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هاي ها و سیاستهنقشه جامع فرهنگ کار کشور و ارائه برهنامه

تقویت فرهنگ کار 

پوری شھال كاظمدکتر 

چکیده: 

توان گفت که این عوامل، علت و  به عبارتی میرشد و شکوفایی اقتصادي اجتماعی جامعه در گرو تقویت زیربناي فرهنگی بوده و 

تواهند به رشد و توسعه  هنمی، داردهاي اجتماعی وجوداي که در آن، بیماري، فقر، اعتیاد و اهنواع آسیب معلول یکدیگر هستند. جامعه

مالی و عدم اعتقاد به کسب  اقتصادي اجتماعی و فرهنگی دسترسی پیدا کند و ریشه تمام مسائل برشمرده در فوق هنیز به کمبود منابع 

گردد. با توجه به مطالعات و شواهد موجود، ما شاهد کمرهنگ شدن خصیصه کار و تالش و  درآمد حالل از طریق کار و تالش مربوط می

و  کار در واحدهاي جغرافیایی، قومی کند که ضمن شناسایی فرهنگبنابراین ایجاب می.اعتقاد به کسب درآمد حالل در جامعه هستیم

اقتصادي ارائه  ، فرهنگی، اجتماعی و یها و راهکارهاي دستیابی به فرهنگ کار مطلوب در ابعاد مختلف جغرافیایفرهنگی مختلف، برهنامه

گردد.

دورکیم  و تلفیقی از هنظریات وبرضمن تعیین ابعاد مختلف فرهنگ، منش و اخالق کار در جامعه ایران، با رویکردي ،پژوهش ایندر 

قرار گرفته است.شناساییموردفرهنگ کار ، عوامل اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی موثر بر آن رادر مورد

جهت شناسایی ابعاد مختلف ويکار و تالش اسنادیفرهنگ يهاتجربی و زمینه مباهنی هنظري وبخشروش مطالعه در این تحقیق در  

ساله شاغل و یا جویاي هستند که با استفاده از فرمول کوکران 18-59و زهنان  یه مردانکل،  جامعه آماريپیمایشی می باشد.،فرهنگ کار

هنفر در کلیه استاهنهاي کشور با روش هنموهنه گیري خوشه اي دو مرحله اي اهنتخاب گردیده اهند. 4280

حد متوسط را کسب کرده و در  استان کشور ، رقم 31هنتایج بدست آمده هنشان داد، که میزان فرهنگ کار در بین شاغلین پاسخگو، در 

ضمن شاخص اخالق کار هنیز که به عنوان متغیر واسط،  هنمره کمتر از سطح متوسط را به خود اختصاص داده است. میزان این دو شاخص 

در بین شاغلین در استاهنهاي و قومیت هاي مختلف، متفاوت می باشد. 

شاخص هاي تضعیف کننده فرهنگ کار عبارتند از: ضعف شاخصهاي ریسک پذیري، گرایش به هنوآوري، اهنطباق پذیري، شناخت درست 

هنقطه شروع و موقعیت در عمل ، روحیه کارآفرینی، تقویت تعهد کاري، و وقت شناسی . و شاخص ها و معرف هاي تضعیف کننده اخالق  

سود اهندوزي و تحصیل ثروت، حسابگري، صرفه جویی و سخت کوشی  کار هنیز، به ترتیب اهمیت عبارتند از میزان ضعیف،

فرهنگ کار، اخالق کار، کار مفید و مولد،  پرکاري، تحول فرهنگ کار  کلید واژه ها :  

 داهنشیار و عضو �یات علمی داهنشگاه تھرانskazemipour@gmail.com
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و طرح مسئلھ مقدمھ

یکی  کند منابع اهنساهنی آهنهاست و هنه سرمایه و منابع مادي. آهنچه که خصوصیت و روهند توسعه اقتصادي و اجتماعی کشورها را تعیین می

ها و استعدادهاي هنیروي اهنساهنی در جامعه است. عالوه بر گیري درست و منطقی از تواهنائیساسی در زمینه توسعه، میزان بهرهاز مباحث ا

تماعی و فرهنگی، برخورداري از فرهنگ کار و جهاي مناسب و زیر بناهاي اقتصادي، اگیري مناسب و کافی منابع اهنساهنی از فرصتهبهر

ره وري هر چه بیشتر هنیروي اهنساهنی در جامعه می باشد.  زیربناي بهاست که تالش 

مطالعات و بررسی ها هنشان می دهد که در کشورها و جوامعی که طی دو قرن اخیر به توسعه اقتصادي چشمگیري دست یافته و از 

و تالش در این جوامع بصورت امري هنهادینه هنیروي اهنساهنی آهنها  در اشتغال تام بسر می برهند و کار اً اکثر،بهره وري باالئی برخوردار هستند

در آمده است. 

هنیازهاي چند   آن  از طریق  و  گردیده  مواجه  آن  با  پیدایش خود،  روزهاي  آغازین  از  بشر  که  است  اجتماعی  مقوله هاي  از  یکی  کار 

برده است.منظوره خود را تامین هنموده و  هنیز بهره هاي کافی و وافی  تاز طبیعت اطراف خود  المعارف تطبیقی علوم طبق  عریف دایره 

اجتماعی، کار عبارت است از فعالیتی که به وسیله آن اهنساهنها از طبیعت بهره می گیرهند و بدین سان بقاي خود را تامین می کنند. 

تولید یا ایجاد  اهنجام فعالیتهاي معطوف به در ، پذیرفته شده یک گروهياست از مجموعه ارزشها، باورها و داهنشهاعبارتکارفرهنگ

ارزش افزوده. آهنچه به فرهنگ کار مشروعیت می بخشد هنظم پذیري جمعی، کار دلسوزاهنه و باورهاي عملی به کار یدي یا فکري و سازگار 

و رفتارهاي صنعتی و تولیدي است.شدن با شرایط، قواعد

کار کردن را مسیر توسعه ،افراد جامعه در سطوح مختلفزماهنی که فرهنگ کار هنهادینه گردد کار به عنوان یک ارزش تلقی شده و همه  

توسعه اقتصادي جامعه کمک می هنمایند. موزون جامعه داهنسته و از طریق درست کار کردن به

در گذشته تاریخ، در کشور ما ایران کار و تالش امر مقدسی بوده و به کمک منابع غنی آب و هوائی و جفرافیایی، این کشور همواره در  

زمره سرزمین هاي آباد و پیشرفته به حساب می آمد. 

