, Colquitt, Wesson(اند مورد بررسی قرار داده

Zapata-Phelan, 2006(ها موضوع شود که در آنهایی را شامل می؛ دسته دوم نیز پژوهش
;Dobni, 2008(فرهنگ در سطح سازمان مورد بررسی قرار گرفته است  Homburg & Pflesser,

2000; Jondle et al., 2014; Kaptein, 2008; Patterson et al., 2005; van Muijen, 1999( . در

سایر اجزاي فرهنگ کار چندان قابل توجه 
سطح شغلی، قراینی که بر اساس در . نبود

آن، نوع شغل بتواند بر فرهنگ کار تاثیر 
اما تجربیات و سوابق . بگذارد وجود ندارد

. شغلی با معانی و مقتضیات کار وابسته است
در سطح انتظارات اجتماعی نیز نظر فرزندان 
شاهد درباره انتظارات جامعه در مورد کار و 

از سازمان بنیاد انتظار جامعه از آن ها و انتظار
شهید بر برخی از اجزاي فرهنگ کار تاثیر 

.دارد



95پاییز، 81، شماره پنجمو، سال بیست)بهبود و تحول(ریتمطالعات مدی32

هاي مربوط به این دسته، عمدتاً باورها و هنجارهاي ارزشی مطلوبی را مورد بررسی واقع، پژوهش
نهایتاً، . ها برخوردار باشدز آنآل ارود یک سازمان در وضعیتی ایدهاند که انتظار میقرارد داده

تر یعنی یک هایی است که این موضوع را در سطحی کالنسومین دسته، دربرگیرنده پژوهش
& ,Gannon, Locke, Gupta, Audia(اند جامعه و یک یا چند کشور مورد بررسی قرار داده

Kristof-Brown, 2005; Harrington & Gelfand, 2014; Peter & John, 2004( . ،در حقیقت
اي هاي موجود در این طبقه، عمدتاً به بررسی سبک زندگی و باورهاي جمعی مجموعهپژوهش

با در نظر گرفتن . انداز افراد یک جامعه یا چند ملیت خاص نسبت به کار و فعالیت پرداخته
ام مجموعه مطالعات داخلی و خارجی، می توان به این جمع بندي رسید که اکثر مطالعات انج

شده بر موضوع فرهنگ سازمانی تمرکز داشته و فقط تعداد معدودي از مطالعات، کانون تمرکز 
یعنی، صنعت، (خود را بر سنجش و اندازه گیري ویژگی هاي فرهنگ کار در سطوح باالتر 

ها در این زمینه حاکی از این است که کاوش. قرار داده اند) مناطق جغرافیایی یا سطح ملی
ي ایرانی، عمدتاً به صورت پراکنده، در نجارهاي مطلوب کار و تالش در جامعهها و هارزش

به عبارتی، پیشینه . اندهاي دانشگاهی مورد بررسی قرار گرفتهقالب مطالعات دینی و پژوهش
پژوهش فاقد الگویی منسجم و واحد از مفهوم فرهنگ کار و تالش مبتنی بر شرایط حاکم بر 

ها به مطالعه حاضر، مطالعاتی است ترین پژوهشمشابهبا این حال، . استاسالمی- ي ایرانیجامعه
صورت )1393، دهسوريو رحیمی1388، متقیو؛ خدادادحسینی1392، باباخانیاه(که توسط 

.هاي فرهنگ کار مورد بررسی قرار گرفته استها ابعاد و ویژگیگرفته و در آن

شناسی پژوهشروش
اي هاي کیفی به حساب آورد که با فلسفهدر زمره پژوهشتوان این پژوهش را می

افزون بر این، براي . نمایدتفسیرگرایانه و رویکردي استقرایی، هدفی بنیادي را دنبال می
. هاي کیفی استخراج شده نیز از روش تحلیل محتواي کیفی استفاده شده استتحلیل داده

کیفی گردآوري شده در این پژوهش هايالزم به ذکر است، هر چند که در تحلیل داده
بنیاد نیز وجود داشت، اما از هایی همچون تحلیل مضمون و نظریه دادهامکان استفاده از روش

جا که هدف این پژوهش صرفاً مفهوم سازي و ارائه یک الگو براي اندازه گیري آن آن
رهاي مختلف و است و نه ارائه یک نظریه که در آن مفاهیم و متغی) فرهنگ کار(مفهوم 

ها نبود؛ بنیاد روش مناسبی براي تحلیل دادهروابط بین آنها مد نظر باشد، استفاده از نظریه داده
چرا که در این روش، هدف نهایی پژوهشگر باید ارائه یک نظریه جامع باشد و نه صرفاً 

;Cho & Lee, 2014(ي یک الگوي توصیفی ارایه Floersch et al., 2010.(
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در مقابل، روش تحلیل محتوا و تحلیل مضمون جهت شناخت الگوي موجود در بطن 
گیرند، با این تفاوت که در تحلیل محتوا بر سطوح خرد هاي کیفی مورد استفاده قرار میداده

افزون ). Namey et al, 2008(شود جنبه توصیفی دارد شده و نوع تحلیلی که ارائه میتمرکز 
,Namey et al(شود توجه نمی) ظرف زمانی و مکانی(ها بر این، معموال به بافت و زمینه داده

2008; Marks & Yardley, 2004( ؛ اما در تحلیل مضمون توجه خاصی به بافت و ظرف زمانی
ا شده و در واقع، کدهاي استخراج شده، حاصل تفاسیر پژوهشگر از محتواي هو مکانی داده

به عبارتی، تحلیل حاصل از روش تحلیل مضمون، تحلیلی است تفسیري . شده هستندمشاهده
تري هاي کیفی را به صورت عمیقکه نسبت به روش تحلیل محتوا، الگوي موجود در داده

نظر به این امر، از آن جا که ). Namey et al, 2008; Braun & Clarke, 2006(کند آشکار می
در این پژوهش محتواي مورد مطالعه توسط پژوهشگران عمدتاً شفاف و واضح بودند، 

ها و تحلیل تفسیري محتواي متون احساس نشد، لذا با ضرورتی جهت پرداختن به بافت آن
هاي ، داده)و نه تفسیري(نظر کردن از این روش، با هدف دستیابی به تحلیلی توصیفیصرف

.گردآوري شده از طریق روش تحلیل محتوا مورد تحلیل قرار گرفتند
، )البالغههاي نهجآیات قرآنی و نامه(جامعه مورد مطالعه پژوهش حاضر را متون مذهبی 

متون علمی در حوزه فرهنگ کار و سازمان و نظرات تنی چند از اساتید متخصص دانشگاهی 
دلیل استفاده از سه جامعه مختلف به این دلیل بود که فرهنگ کار مطلوب .دهدتشکیل می