درآ به  و دستیابی  گاز  و  هنفت  زمینی  زیر  و ذخایر  منابع  از کشف  آهنها طی یک  پس  از صادرت  بناهاي سمدهاي حاصل  زیر  اخیر،  ده 

و وز کم رهنگتر شده استاهمیت کار و تالش کاسته شده و تعهد به درآمد حالل در کشور روز به ري کشور متحول گردیده و ازداقتصا

از ترکیب معیوبی برخوردار است.در کشوربه تعبیري می توان گفت که فرهنگ کار

و اقتصاد تک محصولی  بیمار گوهنه بودن  المللی و  بین  روابط  پیچیدگی هاي  به  هنفتی و کاهش  آبه دراتکاي مفرطبا توجه  مدهاي 

روحیه اعتقاد به کار و تالش و تعهد به درآمد حالل در جامعه تقویت گردد. مستمر رشد اقتصادي در کشور، ایجاب می کند که 

و ارائه برهنامه ها و راهکارهاي الزم در این زمینه، می بایست وضعیت کنوهنی فرهنگ کار در جهت تقویت روحیه کار و تالش در جامعه

مختلف مورد شناسائی قرار گیرد.قومیوکشور در واحدهاي جغرافیائی 

سنجش فرهنگ کار، چگوهنگی فرهنگ يو تجربی مربوط به فرهنگ کار و تدوین شاخصهايادبیات هنظربررسیپس از  مقالهاین  در

ی قرار گرفته و سپس ضمن مطالعه تطبیقی هنتایج ایمورد شناس، قومی، اجتماعی و اقتصادي مختلف در کشوریی جغرافیاي کار در واحدها

هنقشه جامع فرهنگ کار در کشور ارائه می  متغیرهاي مستقل،  تحلیل روابط متقابل بین فرهنگ کار وبدست آمده با یگدیگر به تجزیه و  

در خاتمه راهکارهاي تقویت فرهنگ کار ارائه خواهد شد. گردد.
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اهمیت و ضرورت اجراي طرح: 

و جامعه بوده  فرهنگی  زیربناي  تقویت  گرو  در  اجتماعی جامعه  اقتصادي  و شکوفایی  اهنواع دچار  هاي کرشد  و  اعتیاد  فقر،  بیماري، 

تواهند به رشد و توسعه اقتصادي اجتماعی و فرهنگی دسترسی پیدا کند و ریشه تمام مسائل برشمرده در هنمی،باشدهاي اجتماعی  آسیب 

ه مطالعات و شواهد  گردد. با توجه بفوق هنیز به کمبود منابع مالی و عدم اعتقاد به کسب درآمد حالل از طریق کار و تالش مربوط می

شاهد کمرهنگ شدن خصیصه کار و تالش و اعتقاد به کسب درآمد حالل در جامعه هستیم و با  کاهش درصد جمعیت شاغل موجود، ما

خدمات بخش  در  شاغلین  درصد  مستمر  افزایش  و  کشاورزي  بخش  بودن،  کم،در  چندشغله  رفتن،  در  کار  زیر  از  بیکاري،  کاري، 

از جملهدرغیرتخصص خود به کار صورتیکه به این معضل بزرگ اجتماعی  ما هستند. درهاي هنوظهور در جامعهپدیدهاشتغال داشتن 

می ایجاب  بنابراین  شد.  خواهد  زده  جامعه  اقتصادي  و  اجتماعی  فرهنگی،  زیربناهاي  ریشه  به  تیشه  هنشود،  فرهنگتوجه  که  هاي کند 

مطالعه قرار گیرد. موردشناسایی و ختلف، مختلف کار در واحدهاي جغرافیایی، قومی و فرهنگی م

مباهنی هنظري تحقیق:

در مورد کار و فرهنگ کار هنظریات مختلفی ارائه شده است که در این قسمت به مهمترین آهنها اشاره می گردد:   

: مارکس- 

اُ تولید هر گوهنه ارزش تعریف کرده و  شاید مهمترین مطالعه در باب کار در جامعه شناسی، متعلق به کارل مارکس باشد که کار را منش

عبارت از کنشی است که بین اهنسان و طبیعت به وقوع می پیوهندد. از که کار است  گوهر اهنسان را کار داهنسته است . مارکس بر این باور  

ر می رساهند. مارکس  خالقیت و هنبوغ خود را از طریق کار به ظهو،کار فی هنفسه مولد و ایجاد کننده ارزش است و اهنسان، هنگاه مارکس

(مارکس،  دهد.داهند که اصل اهنساهنیت و افتراق خود را از دیگر حیواهنات به وسیله کار کردن هنشان میاهنسان را موجودي بالقوه خالق می

1386:180 .(

سرمایه هنظام  در  که  است  معتقد  سرمایهمارکس  توسط  کارگران  دسترهنج  استثمار  و  یکسو  از  کار  تخصصی  تقسیم  و  داري،  داران 

خواهد تا سر حد امکان از آن آور تبدیل شود که اهنسان میشود تا کار به چیزي مشمئزکننده و رهنجکارفرمایان از سوي دیگر، موجب می

داري است و فقط با سرهنگوهنی این هنظام  تولید سرمایههوي برآن بود که بیگاهنگی در تمام اشکال و صور آن جزء الینفک شیودوري کند.

کوشی، تالش، آید و سخن گفتن از اخالق کار، سخترود. لذا کارگري که از کار بیگاهنه است، درصدد ارتقاء شغل خود برهنمیمیاز بین

براي وي بی کار  در  هنوآوري  و  است که خالقیت  و شغلی  کار  ترك  و خواهان  هندارد  کار خود  به  تعهدي  تعلق و  او  که  چرا  است.  معنی 

کند.  میموجبات استثمار وي را فراهم

:دورکیم- 

از آن امیل دورکیم است که کار و تفکیک و تمایز یابی روزافزون آن را ،ي قدرتمند در جامعه شناسی هنسبت به کارردومین رویکرد هنظ

منشاء تولید هنظم و همبستگی اجتماعی می داهند. 

خالقی، آن دسته از قواعد رفتاري  است که در زهندگی  عیات اقمی هنویسد: وا"اخالق حرفه اي و اصول اخالق مدهنی"دورکیم در کتاب  

از ضماهنت اجرایی برخوردارهند. این قواعد رفتار در سه قلمرو اصلی قابل مطالعه هستند. خاهنواده، زهندگی حرفه اي و شغلی، دولت و کشور. 
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مباهنی   فردي،  بر اساس ضوابط اخالق  کلی و بنیادین هر هنوع اخالقی در خاهنواده  قلمرو اصلی ظهور و شکل گیري اخالق فردي است. 

وجدان فردي استحکام می یابد و این ضوابط بنیان همه اصول اخالقی دیگر است. 

بر پایه فضیلت اهنسان بودن تعیین می کند و هنقطه قلمرو اخالق مدهنی، دولت است و قواعد و وظایف افراد را در قبال سایر اهنساهنها صرفاً 

تری یافته  تکامل  و  اخالق  در اوج  افراد  هاي  فعالیت  و  اي  حرفه  و  شغلی  زهندگی  اجتماعی،  زهندگی  قلمرو  دو  این  بین  است.  آن  هنوع  ن 

اي باید وظیفه تنظیم و سامان بخشی آن را به عهده گیرد. ویژگی اصلی اخالقیات حرفه گروههاي خاص قرار دارد که قواعد اخالق حرفه

فعالیت هایی را که همگان به آن مشغول هستند را در برهنمی گیرد. از این رو  اي، آن است که مورد توجه همه اعضاي جامعه هنیست و  

).10: 1359(دورکیم، ه دار هنمی شودحاحساسات عمومی هنیز از هنقض اینگوهنه اصول اخالقی به شدت جری

: ماکس وبر- 

، اما خاص ترین و مرتبط ترین یشناسبا وجود دو هنظریه الهام بخش از دو مکتب متفاوت مارکسیستی و سنت دورکیمی در جامعه

او هنوشته ها و مطالب فراواهنی در باره فرهنگ و اخالق کار و تاُثیر آن بر شکل گیري سرمایه داري، متعلق به ماکس وبر است.رهنظریه د

کار محور سازگار است که به وبر اخالق کار پروتستاهنی، با مجموعه اي از هنگرش هاي  مورد اخالق کار پروتستاهنی ارائه هنموده است. به هنظر

زعم او جزئی از فرهنگ پروتستان را تشکیل می دهد. 

، در پی تبیین سرمایه داري و مکاهنیسم رشد دروهنزاي "اخالق پروتستاهنی و روح سرمایه داري"ماکس وبر در اثر ماهندگار خود تحت عنوان، 

"تولید "و  "کار"د تا رفتار سرمایه داران را به عنوان افرادي که به  پروتستاهنی کوشیآن بوده و با عطف توجه به اصول و ارزش هاي اخالق 
(کالوهنی) توضیح فسه می هنگرهند و هنه به عنوان وسیله اي براي دستیابی به رفاه بیشتر، بر اساس اخالق پروتستاهنیهنبه عنوان ارزشی فی  

. دهد

د و کدام هنظام نبه فعالیت؛ کار و تولید مداوم و پیوسته سوق می دهوي با طرح این سوُال که کدام ارزش ها و عقاید، پیروان کالون را  

چنین امري را موجه و مشروع می سازد، به عقاید و ارزشهاي ارائه شده در دیدگاه کالوهنی، اشاره می کند و هنشان می دهد، تفسیر ،ارزشی

رابطه وي با خدا، علی رغم سوق دادن فرد به سوي رفتار جدید کالون از دین مسیح و هنگاه وي به جهان، و هنیز جایگاه اهنسان در جهان و  

زاهداهنه، معتقدین به این عقاید را به تالش مداوم وا می دارد. در حالی که تفسیر کاتولیکی از مسیحیت چنین مکاهنیسمی را در جامعه 

). 66: 1376فراهم هنمی سازد ( رجب زاده ، 

). او در 121:  1970ر کشورهاي غربی معلول تعالیم و اخالق پروتستاهنی است( گولدهنر،  وبر معتقد بود که توسعه سرمایه داري معاصر د

توسط کشورهاي  اروپایی  غیر  از کشورهاي  بهره کشی  و  آوري سرمایه  اینکه جمع  با  هنویسد:  داري در غرب می  خصوص رشد سرمایه 

ید توجه داشت که ثروت جمع آوري شده در اثر استعمار، اروپایی، اهمیت بسزایی در رشد هنظام سرمایه داري معاصر داشته است، اما با

عامل اصلی توسعۀ هنظام سرمایه داري معاصر محسوب هنمی شود. در تجزیه و تحلیل هنهایی، بازرگاهنی دایمی و عقالهنی، فنون حسابداري 

از جمل اقتصادي عقالهنی  ه عواملی هستند که موجب رشد  عقالهنی، تکنولوژي عقالهنی، عقالهنی شدن رفتار اجتماعی و بطور کلی، اخالق 

لذا عامل مذهبی پروتستان به ویژه تعالیم کالون، هنقش عمده اي در این تحول داشته اهندهنظام سرمایه داري معاصر را فراهم آورده اهند. 

). 250: 1930(وبر، 

وبر، اعتقاد  موفقیت شبه  کار،  هایی چون تخصصی شدن  ویژگی  واجد  داري،  سرمایه  اقتصادي  تأخیر رفتار  به  و  ثروت  اهنباشت  غلی، 

هنظریه وبر،   است. در  دیگر فرهنگ  به معناي  اجتماعی و  ارزش هاي  باورها و  این ویژگی ها مختص  ارضاء خواسته ها است و  اهنداختن 

).1998( ترهنر، فردگرایی مذهبی یکی از مهمترین ابعاد اخالق کار پروتستاهنی و روحیۀ سرمایه داري است
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داري معاصر در کشورهاي که توسعه سرمایهاسته معتقد بود، فرهنگ وابسته به شرایط اقتصادي است، وبر معتقد  برخالف مارکس ک

. )121: 1368ز فرهنگ پروتستاهنی است (گولدهنر، غربی خود معلول تعالیم و اخالق پروتستاهنی و به تعبیري دیگر متأثر ا

م متفاوت و متمایزي هنیستند و می توان به جاي اخالق کار پروتستاهنی، از فرهنگ مفاهی،پروتستاهنیهنگرش هاي کار محور و اخالق کار

کار، یعنی هنگرش یا عادت وارة کارمحور هنیز استفاده هنمود.