هاي اصیل اسالمی بوده و از سوي دیگر نیز از نظر در کشور، از یک سو باید مبتنی بر ارزش
از این رو، به نظر رسید که استفاده . علمی و دانشگاهی باید داراي پشتوانه نظري کافی باشد

تواند در دستیابی به تصویري جامع از وضعیت مطلوب فرهنگ کار میاز سه منبع معتبر فوق 
براي دستیابی به این هدف، در چهار گام مجزا و به هم پیوسته زیر اقدام به . مثمر ثمر باشد

:بررسی وضعیت مطلوب فرهنگ کار شد
تالش شد تا با تشکیل یک گروه کانونی متشکل از پنج تن از اساتید گام نخستدر 

هاي شان مرتبط با حوزه فرهنگ کار و سازمان بود، شاخصاه شیراز که زمینه کاريدانشگ
ها مورد بررسی قرار گرفته و کدهاي الزم از فرهنگ مطلوب کار در کشور از منظر آن

در حقیقت، در این گام، هر یک از اساتید بنا بر . مجموع دیدگاههاي آنان استخراج شود
ون وضعیت موجود و مطلوب فرهنگ کار در کشور، دانش و آگاهی علمی خود پیرام

الزم به ذکر است، در این مرحله با . اي از کدهاي فرهنگی مطلوب را بیان نمودندمجموعه
توجه به ضرورت برخورداري اعضاء از تخصص الزم در حوزه فرهنگ کار، از روش 

.گیري هدفمند استفاده شدنمونه
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در زمینه فرهنگ سازمانی و فرهنگ کار، تالش در گام دوم، با مراجعه به متون علمی
شد تا با بررسی نظر پژوهشگران مختلف پیرامون وضعیت مطلوب فرهنگ کار، کدهاي 

الزم به ذکر است، در این مرحله تنها کدهایی استخراج . فرهنگی مرتبط استخراج شوند
احد، داشته شدند که قابلیت تحلیل را در سطح کالن و نه صرفاً در سطح یک سازمان و

افزون بر این، نحوه مطالعه در این گام بدین شرح بود که ابتدا مطالعات مربوط به . باشند
رفتار سازمانی و فرهنگ کار، مورد مطالعه قرار گرفتند و سپس به سایر منابع علمی در حوزه

اي اي جدید از کدهدر این گام، عالوه بر استخراج مجموعه. هاي مرتبط مراجعه شدزمینه
.فرهنگی، کدهاي مستخرج از گام قبل نیز مستندسازي گردیدند

رفت متون علمی و نظرات اساتید دانشگاهی به در گام سوم، نظر به اینکه احتمال می
هاي الزم براي بررسی فرهنگ مطلوب کار در کشور را ارائه دهند، تنهایی نتوانند شاخص

البالغه، تالش شد تا در نهج) ع(ام علی هاي امبا مراجعه به آیات قرآن و مجموعه نامه
الزم به ذکر . استخراج و مرتب شوند) فرهنگ کار(کدهاي مرتبط با موضوع مورد مطالعه 

البالغه از روش مطالعه سطر به سطر و در مطالعه آیات قرآنی هاي نهجاست، در بررسی نامه
در این گام . جهاد استفاده شدهایی نظیر تعاون، کار ونیز از روش جستجوي متنی با کلیدواژه

اي جدید از کدهاي فرهنگی، تعداد قابل توجهی از کدهاي نیز ضمن استخراج مجموعه
.مستخرج در دو گام پیشین نیز مستندسازي شدند

هاي اي از کدهاي فرهنگی در گامنهایتاً در گام چهارم، با توجه به استخراج مجموعه
ف تالش نمود تا نسبت به تحلیل محتواي کدها و پیشین، گروه کانونی در جلسات مختل

ها و ابعاد، اقدام نموده و مدل شان در قالب مولفهها بر اساس محتواي مشتركبندي آندسته
.نهایی را استخراج کند

مدل اندازه گیري ویژگی هاي فرهنگ کار
آن است پیش فرض این پژوهش، )(Lewin, 1951ي تحلیل میدان نیرو با الهام از نظریه

ي ایرانی، برآیند تعامل میان ابعاد پیش برنده و وضعیت فرهنگ کار و تالش در جامعهکه 
دهی به این فرهنگ نقش داشته و این ویژگی ها در مجموع، بازدارنده اي است که در شکل

بر مبناي این چارچوب نظري و با . وضعیت فرهنگ کار در جامعه ایرانی را رقم زده است
توان شناسی ارائه شده در قسمت پیشین، مجموعه کدهاي استخراج شده را میشتوجه به رو

برنده ها مورد بررسی قرار داد که، برخی از آنها ماهیت پیشدر قالب دو دسته کلی از ویژگی
ها در ادامه به تفصیل مورد با توجه به این امر، این ویژگی. داشته و برخی نیز بازدارنده هستند
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:اندتهبحث قرار گرف

برندههاي فرهنگی پیشویژگی
ویژگی هاي فرهنگی پیش برنده، ارزش هایی است که وجود آنها در یک جامعه مروج 
کار و تالش مثبت و سازنده بوده و بستر فرهنگی مساعد براي رشد و پیشرفت جامعه را 

برنده را یشهاي پهاي پژوهش حاکی از این هستند که مجموعه ویژگییافته. فراهم می نماید
توان در قالب سه بعد مورد بررسی قرار داد که در زیر، هر یک از ابعاد به تفکیک تشریح می

:اندشده

مدارياخالق)1
مند به مجموعه کدهاي نشان داده شده است، با نگاهی نظام) 2(همان گونه که در جدول 

محوري و منشی، کرامتبا عناوین بزرگمولفه3استخراج شده می توان آنها را در قالب 
این کدها با قرارگیري در کنار یکدیگر نوعی فضاي . محوري دسته بندي نمودعدالت

نمایند که حاکی از رعایت اصول اخالقی اولیه در یک تمدن فرهنگی را به ذهن متبادر می
. تواند حاکی از وقار شخصیتی وي باشدها از سوي یک فرد، میانسانی است و رعایت آن

واحترام؛ راستگوییوادبی از این کدها که شامل  مواردي از قبیل رعایتبرخ
دیگران؛ بهکمکوخواهیکار؛ خیردرتعالیبهگرایشوگراییدرستکاري؛ کمال

کار است ، همگی یک مفهوم را به ذهن درنفسدیگران و عزتموفقیتازخوشحالی
.است"منشیرگبز"نمایند و آن نیز مناعت طبع یا متبادر می

بر یدتاک، ارزشمند دانستن کار و تالشوجه اشتراك و تشابه برخی دیگر از کدها نظیر 
، در آن است که کاریرويو انتظارات نیازهابه نو توجهکاریروينیحفظ کرامت انسان