داري است. و روحیۀ سرمایهترین ابعاد اخالق کار پروتستاهنییکی از مهم1وبر فردگرایی مذهبیدر هنظریه 

دهد کهاهنداز و مصرف سنجیدة پول تشکیل می، موفقیت، پسراهدف اصلی زهندگیکار پروتستاهنی،  در اخالق 

. گرددبه اهنباشت سرمایه منجر میجملگی

سوکارمن:

) درهنظریه باز تولید فرهنگی خود، بر آن است که، اقشار باالي جامعه می کوشند از طریق 1970(باري سوکارمن

ارمن بر عواملی همچون وضعیت ک، توفیق و برتري خود را حفظ هنموده و به آن تداوم بخشند. سومتمایز کردن فرهنگی خود از سایر مردم

طبقاتی و خاهنوادگی افراد و میزان اعتقاد آهنها به تقدیر گرایی بر پیشرفت تأکید هنموده است.

کم کنترل  کارگران،  گردد.  می  موجب  را  ها  هنگرش  در  تفاوت  مشاغل،  تفاوت  است،  معتقد  درآمد سوکارمن  با  دارهند.  آینده  بر  تري 

سوکارمن بر آن است که این ه لذت هاي آهنی عالقمند می گردهند.کمتري که براي سرمایه گذاري دارهند به سوي قدر گرایی متمایل و ب

). 1970(سوکارمن، هنگرش ها جزء جدایی هناپذیري از خرده فرهنگ طبقه کارگر است

: مک کله لند- 

) است که 1953-1961ایی که به توسعه مفهومی و هنظري  اخالق کار کمک کرده است، تحقیق مک کله لند (یکی از مهم ترین کاره 

سعی هنموده، بعد رواهنشناختی از آن استخراج  و ارائه کند. 

ویروس و از هنوعی عامل ذهنی سخن می راهند که به عقیدة او بین وجود این"جامعه رو به رشد"دیوید مک کله لند در کتاب خود با هنام  

"شرفتیاهنگیزه موفقیت یا پ "دوره هاي پیشرفت در جوامع، روابط تنگاتنگی وجود  دارد. این عامل ذهنی را او در کتاب خود با عنوان  
مشخص کرده و معتقد است این اهنگیزه وجهی از شخصیت و در زمرة اهنگیزه هاي رواهنی آدمی است و داراي دو بعد شخصی و اجتماعی  

هندازه گیري این صفت یا ویژگی در افراد، از تست فرافکن هاهنري موراي و هنیز تحلیل آثار ادبی، قصه ها، افساهنه ها و ادبیات است. او براي ا

عامیاهنۀ جوامع مختلف سود جسته و در هنهایت با تعیین پیشرفت اقتصادي در این جوامع، با توجه به میزان تولید سراهنۀ برق و در آمد  

ست، همبستگی مثبت شدیدي را بین هنمرات شاخص اهنگیزه موفقیت و سطح پیشرفت اقتصادي اثبات کند (ازکیا،  واقعی آهنها، موفق شده ا

1377 :27-26 .(

لند معتقد است که اهنگیزه موفقیت به خودي خود یک فضی  تنهایی مفید هنیکله  ، بلکه هنیاز به عامل مقَوم و  ستلت فردي است و به 

). 29: 1350(واینر،ی در کار هنباشد، ممکن است شخص را به موفقیت در جنایت سوق دهدهدایت کننده دارد، چون اگر وجداهن

. ها آني پدر روحاهنی و شفاعت اسطهي شخصی با خدا یا امر مقدس، بدون وداشتن رابطه-1
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اخالق کارپیشینه تحقیقات تجربی پیرامون فرهنگ و- 

تحقیقات خارجی:- 

تز وبر از هنظریات و  زمینه اخالق کار   اهنجام شده در  اهند. که،عمده تحقیقات  استفاده کرده  تحلیلی ودر کار خود  این هنتایج  تجربی 

بندي هنمود: توان در سه مقوله به شرح زیردسته اخالق کار پروتستاهنی را میهتحقیقات دربار

هنمایند. تحقیقاتی که هنظریه وبر هنمایند و بر رابطه مثبت بین اخالق کار و وابستگی مذهبی تأکید میتحقیقاتی که هنظریه وبر را تأیید می

باشند و تحقیقاتی که دربارة اخالق کار صورت ابطه مستقیم بین اخالق کار و وابستگی مذهبی هنمیکنند و منتج به تأیید ررا تأیید هنمی

کنند. اهند و به طور غیرمستقیم با تز وبر ارتباط پیدا میگرفته

همچنین فراتحلیل برخی  اهند.اهند، بیشتر از تحقیقاتی است که آن را رد کردهالبته باید تأکید شود، تحقیقاتی که تز وبر را تأیید هنموده

ارتباط هندارهند، هنشان می به هنظریه وبر تمایل دارهند و هنتایج آناز تحقیقات که به طور دقیق به تز وبر  ها هنیز هنظریه وبر را تأیید  دهد که 

). 1393به هنقل از معصومی راد ، 323: 2001کند (آرسلن، می

می هنشان  مطالعات  که  دهنداین  پروتستاهنی  کار  اخالق  همچونکه  باورهایی  و  اعتقادات  سختریاضتبا  حسابگري،  طلبی،  کوشی، 

... تعریف شده است، صرفاًصرفه  اهنداختن لذت و  تعویق  به  اهمیت جویی،  واجد  هنیز  هندارد و در سایر مذاهب  تعلق  پروتستان  به جوامع 

باشد. فراوان می

ارزش  و  فرهنگ  مورد  در  که  خاصی  هنمطالعه   ، شده  اهنجام  چینی  کههاي  دهد  می  سبک ارزششان   در  فردي  به  منحصر  هاي 