همگی معطوف به حفظ و رعایت عزت و کرامتی هستند که به صورت فطري به انسان اعطا 
ر واقع، یک مضمون واحد در همگی وجود دارد و آن نیز بروز رفتارهایی است د. شده است

بنابراین، مجموعه کدهاي فوق تحت . که مبتنی بر رعایت شان و کرامت نیروي انسانی هستند
.اندگردآوري شده"محوريکرامت"یک مولفه با عنوان 

به طور کلی بر عدالت در اند که اي از کدها قابل مشاهدهبر اساس مشابهت معنایی، دسته
از این رو، . ها و توزیع نتایج و دستاوردهاي حاصل از کار و تالش تاکید دارندتعامالت، رویه

"محوريعدالت"همان گونه که نشان داده شده است، همگی در قالب یک مولفه با عنوان 
.اندقرار داده شده
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مداريالقهاي مولفه اخویژگی: 2جدول 

منابعشاخصمولفه
بزرگ منشی

)26نهج البالغه، نامه (رعایت ادب و احترام
)Isaac, 2005(

راستگویی و درستکاري

)48؛ 26نهج البالغه، نامه (
(Calori & Sarnin, 1991; De Castro, 2012; Dobni,
2008; Glaser, Zamanou, & Hacker, 1987; Kaptein,
2008; Roccas & Schwartz, 1997; Schwartz, 1999;
Schwartz & Boehnke, 2004; Trevino, Butterfield, &
McCabe, 1995)

گرایی و گرایش به کمال
تعالی در کار

)78؛ حج، 52فرقان، سوره (
)Allen & Dyer, 1980; Cooke & Szumal, 1993;

Isaac, 2005(

خیر خواهی و کمک به 
دیگران

)53؛ 51؛ 31امه نهج البالغه، ن(
)Allen & Dyer, 1980; Cooke & Szumal, 1993;
Cullen, Victor, & Bronson, 1993; De Castro, 2012;
Jondle et al., 2014; Matsumoto et al., 1997;
Maznevski, 1995; Roccas & Schwartz, 1997;
Rokeach, 1973; Sashkin, 1991; Schwartz &
Boehnke, 2004; van Muijen & al, 19 99; Vic0074or

& Cullen, 1987(
خوشحالی از موفقیت 

)234؛ 185؛ 85: نهج البالغه، خطبه(دیگران

)50نهج البالغه، نامه(عزت نفس در کار
)Rokeach, 1973(

کرامت
محوري

قدرشناسی از کار و 
تالش

)53نهج البالغه، نامه (
)Allen & Dyer, 1980; Cooke & Szumal, 1993;
Maznevski, 1995; Robert & Wasti, 2002; Sarros
et al., 2005(

تاکید بر حفظ کرامت 
انسانی نیروي کار

)53نهج البالغه، نامه (
)Dawson et al., 2011; Dobni, 2008; Glaser et al.,
1987; Isaac, 2005; Noorderhaven & Tidjani,
2001; Sashkin, 1991(
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ها و انتظارات توجه به نیاز
نیروي کار

)69؛ 53نهج البالغه، نامه (
)Dawson et al., 2011; Delobbe et al., 2002;
Kaptein, 2008; Marchand et al., 2013;
Noorderhaven & Tidjani, 2001; Patterson et al.,
2005; Robert & Wasti, 2002; Sarros et al., 2005;
van Muijen & al, 1999; Victor & Cullen, 1987(

عدالت
محوري

وجود فرصت هاي رشد 
و پیشرفت منصفانه

)Allen & Dyer, 1980; Nemeth, 1998; O'Reilly et

al., 1991(
وجود فرصتهاي شغلی 

)Allen & Dyer, 1980(برابر براي همگان

توجه به کسب درآمد 
)31؛ 3نهج البالغه، نامه (حالل

پرداخت هاي منصفانه
)43؛ 26نهج البالغه، نامه (

)Allen & Dyer, 1980; Colquitt, 2001; Jondle et

al., 2014(

رفتار ها و برخوردهاي 
منصفانه

)59؛ 53؛ 50؛ 46؛ 31؛ 27نهج البالغه، نامه (
)Colquitt, 2001; Dobni, 2008; Glaser et al., 1987;
Isaac, 2005; Jondle et al., 2014; Marchand et al.,
2013; Moorman, 1991; O'Reilly et al., 1991;
Schwartz, 1999(

وجود رویه هاي کاري 
منصفانه

)53نهج البالغه، نامه (
)Allen & Dyer, 1980; Colquitt, 2001; Moorman,

1991(

رعایت حق الناس و 
حقوق دیگران

)51؛ 50؛ 43؛ 41؛ 3؛ 26نهج البالغه، نامه (
)234: خطبهنهج البالغه، (

)Marchand, Haines, & Dextras-Gauthier, 2013;

O'Reilly et al., 1991(

توجه به شایستگی ها در 
محیط کار

)53؛ 38؛ 34؛ 25؛ 6نهج البالغه، نامه (
- 25: ؛ قصص46: ؛ ص124: ؛ انعام105: سوره انبیاء(

)55: ؛ یوسف26
)Nemeth, 1998(
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کارآفرینی)2
از ویژگی هاي فرهنگی مهم که نقش پیش برنده اي در توسعه ، یکی3بر مبناي جدول 

هاي مشتریان، کار و تالش در سطح اجتماعی دارد، توجه و حساسیت به نیازها و خواسته
در حقیقت، چنین . خالقیت و نوآوري براي پاسخ به نیازهاي مذکور و یادگیرنده بودن است

کنار یکدیگر به نوعی بر فضایی کارآفرینانه ها با قرارگیري درشود که این مولفهبرداشت می
بندي دسته"کارآفرینی"ها در قالب یک بعد با عنوان از این رو، مجموعه آن. تاکید دارند

.اندگردیده
یدهبه ایتاهممند به این مجموعه مشاهده می شود که برخی از آنها نظیر با نگاهی نظام

ینانکارآفر، تکریمبستن به منافع کوتاه مدتو دل نينگر، آیندهو تفکر خالقيپرداز
یرانی، با قرارگیري در کنار یکدیگر، حاکی از ایهاز کار و سرماو حمایت)یعصاحبان صنا(

در چنین فضایی ایده پردازي، صاحب ایده و فرایند هاي مرتبط با . گرایش به خالقیت است
این رو، همگی تحت یک مولفه با از . گیرندسازي آن مورد حمایت قرار میتولید و تجاري

.اندبندي گردیدهدسته"نوآوري"عنوان 
یادگیري، تصمیمتوجه به آموزش و اي از کدهاي مرتبط همچون به عالوه، مجموعه