باشد که با اخالق کار پروتستاهنی هنیز قرابت  شناسی، سازگاري و همنوایی میکنفوسیوسی کار وجود دارد که شامل خودتنظیمی، وظیفه

توان از آن در تبیین دالیل پیشرفت اخیر این کشور استفاده هنمود. دارد و می

ر خصوص مذهب بودا که هنسبت به آینده بدبین است، مدارك و اسناد متنابهی حاکی از این است که بودا اخالق  به رغم تصور عمومی د

ها معرفی هنموده و تأکید  ها و ملتکاري را تشویق هنموده است که بر تالش و حرکت به جلو تأکید دارد. بودا تنبلی را علت اهنحطاط اهنسان

آهنقدر  می را  بودا صفاتی همچون پیشکند که باید هر شخص خود  استاد و کارفرماي خودش باشد.  ارباب،  بودن، ارتقاء بخشد که  قدم 

کوش بودن و پشتکار داشتن را تشویق هنموده و از این رو بر اخالقیاتی که موفقیت و پیشرفت را به دهنبال دارهند، تأکید هنموده است.سخت 

ان اهنجام داده و به این هنتیجه دست یافته است که، بین پایبندي مذهبی و  هاي مختلف مسلم) مطالعه اي در بین گروه1987هافسی (

محوریت کار ارتباط مستقیم وجود دارد. به این معنا که هرچه فرد بیشتر به مذهب پایبند بوده، به همان هنسبت تعهد بیشتري به کار هنیز 

. )57: 1393(معصومی راد، داشته است

تحقیقات داخلی: - 

اهنجام شده است ولی در مورد فرهنگ کار تحقیقات اهنجام شده بسیارمحدود در ایران  الق و وجدان کار تحقیقات متعديدر زمینه اخ

در این قسمت به مطالعات اهنجام شده در  بود و در بسیاري از آهنها هنیز ابعاد مختلف اخالق و وجدان کار مورد بررسی قرار گرفته است.

ن و تعهد به کار اشاره می گردد. مورد فرهنگ کار، اخالق کار، وجدا

) زاده  این مطالعه ضمن 1376احمد رجب  در  وي  است.  داده  اهنجام  ایران  در  و ضعف وجدان کاري  ارزش ها  زمینه  در  اي  مطالعه   (

ل قرار بررسی اخالق و وجدان کاري از دیدگاه صاحبنظران، ابعاد مختلف وجدان کاري را به عنوان مسأله اجتماعی مورد تجزیه و تحلی

داده است.
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مقاله اي تحت عنوان  1376(مسعود چلبی ابعاد  "تعهد کار") در  به مطالعه  اثباتی و تحلیلی   بصورت  از دیدگاه جامعه شناختی و 

را به لحاظ تحلیلی، تفکیک هنموده و سپس عناصر و عواملی که  از هنظراجتماعی و  "کار"و  "تعهد"مختلف تعهد کار پرداخته است. او  

ارتباط دارهند را ردیابی هنموده و بصورت قضایاي اثباتی ارائه هنموده است.نگی با تعهد کارفره

اهنجام  "شناسی هنظام و روابط کارب  کار، خالقیت و کنش اجتماعی با تاکید بر آسی ") مطالعه اي تحت عنوان  1376مجید محمدي (

آسیب ها و مشکالت فرایند هاي کار در بازار کار ایران را مطرح ،  یران  بررسی عناصر بازار کار اضمنمحمديداده است. در این مقاله  

و بدون قرار دادن آن در کرده است. برهنهاده اصلی در این مقاله آن است، که کار پدیده اي اجتماعی و عرصه ظهور تعامل اجتماعی است

ویژگی هاي آن در جامعه پرداخت. متن و بافت هنظام کنش و ساخت اجتماعی هنمی توان به تحلیل و تبیین شرایط و 

، با روش اسنادي  اهنجام داده است. او در این مطالعه"اخالق کار در سیره هنبی") مطالعه اي در زمینه  1376(مصطفی دلشاد تهراهنی

اهندیشه قراهنی و سیره هنبوي را مورد غور و بررسی قرار داده  است.  

) تحقیقی تحت عنوان  1377سعید معیدفر  بر آن") در  اجتماعی موَثر  در موسسه کار و تامین "میزان اخالق کار و عوامل فردي و 

مورد  ،اجتماعی المللی  بین  معتبر  شاخص  از  استفاده  با  تهران  شهر  صنعتی  تولیدي  واحدهاي  کارکنان  میان  در  را  کار  اخالق  میزان 

کارکنان کار  اخالق  میزان  تحقیق  این  هنتایج  اساس  بر  است.  داده  قرار  تا  سنجش  از صفر  طیفی  روي  بر  مطالعه  2.29برابر  ،  4مورد 

بوده است. در ادامه معیدفر اضافه می کند که  میزان اخالق کار در ایران تقریبا  3.26بدست آمده و همین رقم در کشور آمریکا مساوي  

و پشتکار و جدیت در کار در هنظر بگیریم متوسط و در آمریکا زیاد است. و چناهنچه اخالق  کار را در دو بعد دلبستگی و عالقه به کار

هنتایج این تحقیق هنشان می دهد که افراد تحصیل کرده و یا متعلق به خاهنواده  .اختالف میزان اخالق کار در ایران و امریکا زیادتر است

کرده برخوردارهند.هاي تحصیل کرده از میزان اخالق کار کمتري هنسبت به افراد کم سواد و یا متعلق به خاهنواده هاي تحصیل هن

به  آهنهائیکه  بطور کلی  بیشتري هستند.  کار  اخالق  میزان  داراي  روستازاده هستند،  یا خود  دارهند  روستایی  که منشاء  همچنین کساهنی 

هنزدیک ترهند از ضعف شدید اخالق کار برخوردارهند، در حالی که افرادي که به تربیت سنتی هنزدیکترهند اخالق کار آهنها در حد  جدیدتربیت

متوسط است. 

در موسسه کار و تامین اجتماعی اهنجام شده است. در 1380مطالعه علمی دیگري در زمینه فرهنگ کار توسط سعید معیدفر در سال  

این مطالعه با روش اسنادي و مرور مطالعات و مقاالت تدوین شده، ابعاد مختلف فرهنگ و اخالق کار در جهان و ایران مورد بررسی و  

معیدفر اخالق کار را حوزه اي از فرهنگ جامعه می داهند که عقاید و ارزش هاي مربوط به کار را در بر "یل قرار گرفته است.  تجزیه و تحل

این تعریف کامال منطبق با فرهنگ کار است  "می گیرد و قابل شناسایی است و از قواعد کلی حاکم بر فرهنگ و جامعه تبعیت می کند.

هنویسد که ما در سطح ملی شاهد بحران در تلقی از کار، ثروت اهندوزي و اهنباشت سرمایه و مفاهیم مرتبط با  معیدفر در مطالعه خود می  

آن و بطور کلی اخالق و فرهنگ کار هستیم و فرهنگ و اخالق کار در ایران هنسبتاَ ضعیف است. 

ی کار و فراغت ایراهنیان را بررسی هنموده و به این ، چگوهنگ"ایراهنیان و فرهنگ کار"در تحقیق خود تحت عنوان  ) 1387قاضی مرادي (

و اپرسش اساسی می پردازد که منشاء بی اشتیاقی ایراهنیان به کار و گریز از فعالیت هایی که می تواهند اوقات فراغت را پر کند چیست؟

. می داهنداز جمله مواهنع اصلی را"حکومت استبدادي"و  "اقتصاد سنتی"دو عامل اصلی،  

مراتب او می گوی یا سلسله  از جایگاه خود در کار  براي حفاظت  اتکا به حمایت مافوق  ایم که  دریافته  قرن ها  به تجربه  ایراهنیان  د : ما 

را آموخته ایم و در "هنقش مأمور معذور"اجتماعی با چه هناامنی ها و مخاطراتی همراه است. ما در این تجربه دراز مدت چنان به کمال  

ما را به علت اشتباه در کار گیر اهنداخت،یافته ایم که به دشواري می توانمهارت ،اجراي این هنقش

ن فرهنگ یبا هدف تعی"مهندسی فرهنگ کسب و کار در ایران") مطالعه اي تحت عنوان  1388حمید خداد حسینی و پیمان متقی (

برا ممکن  استراتژي هاي  پیشنهاد  و همچنین  ملی  اهنداز  اساس سند چشم  بر  کار  اهند. کسب و  داده  اهنجام  آن  به  هنیل  با  ي  مطالعه  این 
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مولفه هاي بررسی تحقیقات گذشته، تجربیات سایر کشور ها و جمع آوري و مراجعه به آراء خبرگان و با تحلیل محتواي سند چشم اهنداز

اهند. فرهنگ کسب و کار را مورد شناسایی قرار داده 

که فرهنگ کار در کشور در حد متوسط و گاهی باال گزارش شده است. هنتایج عمده بدست آمده از این مطالعات هنشان می دهد 

رهیافت هنظري تحقیق - 

هاي مطرح شده در بخش مباهنی هنظري، هنظریه هاي مارکس در زمینه بیگاهنگی از کار، دورکیم در مورد در تحقیق حاضر از بین هنظریه

ش عالئق فردي خود خواهاهنه در کار، ماکس وبر مبنی بر تفاوت فرهنگ هنقش سازمان اجتماعی و خاهنواده در فرهنگ و اخالق کار و افزای

تفاوت در هنگرش ها و اخالق کار بر مبناي هنوع شغل و کله لند در مورد  کار در فرهنگ ها و قومیت هاي مختلف ، سوکارمن در مورد

.اه وجدان کار بهره گرفته شده استاهنگیزه موفقیت به عنوان یک فضیلت فردي به همر

تحقیق ي مدل هنظر- 

از هنظریات وبر تلفیقی  ایران، با رویکردي  ابعاد مختلف فرهنگ، منش و اخالق کار در جامعه  تعیین  دارد ضمن  پژوهش قصد  واین 

دورکیم  از فرهنگ کار افراد، عوامل اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی موثر بر آن را شناسایی هنماید.  

فرهنگی هنظیر سطح تحصیالت و آموزش هاي فرد و متغیرهاي اقتصادي او از یکسو و منش وي (هنگرش از این رو اوالً تآثیر متغیرهاي  

و   خاهنوادگی  تأثیر زمینه  دیگر  از سوي  و  قرار می دهد  مورد مطالعه  او  کار  فرهنگ  بر  را  تقدیرگرایی)  پیشرفت،  اهنگیزه  دهنیا،  به  هنسبت 

هنماید.  فرهنگ کار بررسی گیري منش، رفتار و ویژگی هاي زمینه اي فرد را بر شکل

تحقیق ه هايفرضی- 

فرضیه اصلی 

اجتماعی، اقتصادي و ویژگی هاي افراد جامعه در جریان زهندگی خاهنوادگی و برحسب میزان برخورداري از اهنواع سرمایه" هاي فرهنگی، 

"کنند. کار و بطور کلی فرهنگ کار دست پیدا میستگاه جغرافیایی به کمیت و کیفیت خاصی از عادات و منش مربوط بهازمینه اي و خ

جمعیت  عوامل  
شناختی 

اخالق کار فرهنگ کار 

سرمایه فرهنگی 

سرمایه اقتصادي
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فرعی فرضیات  

رهنگ کار افراد متأثر از اخالق کار آهنها است.ف-١

آهنها است.پایگاه اقتصادي اجتماعی فرهنگ و اخالق کار افراد متأثر از  -٢

فرهنگ و اخالق کار افراد متأثر از سرمایه فرهنگی آهنها است -٣

آهنها است. پدرز سرمایه فرهنگی فرهنگ و اخالق کار افراد متأثر ا-٤

آهنها است.  پدرفرهنگ و اخالق کار افراد متأثر از سرمایۀ اقتصادي-٥

تفاوت معنا دار وجود دارد. آهنها  هنوع شغلویژگی هاي  بر اساس فرهنگ و اخالق کار افراد  -٦

تفاوت معنا دار وجود دارد.آهنها بر اساس قومیتفرهنگ و اخالق کار افراد بین -٧

وق به منظور تعیین ابعاد مختلف فرهنگ کار در جامعه ایران از مدل مورد هنظر بوردیو در تحلیل تمایزات بین اقشار اجتماعی و  در مدل ف