به انتقال دانش و ي، و تمایلکاریننويهایوهدانش و ش، بکارگیريبر پژوهشیمبتنیريگ
ها بر ار یکدیگر گرایش به دانش و انجام فعالیتیگران نیز هستند که در کنبه دیاتتجرب

از این رو، مجموعه این کدها تحت یک مولفه با عنوان . اندمبناي آن را مورد تاکید قرار داده
.اندتفکیک شده"یادگیري"

ییگو، پاسخو ارباب رجوعیانمشتریماحترام و تکربه همین ترتیب، کدهایی از قبیل 
نیز وجود و اخد بازخوريمشتريصدایان و شنیدنو انتظارات مشتریازهاو موثر به نیعسر

بنابراین، . انددارند که به اتفاق یکدیگر، تمرکز توجهات به مشتریان را مورد تاکید قرار داده
به "مداريمشتري"شود که با دسته بندي آنها تحت یک مولفه با عنوان چنین برداشت می

.ها را بیان نمودجود در بطن آنتوان مضمون موبهترین نحو می
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هاي مولفه کارآفرینیویژگی: 3جدول 

منابعشاخصمولفه
نوآوري

اهمیت به ایده پردازي و تفکر 
خالق

)98- 95: سوره کهف( 
(Cable & Judge, 1997; Calori & Sarnin,
1991; Cooke & Szumal, 1993; Dawson et
al., 2011; De Castro, 2012; Delobbe et al.,
2002; Dobni, 2008; Glaser et al., 1987;
Homburg & Pflesser, 2000; Isaac, 2005;
Marchand et al., 2013; Nemeth, 1998;
O'Reilly et al., 1 991; Patterson et al., 2005;
Roccas & Schwartz, 1997; Sarros et al.,
2005; Sashkin, 1991; Schwartz, 1999;
Schwartz & Boehnke, 2004; van Muijen &
al, 1999)

آینده نگري و دل نبستن به منافع 
کوتاه مدت

)66؛ 53نهج البالغه، نامه (
(Furrer, Liu, & Sudharshan, 2000; Isaac,

2005; Jondle et al., 2014)
)53نهج البالغه، نامه (تکریم کارآفرینان

گروه کانونحمایت از کار و سرمایه ایرانی

یادگیري

توجه به آموزش و یادگیري

)69ج البالغه، نامه نه(
)104: نهج البالغه، خطبه(

(Botcheva, White, & Huffman, 2002;
Calori & Sarnin, 1991; Cooke & Szumal,
1993; Dawson et al., 2011; De Castro,
2012; Delobbe et al., 2002; Isaac, 2005;
Marchand et al., 2013; Patterson et al.,
2005; Sashkin, 1991; Yang, Watkins, &
Marsick, 2004)

)53نهج البالغه، نامه (تصمیم گیري مبتنی بر پژوهش
(Botcheva et al., 2002; Maznevski, 1995)

بکارگیري دانش و شیوه هاي 
نوین کاري

: ؛ بقره65، 60، 15: ؛ انفال71: سوره نساء( 
)36: ؛ اسراء249

(Nemeth, 1998; Patterson et al., 2005;

Sashkin, 1991; van Muijen & al, 1999)

تمایل به انتقال دانش و تجربیات 
به دیگران

)50؛12؛ 11نهج البالغه، نامه (
(Cooke & Szumal, 1993; Nemeth, 1998;
Noorderhaven & Tidjani, 2001; O'Reilly
et al., 1991; Patterson et al., 2005; Sarros
et al., 2005; Sashkin, 1991; Yang et al.,
2004)
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عقالنیت کاري)3
فرهنگ کاري حاوي ارزش هاي پیش برنده در برگیرنده فضایی است که در آن هر فرد 

هاي ها پایبند بوده، قوانین و رویهوظایف و انتظارات عملکردي خود را شناخته و به آن
هاي خود هنجارهاي جمعی را رعایت جام وظایف و فعالیتحاکم را رعایت نموده و در ان

در حقیقت، برداشت کلی از این مضامین این است که همگی فضایی مبتنی بر منطق . کندمی
ها اند که درآن همه چیز بر سرجاي خود بوده و فعالیتو عقالنیت را به تصویر کشیده

و، همگی تحت یک بعد با عنوان از این ر. شوندآنگونه که مورد انتظار است انجام می
.اندقرار داده شده"عقالنیت کاري"

اي از کدهاي نشان داده شده است، بررسی مجموعه4مضاف بر این، همانگونه که در جدول 
و حفظ یاجتماعهايیتبه مسئول، توجهدر کاریتو جدي، پشتکاروجدان کارمشابه همچون 

و نظایر آن بیانگر یک نگرش مثبت و اقداماتاتیمدر برابر تصمیست، پاسخگوییزیطمح
در حقیقت، این کدها با قرار گرفتن در کنار . ها هستندمبنی بر شناخت وظایف و پایبندي به آن

از این رو، . ها تاکید دارندیکدیگر بر لزوم درك آنچه از انسان مورد انتظار است و التزام به آن
.اندقرار داده شده"پذیريیتمسئول"همگی تحت یک مولفه با عنوان 

نظرات مخالفو پذیرشاز تعارضی، پرهیزکار گروهیري، روحیهقدپذکدهایی از قبیل ن
کنند که ها را در ذهن منعکس مینیز با قرار گیري در کنار یکدیگر، سبکی از رفتارها و نگرش

از این رو، . تندبیانگر گرایش به حفظ انسجام گروهی و حفظ حضور در یک جمع سازمانی هس
.اندبندي شدهدسته"گراییجمع"مجموعه این کدها در قالب یک مولفه با عنوان 

مشتري
مداري

احترام و تکریم مشتریان و ارباب 
رجوع

؛ 27؛ 25؛ 19؛ 18؛ 5؛ 26نهج البالغه، نامه (
)76؛ 53؛ 51؛ 46

(Cullen et al., 1993; Dawson et al., 2011;
Homburg & Pflesser, 2000; Isaac, 2005;
Jondle et al., 2014)

یازها و انتظارات پاسخ گویی به ن
مشتریان

)67؛ 59؛ 53؛ 51؛ 46؛ 25نهج البالغه، نامه (
(De Castro, 2012; Homburg & Pflesser,
2000; Isaac, 2005; Jondle et al., 2014;
Nemeth, 1998; Patterson et al., 2005)

شنیدن صداي مشتري و اخد 
بازخور

)67؛ 53؛ 51؛ 25نهج البالغه، نامه (
(Homburg & Pflesser, 2000; Nemeth,

1998; Patterson et al., 2005)
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اند که در کنار یکدیگر، متضمن با چنین نگاهی، تعداد دیگري از کدها نیز قابل مشاهده
قانون این کدها که در برگیرنده مواردي از قبیل . مفهوم نظم و انضباط در محیط کار هستند