.  شده استقومیت هاي مختلف کمک گرفته  

:وش تحقیقر-

هت شناسایی ابعاد مختلف جو يکار و تالش اسنادی فرهنگيهاتجربی و زمینه مباهنی هنظري و بخش روش مطالعه در این تحقیق در  

ساله شاغل و یا جویاي هستند که با استفاده از فرمول کوکران 18-59و زهنان  کلیه مردان،  جامعه آماريپیمایشی می باشد.،فرهنگ کار

هنفر در کلیه استاهنهاي کشور با روش هنموهنه گیري خوشه اي دو مرحله اي اهنتخاب گردیده اهند. 4280

: � تحقیق �ایافتھ

درصد زن می باشند و  این ارقام تقریبا شبیه 28.6در صد از پاسخگویان مرد و  71.4هنشان داد که  از این تحقیقتایج بدست آمدههن

می باشد. 1395ساله کل کشور در سال 59تا 18توزیع مردان و زهنان فعال اقتصادي ( شاغل و بیکار در جستجوي کار) 

سال است. از هنظر سطح تحصیالت، باالترین در صد پاسخگویان، به  33.2و  35.6و به ترتیب برابر  میاهنگین سنی مردان و زهنان پاسخگ

14.6و  13.5درصد) بوده اهند. میاهنگین سالهاي تحصیل پاسخگویان مرد و زن به ترتیب برابر  26.3و  37.1ترتیب لیساهنس و دیپلم (  

درصد هنیز بدون همسر در اثر 2.7در صد مجرد و  27.2ین مطالعه متأهل،  در صد از پاسخگویان در زمان ا70سال بدست آمده است.   

سال می باشد. میاهنگین 23.2و  25.8فوت یا طالق بوده اهند. میاهنگین سن ازدواج مردان و زهنان حداقل یکبار ازدواج کرده، به ترتیب برابر  

بوده است.4.9و خواهر جامعه هنموهنه آماري حدود و میاهنگین تعداد برادر 3.7تعداد فرزهندان این گروه از افراد، مساوي 

درصد روستاهنشین بودهند. این هنسبت هنیز تقریبا با میزان شهرهنشینی و  16.2در صد ساکن هنقاط شهري و  83.8از هنظر محل سکوهنت  

سال کشور مطابقت دارد. 59تا  18روستاهنشینی جمعیت فعال 

درصد بیکار درجستجوي کار هستند. این هنسبتها هنیز با میزان اشتغال و بیکاري 22ل و  در صد از جامعه هنموهنه آماري شاغ 78حدود  

سال 3.7و  2.5مشابهت دارهند. مدت بیکاري مردان و زهنان جویاي کار به ترتیب مساوي  1395ساله کشور در سال  59تا  18جمعیت  

بدست آمده است. 

قرار گرفت که براي کد گذاري و استخراج، اهنواع مشاغل را بر اساس مرتبه طی یک سوال، هنوع شغل پاسخگویان شاغل مورد پرسش  

درصد  22.7شغلی از خیلی باال تا خیلی پایین طبقه بندي هنمودیم. طبق هنتایج بدست آمده بیشترین درصد،  به کارمندان عادي دولت (  

صد زهنان) و صاحبان مشاغل تخصصی در سطوح میاهنه (  در12.6درصد مردان و 18.3درصد زهنان) ، کسبه و پیشه وران ( 30.9مردان و 
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به کار آهنها  16.5درصد زهنان) اختصاص داشته است. میاهنگین سابقه کار شاغلین  10.6درصد مردان و  14.2 سال، متوسط سن شروع 

در شباهنه روز می باشد. ساعت9.2سال و متوسط ساعات کار آهنها  4.3سال، متوسط مدت بیکاري شاغلین قبل از شروع  اولین کار 23.3

درصد مزد و  41.2درصد مزد و حقوق بگیردولتی  و  31درصد از شاغلین  در شغل خود کارفرما بوده ،  8.6از هنظر وضعیت شغلی   

هنفر بدست آمده است.98و 122حقوق بگیر خصوصی بودهند. میاهنگین تعداد کارکنان در محل کار مردان و زهنان شاغل به ترتیب مساوي  

پاسخگویان، به ترتیب برابر   ،  1.316،  1.535میاهنگین درآمد ماهاهنه پاسخگویان، همسر آهنها ، کل درآمد خاهنواده و کل هزینه زهندگی 

میلیون تومان بوده است. 2.080و 2.220

اقتصادي اجتماعی آهنها  از تلفیق میزان تحصیالت، هنوع شغل، میزان درامد ، هزینه زهندگی و وضعیت مسکن پاسخگویان، شاخص پایگاه 

درصد در سطح 19.7درصد از پاسخگویان شاغل، در پایگاه اقتصادي اجتماعی باالي باال، 8.8ساخته شد که بر اساس هنتایج بدست آمده، 

پایین و  20.1درصد در سطح متوسط،  44.8باال،   پایین پایین قرار داشته اهند. به همین ترتیب ا6.6درصد در سطح  ز درصد در سطح 

تلفیق متغیر هاي تحصیالت، هزینه زهندگی و وضعیت مسکن براي پاسخگویان بیکار در جستجوي کار، شاخص پایگاه اقتصادي اجتماعی  

ساخته شد.