شناسی هستند، همگی و وقتدر کار، دقتکاریطو  نظافت محیآراستگي، رعایتمدار
از این رو، . بر یک مفهوم تاکید دارند و آن نیز رعایت انتظارات قانونی در محیط کار است

.اندتفکیک گردیده"انضباط کاري"همگی تحت یک مولفه با عنوان 
ولفه عقالنیت کاريهاي مویژگی: 4جدول 

منابعشاخصمولفه

مسئولیت
پذیري

وجدان کاري
)11سوره سبا (

)Allen & Dyer, 1980; Cooke & Szumal, 1993;

Sashkin, 1991(

از خود گذشتگی
؛20،41،81: توبه؛60،72: انفال؛95: سوره نساء(

؛146،172: عمرانآل؛35: حج؛15: حجرات
)9: حشر

جدیت در کارپشتکار و 
)61؛ 33؛ 31نهج البالغه، نامه (

)Cooke & Szumal, 1993; Isaac, 2005;
Maznevski, 1995; Noorderhaven & Tidjani,
2001; Patterson et al., 2005; Rokeach, 1973(

توجه به ایمنی و سالمت در 
کار

)Chia, Maynard, & Ruighaver, 2002;
Ruighaver, Maynard, & Chang, 2007;
Williams, Ponder, & Autry, 2009(

)20؛ 67؛ 43؛ 41؛ 5نهج البالغه، نامه (صیانت از بیت المال
)53؛ 41نهج البالغه، نامه (پایبندي به تعهدات

امانتداري
)41؛ 48؛ 5؛ 26نهج البالغه، نامه (

)Ralston, Terpstra-Tong, Maignan, & Napier,

2006(
)51؛ 26نهج البالغه، نامه (یخود کنترل

هاي توجه به مسئولیت
اجتماعی

)Cable & Judge, 1997; Cullen et al., 1993;
Isaac, 2005; Jondle et al., 2014; Kaptein,
2008; Marchand et al., 2013; Noorderhaven &
Tidjani, 2001; O'Reilly et al., 1991; Roccas &
Schwartz, 1997; Sarros et al., 2005; Schwartz,
1999; Schwartz & Boehnke, 2004(
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پاسخگویی در برابر 
تصمیمات و اقدامات

)53نهج البالغه، نامه (
)Calori & Sarnin, 1991; Cooke & Szumal, 1993;
Kaptein, 2008; Matsumoto et al., 1997; O'Reilly
et al., 1991; Roccas & Schwartz, 1997; Sarros et
al., 2005; Schwartz, 1999; Schwartz & Boehnke,
2004; Trevino et al., 1995(

جمع
گرایی

نقدپذیري
)53نهج البالغه، نامه (

)Cooke & Szumal, 1993; De Castro, 2012;
Glaser et al., 1987; Nemeth, 1998; van Muijen
& al, 1999(

روحیه کار گروهی

)4امه نهج البالغه، ن(
)Ali, 1988; Allen & Dyer, 1980; Calori &
Sarnin, 1991; Cooke & Szumal, 1993; Cullen et
al., 1993; Delobbe, Haccoun, & Vandenberghe,
2002; Glaser et al., 1987; Homburg & Pflesser,
2000; Jung & Kellaris, 2001; Marchand et al.,
2013; Maznevski, 1995; Nemeth, 1998;
O'Reilly et al., 1991; Patterson et al., 2005;
Sarros, Gray, Densten, & Cooper, 2005;
Sashkin, 1991; Srite & Karahanna, 2006; Voich,
1995; Wagner, 1995; Wagner & Moch, 1986()

صمیمیت و رفتار دوستانه

)53؛ 51؛ 31؛ 25) با مردم(؛  26نهج البالغه، نامه (
)Cooke & Szumal, 1993; Dawson, Abbott, &
Shoemaker, 2011; Dobni, 2008; Glaser et al.,
1987; Homburg & Pflesser, 2000; Isaac, 2005;
Jondle, Ardichvili, & Mitchell, 2014; Kaptein,
2008; Matsumoto, Weissman, Preston, Brown,
& Kupperbusch, 1997; Patterson et al., 2005;
Rokeach, 1973(

,.Cooke & Szumal, 1993; Marchand et al(تحمل اختالف سلیقه

2013; Nemeth, 1998; O'Reilly et al., 1991(

انضباط کاري

قانون مداري

)50؛ 38؛ 33؛ 13؛ 5نهج البالغه، نامه (
)Cooke & Szumal, 1993; Delobbe et al., 2002;
Jung & Kellaris, 2001; Kaptein, 2008; Matsumoto
et al., 1997; Patterson et al., 2005; Roccas &
Schwartz, 1997; Rokeach, 1973; Schwartz &
Boehnke, 2004; Trevino et al., 1995; van Muijen &
al, 1999; Victor & Cullen, 1987(

رعایت آراستگی و  نظافت 
(Rokeach, 1973(محیط کار

توجه به آراستگی ظاهر و 
)Rokeach, 1973(پوشش مناسب
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هاي فرهنگی بازدارندهویژگی
اي فرهنگی بازدارنده، مجموعه اي از ارزش ها است که وجود آنها در یک ویژگی ه

جامعه مانع کار و تالش مثبت و سازنده بوده و بستر فرهنگی نامناسبی را که کاهنده رشد و 
نشان داده 5مضمون کلی این کدها که در جدول . پیشرفت جامعه است بوجود می آورند

یک هدف مشترك یعنی منفعت طلبی محض و عاري از شده، بازنماي رفتارهایی است که با 
هاي مختلفی نظیر شکل گیري روابط و مناسبات فسادآلود، توسعه اخالق، اما به شیوه

این رفتارها گاه . رفتارهاي سیاسی ناسالم از سوي افراد و ترویج رفاه طلبی صورت می پذیرد
دن به دیگري انجام می شوند؛ به قیمت ضرر رساندن به دیگران و گاه نیز بدون آسیب رسان

هاي مجموعه مولفه. اما در نهایت براي فرد یک منفعت شخصی ناصحیح به دنبال دارند
هاي بازدارنده فرهنگی که مانع رشد و شکوفایی فرهنگ گانه فوق، تحت عنوان ویژگیسه

.اندبندي شدهشوند، تقسیمکاري مطلوب می
ه کدهایی قرار گرفته که اشاره به اموري در این مجموعه از ویژگی هاي بازدارند

ی، تقلب، اختالس، ارتشاء و رانتو سازمانیبر منافع جمعیمنافع شخصیحترجهمچون 
توان دریافت که محور با نگاهی عمیق به مضامین موجود در این کدها می. ي دارندخوار

با . تها کسب سود براي اهداف شخصی و بدون توجه به اهداف جمعی اسمشترك آن
. دسته بندي شده اند"فسادکاري"توجه به این امر، همگی در قالب یک مولفه با عنوان 

توان دومین دسته از کدها را با همین نگاه، در میان مجموعه کدهاي باقیمانده دیگر، می
اي که براي دستیابی به اهداف شخصی سازمانی انجام مشاهده نمود که بر رفتارهاي منفی

ها یاد شده، از آن"کاريسیاسی"این مجموعه که تحت عنوان . ره دارندشوند اشامی

کاري و دقت در محکم
کار

)53نهج البالغه، نامه (
)11سوره سبا ( 

)Calori & Sarnin, 1991; Cooke & Szumal,
1993; Cullen et al., 1993; De Castro, 2012;
Homburg & esser, 2000; Jondle et al., 2014;
Marchand et al., 2013; O'Reilly et al., 1991;
Patterson et al., 2005; Sarros et al., 2005(

)53؛ 13نهج البالغه، نامه (وقت شناسی
)Patterson et al., 2005(

پرهیز از اتالف وقت در 
)Allen & Dyer, 1980; Patterson et al., 2005(حین کار
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ها سعی در کسب و اند که فرد از طریق بروز آنمجموعه رفتارهایی را مورد اشاره قرار داده
حفظ مبانی قدرت خود بدون توجه به معیارها و مالحظات اخالقی داشته و دستیابی به 

.عی را در اولویت محض قرار می دهداهداف خود بدون توجه به منافع جم
ها یاد از آن"طلبیرفاه"نهایتاً سومین مولفه بازدارنده در این مجموعه که تحت عنوان 

ها به دنبال افزایش رفاه و راحتی خود در شده، اشاره به رفتارهایی دارند که فرد از طریق آن
یی؛ گراي؛ تجملگریر؛ اشرافیاسراف و تبذ. محیط هاي کاري و زندگی شخصی است

، نمونه اي به کاریو سرگرمیحدادن تفرو اولویتکاریناز حد به استراحت حیشبتوجه
از این رفتارهاست که شیوع آنها در یک مجموعه نقش بازدارنده اي در توسعه کار و تالش 

.و رشد و پیشرفت یک مجموعه خواهد داشت

بازدارندههاي ویژگی: 5جدول 
منابعشاخصمولفه

فساد کاري

ترجیح منافع شخصی بر 
منافع جمعی و سازمانی

)71؛ 53؛ 43نهج البالغه، نامه (
)Ali, 1988; Cullen et al., 1993; De Castro, 2012;
Furrer et al., 2000; Jung & Kellaris, 2001;
Maznevski, 1995; Sashkin, 1991; Schwartz,
1999; Victor & Cullen, 1987; Wagner, 1995;
Wagner & Moch, 1986(

گروه کانونتقلب
)183؛ شعراء 85: ؛ هود85: سوره اعراف(کم کاري و کم فروشی

)40؛20؛5؛ 3؛ 26نهج البالغه، نامه (اختالس
)79نهج البالغه، نامه (ارتشاء

(De Castro, 2012(رانت خواري

سیاسی
کاري

ازي و دامن زدن شایعه س
به شایعات

)69نهج البالغه، نامه (
)Ralston et al., 2006; Rivero, 2014(

تملق و چاپلوسی
)53نهج البالغه، نامه (

)Liden & Mitchell, 1988; Ralston, 1985;

Ralston et al., 2006; Valle & Perrewe, 2000(

ریاکاري
)10؛26نهج البالغه، نامه (
)185: غه، خطبهنهج البال(

)Kaptein, 2008(
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چارچوب نظري و مدل مفهومی 
بر این فرض ي تحلیل میدان نیرو، با الهام از نظریهاین پژوهش نه که اشاره شد همانگو

ي ایرانی، برآیند تعامل میان ابعاد وضعیت فرهنگ کار و تالش در جامعهمبتنی است که 
از میان ابعاد شناسایی . مختلفی است که در ایجاد فرهنگ کار در وضع موجود نقش دارند

مداري، عقالنیت کاري و کارآفرینی به صورت مثبت و بعد قي اخالگانهشده، ابعاد سه
به این صورت که . طلبی نیز به صورت منفی با فرهنگ کار و تالش در ارتباط هستندمنفعت

طلبی در فرهنگ کار یک جامعه، وضعیت کلی فرهنگ در صورت برجسته بودن بعد منفعت
مداري، عقالنیت ابعاد اخالقآن به سوي وضعیت نامطلوب، و در صورت برجسته بودن 

به . کاري و کارآفرینی، وضعیت فرهنگی آن به سوي وضعیت مطلوب هدایت خواهد شد
هاي توان گفت  بر مبناي این مدل، در وضعیت فعلی، نزاعی میان ویژگیعبارتی می

هاي بازدارنده فرهنگی در و ویژگی) مداري، عقالنیت کاري و کارآفرینیاخالق(برنده پیش

& ,Farrell & Petersen, 1982; Latif, Abideen(زیرآب زنی

Nazar, 2011(
کارشکنی و ایجاد اخالل 

در کار
)Farrell & Petersen, 1982; Latif et al., 2011;

Ralston et al., 2006(

فرصت طلبی
)53نهج البالغه، نامه (

)Andrunik & Svetlakov, 2013; Feinstein &

Stein, 1988; Robbins, 2012(
)53؛ 6نهج البالغه، نامه (باند بازي

)Farrell & Petersen, 1982; Robbins, 2012(
)53؛ 43نهج البالغه، نامه (پارتی بازي

قوم گرایی و خویشاند 
ساالري

)71؛ 53؛ 43نهج البالغه، نامه (
)45: سوره هود(

رفاه
طلبی

)34؛ ذاریات 43؛ غافر 31سوره اعراف (سراف و تبذیرا
)45؛ 3نهج البالغه، نامه (اشرافی گري
)45؛ 3نهج البالغه، نامه (تجمل گرایی

توجه بیش از حد به 
)Ali, 1988(استراحت حین کار

اولویت دادن تفریح و 
گروه کانونسرگرمی به کار



95پاییز، 81، شماره پنجمو، سال بیست)بهبود و تحول(ریتمطالعات مدی46

ها بر دیگري بیشتر باشد، ریان است و بسته به اینکه قدرت کدام یک از این ویژگیج
نیز 1همانگونه که در شکل . فرهنگ کار و تالش از وضع متفاوتی برخوردار خواهد بود

نشان داده شده است، جهت دستیابی به وضعیت مطلوب فرهنگ کار، اقدامات مداخله اي 
مداري، عقالنیت کاري و کارآفرینی و تضعیف ویژگی باید در جهت تقویت ابعاد اخالق

.هاي بازدارنده فرهنگی باشد

ي
ار

ج
ت 

عی
ض

و

فرهنگ کار و تالش
نا مطلوبمطلوب

عوامل پیش برندهعوامل بازدارنده

رفاه طلبی

فسادکاري

سیاسی کاري

اخالق مداري

ي
ور

ح
ت م

ام
ر
ک

پژوهششدهاستخراجیینهايالگو: 2شکل 

رسد که همبستگی منفی میان افزون بر این، همانگونه که نشان داده شده است، به نظر می
برنده و بازدارنده فرهنگی وجود دارد؛ به این صورت که از یک سو با تقویت یشهاي پویژگی
کاري، مداري، عقالنیت کاري و کارآفرینی، کاهش در سیاسیهایی همچون اخالقویژگی

ها و ابعاد طلبی را شاهد خواهیم بود؛ چرا که در صورت تقویت ویژگیفساد کاري و رفاه
شود که ، فضایی در جامعه ایجاد می)ي، عقالنیت و کارآفرینیمداراخالق(برنده فرهنگی پیش

هاي افراد به سوي  فضایل اخالقی و عقالنی شده و در عین حال، در هدایتگر رفتارها و نگرش
. نمایدطلبی نیز به عنوان یک داروي درمانگر قوي عمل میبرابر رذایل اخالقی هم چون منفعت
طلبانه و ه ممکن است به صورت پراکنده رفتارهاي منفعتدر واقع، در چنین فضایی هر چند ک

نامناسبی مشاهده گردد، اما به دلیل فرهنگ کاري قوي حاکم بر جامعه، عامالن این رفتارها 
گردند؛ لذا ماندگاري و تداوم این رفتارها در یک فرهنگ کاري توسط جامعه مترود می

طلبی بر فرهنگ کار سلط بعد منفعتاز سوي دیگر، در صورت ت. مطلوب، بسیار اندك است
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دلیل این امر را . هاي فرهنگی مطلوب کار آن خواهیم بودیک جامعه، شاهد تضعیف ویژگی
ناپذیر انسان جستجو نمود که با کسب یک منفعت مشخص، مطلوبیت توان در حرص سیريمی

بیت خود یابد؛ لذا در جهت افزایش مطلونهایی آن منفعت مشخص براي انسان کاهش می
هایی متفاوت جستجو نماید تا هایی جدید و در حوزهکند که منافع جدیدي را با شیوهتالش می

بدیهی است، در چنین . ناپذیر خود را تامین نمایداز این طریق نیازهاي نامشروع و سیري
هایی همچون تنها به ویژگیفضایی، شخص در جهت کسب منافع شخصی خود، نه

کند؛ بلکه به منظور مشروعیت بخشی به اقداماتش، تعریف النیت توجه نمیمداري و عقاخالق
دهد تا از این طریق عمل نامشروع خود را اخالقی و ها رانیز تغییر میخود از این ویژگی

طلبانه، حتی تعاریف توان گفت در یک فرهنگ کاري منفعتدر واقع، می. عقالنی جلوه دهد
ی مطلوب همچون اخالق و عقالنیت نیز نزد افراد هاي فرهنگموجود پیرامون ارزش

ها، به اي باالتر، این ارزشطلب تعاریفی تحریف شده و ناصحیح هستند و در مرحلهمنفعت
.شوندعنوان یک ابزار یا نقاب جهت دستیابی به منافع مورد نظر، استفاده می

کار و تالش بر این اساس، اقدامات مورد توجه جهت نیل به وضعیت مطلوب فرهنگ
تواند حول دو دسته از اقدامات سلبی و ایجابی تفکیک شوند که در اقدامات سلبی تالش می

ها باید هاي بازدارنده و در اقدامات ایجابی نیز این تالشها باید معطوف به تضعیف ویژگی
بدیهی است، با توجه به وجود ارتباط منفی. برنده باشدهاي پیشمعطوف به تقویت ویژگی

گشاي نیل به ویژگی هاي تواند راهها، هر دو دسته از این اقدامات میمیان این ویژگی
.فرهنگی مطلوب کار و تالش در یک مجموعه باشد

برنده نیز حکایت هاي بازدارنده و پیشعالوه بر این، بررسی روابط اجزاء درونی ویژگی
براي نمونه، در خصوص اجزاء . ردها دااز وجود یک ارتباط متقابل دوسویه و مثبت میان آن

کاري و فساد کاري در طلبی، سیاسیرسد که رفاههاي بازدارنده، چنین به نظر میویژگی
به نحوي که با . یک ارتباط متقابل دوسویه و چندجانبه اثري مثبت بر روي یکدیگر دارند

پی آن افزایش ها و فسادکاري نیز در کاريطلبی در یک فضاي کاري، سیاسیافزایش رفاه
به همین ترتیب با افزایش . یابند تا زمینه براي منفعت بیشتر طالبان رفاه نامشروع فراهم شودمی

شود و متقابالً با طلبی بیشتر فراهم میها نیز زمینه گسترش فساد کاري و رفاهکاريسیاسی
سی بیشتر فراهم افزایش فساد کاري نیز شرایط براي کسب رفاه نامشروع و بروز رفتارهاي سیا

به . برنده نیز قابل تصور استهاي پیشچنین وضعیتی در خصوص اجزاء ویژگی. گرددمی
مداري، فضاي فرهنگی حاکم نیز به سوي عقالیی شدن این صورت که با تقویت اخالق

کند و به دلیل پیامدهاي مثبت حاصل از عقالنیت که در نوآوري، بیشتر سوق پیدا می
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شود که در یابند، تالش میتبلور می) هاي کارآفرینیویژگی(مداري بهتر یادگیري و مشتري
بنابراین، به منظور موفقیت بیشتر در کارآفرینی، . چه بیشتر آن تالش شودجهت تقویت هر

به . شودمداري، ایجاد میگرایش بیشتري به سوي عقالنیت و عامل فزاینده آن، یعنی اخالق
مداري نیز ر فضاي کاري، به طور منطقی ضرورت توجه به اخالقعالوه، با تداوم عقالنیت د

مداري بیشتر براي افراد مشخص گردیده و به همین دلیل، عقالنیت بیشتر نیز موجب اخالق
مداري در کار نیز افراد به صورت اخالقی به همین ترتیب، با تداوم اخالق. گردددر کار می

آنها از طریق ارائه محصوالت ان و تامین شایستهخود را ملزم به توجه به نیازهاي مشتری
هاي کارآفرینانه را نوآورانه و فراگیري دانش و تجربه بیشتر دانسته و از این طریق، ویژگی

.کنندتقویت می

پیشنهادها
هاي حاصل از پژوهش حاضر، پیشنهادات زیر جهت مطالعات آتی و تکمیلی نظر به یافته

:گرددالش انجام خواهد شد ارائه میکه در خصوص فرهنگ کار و ت
گیري فرهنگ کار از طریق مطالعات تکمیلیآزمون و تعیین اعتبار مدل اندازه:

هاي مهمترین پیشنهاد آن است که پژوهشگران بعدي آزمون تجربی این روابط را در پژوهش
شود با در یهمچنین، توصیه م. اقدام نمایندخود مد نظر داشته و نسبت به تعیین روایی آن

هاي هاي آن با استفاده از دادهنظر گرفتن الگوي این پژوهش، نسبت به اعتباریابی شاخص
شود ضمن در مضاف بر این، جهت توسعه الگوي حاضر، پیشنهاد می. تجربی اقدام نمایند

هاي پژوهشی دیگر و از جمله روش شناسی نظر گرفتن الگوي فعلی، با استفاده از رویکرد
. هاي فرهنگ کار را استخراج نموده و مورد بررسی قرار دهنداخصقومی، ش
براي مدیریت فرهنگ کار الزم است :توسعه مدل با رویکرد مدیریت فرهنگ کار

عالوه بر اندازه گیري وضعیت موجود و تعیین وضعیت مطلوب شاخص هاي تعریف شده در 
:که عبارتند ازگیري، اقدامات تکمیلی دیگري نیز انجام شود مدل اندازه

o در شکل گیري :آنهاارزیابی نقش و کارکردو عوامل موثر برفرهنگ کار تعیین
باورها و ارزش هاي سازنده فرهنگ کار، عوامل متعددي نقش دارند که از آن جمله 

هاي تولید؛ عوامل توان به دین و مذهب مردمان یک جامعه؛ عوامل اقتصادي و شیوهمی
. جربیات تاریخی، عادات و شیوه هاي زندگی و نظایر اینها اشاره نمودجغرافیایی و اقلیمی، ت

نگاه عالمانه و توسعه اي به فرهنگ کار و تالش، مستلزم شناخت عوامل علّی اثرگذار بر این 
بر این مبنا هرگونه تالشی براي . موضوع و ارزیابی نقش و کارکرد این عوامل خواهد بود
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؛ نهادهاي مذهبینقش و کارکرد عواملی خاص مانند ارتقاء فرهنگ کار وتالش باید 
نهادهاي آموزشی؛ خانواده؛ رسانه هاي جمعی؛ نظام اداري و بروکراسی موجود؛ قوانین و 
مقررات موجود ؛ تشکل هاي صنفی؛ سازمان هاي غیردولتی و موسسات و شرکتهاي 

کی و بین المللی خصوصی و نیز سایر عوامل اقتصادي، اجتماعی، سیاسی، حقوقی، تکنولوژی
.موثر بر فرهنگ کارو تالش را مورد توجه و بررسی قرار دهد

oهمانگونه :تعیین پیامدها و نتایج حاصل از حاکمیت ویژگی هاي فرهنگ کار
هایی خواهد بود که اشاره شد فرهنگ کار حاکم بر یک مجموعه مشتمل بر باورها و ارزش

از این منظر، الزم است آثار و . نده داشته باشندداربرنده یا بازتوانند ماهیتی پیشکه می
پیامدهاي ناشی از حاکمیت یک فرهنگ کاري خاص در سطوح مختلف شناسایی شده و 

اي یا تواند در سطح ملی، منطقهگرایانه میهاي نتیجهاین شاخص. مورد ارزیابی قرار گیرد
ریق مطالعات ها از طحتی در یک صنعت خاص تعریف شده و با تعریف این شاخص

هاي هاي فرهنگی حاکم و شاخصتکمیلی تعیین شود که چه رابطه اي بین ویژگی
.عملکردي، رفتاري و یا نگرشی تعریف شده وجود دارد

قاعدتاً هر گامی در جهت مدیریت :ارزیابی وضعیت فرهنگ کار در سطح کشور
از این رو، . استصحیح فرهنگ کار، مستلزم شناخت وضعیت فعلی فرهنگ در سطح جامعه 

هاي آتی با در نظر گرفتن این موضوع، نسبت به ارزیابی وضعیت شود  پژوهشپیشنهاد می
اي افزون بر این، بررسی مقایسه. هاي مختلف اقدام نمایندفعلی فرهنگ کار در سطح استان
هاي قابل بهبود و همچنین هاي مختلف و شناخت حوزهوضعیت فرهنگ کار در استان

ریزي جهت نیل به وضعیت مطلوب فرهنگی تواند گامی اساسی براي برنامهمیمطلوب، 
.باشد
با دستیابی به شناختی :تدوین سند راهبردي فرهنگ کار و تالش در سطح کشور

تواند معطوف به تدوین مطلوب از وضعیت فعلی فرهنگ کار و تالش، پیشنهاد دیگر می
هاي عملیاتی الزم جهت تحقق وضعیت امسندي راهبردي باشد که در آن راهبردها و گ

توان با طبیعتاً در تدوین چنین سندي می. اندمطلوب فرهنگی در حوزه کار، مشخص شده
تشکیل گروهی کانونی متشکل از اساتید خبره دانشگاهی، نسبت به انجام این امر مبادرت 

نیاز جهت هدایت در این ارتباط، شناسایی مجموعه اقدامات سلبی و ایجابی مورد . ورزید
آنچه در این ارتباط . تواند بسیار حائز اهمیت باشدفرهنگ کار به سوي وضعیت مطلوب می

بسیار مورد توجه است، لزوم تناسب میان اقدامات سلبی و ایجابی و عدم تکیه صرف بر یکی 
طبیعی است که در حوزه مدیریت فرهنگ، تکیه صرف بر اقدامات سلبی . هاستاز آن
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تواند ها، به تدریج میو مداومت در اجراي آن) رخورد با هنجارشکنی و مظاهر آنهمچون ب(
آل شود؛ از این رو، تاکید بر این زدگی افراد از فرهنگ ایدهمنجر به نتایج عکس و یا دل

است که همگام با انجام اقدامات سلبی در این حوزه، به صورت متناظر، اقدامات ایجابی نیز 
آیند، یرند تا جامعه از نتایج مثبتی که از تعامل متقابل این اقدامات پدید میمورد اجرا قرار گ

طلبی، هر براي نمونه، تکیه صرف بر اقدامات قانونی جهت مبارزه با منفعت. مند گرددبهره
مدت موجب کاهش چنین رفتارهایی شود، اما در بلند مدت، چند که ممکن است در کوتاه

مداري هاي مطلوب فرهنگی همچون اخالقاتی جهت توسعه ویژگیبه دلیل عدم انجام اقدام
طلبی، به رفتاري متعارف و بهنجار تبدیل شده و هر اي همچون رفاهطلبانه، رفتار منفعت...و 

نیز ضمن برانگیختن واکنش منفی افراد، موجب سرخوردگی گونه اقدامی جهت مقابله با آن
.ها نیز خواهد شدفرهنگی آن
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