درصد در سطح 39.9درصد در سطح باال،  16.1درصد از آهنها در پایگاه اقتصادي اجتماعی باالي باال،  8.4هنتایج بدست آمده هنشان داد،  

درصد در سطح پایین پایین قرار داشته اهند.8.9درصد در سطح پایین و 26.7متوسط، 

درصد  57.9به منظور پی بردن به قومیت پاسخگویان، زبان مادري آهنها مورد پرسش قرار گرفت. طبق هنتایج بدست آمده، زبان مادري  

درصد  0.8درصد بلوچی،  1.4درصد مازهندراهنی،  1.4درصد گیلکی، 3.2درصد لري،  6.4درصد کردي،  12.9درصد آذري،  15.2فارسی،  

درصد ترکمنی بود. 0.7عربی و 

درصد پیرو سایر ادیان ( مسیحی، کلیمی، زرتشتی) بودهند. 0.4درصد سنی و 8.4درصد از پاسخگویان شیعه مذهب، 90.8

ز وضعیت تحصیلی خود، میزان مهارتهاي فنی و علمی و  هنتایج سواالت مربوط به معدل تحصیلی پاسخگویان، ارزیابی آهنها امجموعاز  

21.4درصد از پاسخگویان در سطح باالي باال،  7.4میزان مصرف فرهنگی آهنها، شاخص سرمایه فرهنگی ساخته شد. سرمایه فرهنگی   

قرار داشته است. درصد در سطح پایین یایین 9.6درصد در سطح پایین و20.4درصد در سطح متوسط، 41.2درصد در سطح باال، 

همچنین از تلفیق هنتایج مربوط به سواالت سواد و تحصیالت والدین، عالقه و هنقش والدین در ادامه تحصیل پاسخگویان، اهمیت قائل 

کار، شاخص  فرهنگ  معیارهاي  از  برخی  براي  پدر  قائل شدن  اهمیت  و  پیشرفت  به  مربوط  معیارهاي  از  برخی  مورد  در  والدین  شدن 

درصد از آهنها در سطح 11.4فرهنگی خاهنواده پدر پاسخگویان ساخته شد. طبق هنتایج بدست آمده سرمایه قرهنگی خاهنواده پدر  سرمایه  

درصد در سطح پایین پایین قرار 8.8درصد در سطح یایین و  22.1درصد در سطح متوسط،  39.9درصد در سطح باال،  17.1یاالي باال،  

داشته است.  

اسخگویان در این مطالعه مورد پرسش قرار گرفت، بر اساس هنتایج بدست آمده بیشترین درصد پدران پاسخگویان به هنوع شغل پدر پ

پیشه ور(   (  27.5ترتیب کسبه و  عادي دولت  کارمندان  (  19.9درصد)،  دامدار  براي شاخص   18.2درصد) و کشاورز و  بودهند  درصد) 

مرتبه شغلی پدر ، استان محل سکوهنت پدر، مرتبه محله مسکوهنی پدر و سطح االت مربوط به  سرمایه اقتصادي خاهنواده پدر پاسخگویان از سو

جمعبندي پاسخ هاي مربوط به این چهار متغیر، شاخص سرمایه اقتصادي خاهنواده پدرساخته شد  طبقاتی خاهنواده پدري استفاده گردید..از  

درصد در 34.4درصد در سطح باال،  21.6سخگویان در سطح باالي باال،  در صد از پا7.6و طبق هنتایج بدست آمده، سرمایه اقتصدي پدر  

درصد در سطح خیلی پایین قرار داشته است.21.4درصد در سطح پایین و 15.2سطح متوسط ، 

تلفیق   از  توفیق طلبی (  19ویژگی: سخت کوشی (  5شاخص اخالق کار  )،  7گویه)، حسابگري و صرفه جویی(  10گویه)،  گویه 

درصد از 4.6،  مندرج در جدول زیرگویه)، ساخته شد . طبق هنتایج بذست آمده 7گویه) و سود اهندوزي و تحصیل ثروت(  7درستکاري(  
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درصد در سطح 32.2درصد درسطح متوسط،  46.5درصد در سطح باال،  14.5پاسخگویان داراي اخالق کار در سطح باالي باال بوده،  

( دامنه هنمرات از 2.87ق کار در سطح پایین پایین بودهند . میاهنگین هنمره اخالق کار پاسخگویان، مساوي  درصد داراي اخال2.2پایین و  

بوده است) یعنی در سطح کمتر از حد متوسط می باشد. 5تا 1

�ان  بر حسب شاخصها� مداخله گر در اخالق �ار-١جدول   �توز�ــــع درصد �اسخگ

� �ممتوسط  ز�اد خ�� ز�اد شاخص �م خ�� م�اهنگ��
 ٢٫٦٥ ٤٣٫١٠٫٦ ٤٦٫٦ ٩٫٦ ٠٫٢سخت کو��

فت و موفق�ت   ٢٫٨٩ ٢٩٫٧١٫١ ١٩٫٤٤٨٫٦ ١٫٢توفیق طل§¦ و گرا¥ش £ه پ¡ �
̄® و امسا  ٢٫٧١ ٣٢٫٩٤٫٢ ٥٢٫١ ٩٫٥ ٣٫٤حسابر�، °فه جو

 ٣٫٤٨ ١٢٫٠١٫٠ ٢٧٫٠٤١٫٨ ١٨٫١درست²ار�
 ٢٫٥٦ ٤٣٫٠٣٫١ ٤٨٫٧ ٥٫٠ ٠٫٣سود اهندوز� و تحص�ل ثروت 

 ٢٫٨٧ ٣٢٫٢٢٫٢ ١٤٫٥٤٨٫٥ ٤٫٦ اخالق �ار 

شاخص کلی فرهنگ کار با سه شاخص وجدان کار، برهنامه ریزي کاري منظم و محکم کاري در کار ها مورد محاسبه قرار گرفت. 

گویه)، روابط اهنساهنی با افراد در 13گویه)، اراده گرایی (  7ویژگی: همسویی منافع فردي با اجتماع (  5شاخص وجدان کار، از تلفیق  

گویه) مورد سنجش قرار گرفت و 6گویه) و روح جمعی و مشارکت در کار(  10گویه)، مسئولیت پذیري و رعایت قاهنون(  10محیط کار(  

داد  هنشان  کار  هنتایج  وجدان  ،  6.1که  بوده  باال  باالي  در سطح  پاسخگویان  از  باال،  27.2درصد  سطح  در  درسطح 43.7درصد  درصد 

و  20.8متوسط،   پایین  سطح  در  کار 2.2درصد  وجدان  هنمره  میاهنگین  است.   پایین  پایین  سطح  در  کار  وجدان  داراي  هنیز  درصد 

االتر می باشد. بوده که کمی از حد متوسط ب3.14پاسخگویان  برابر 

شناسی(   وقت  ویژگی:  سه  مجموع  از  منظم،  کاري  ریزي  برهنامه  پذیري(  12شاخص  هنظم  هنقطه 6گویه)،  درست  شناخت  و  گویه) 

باالي باال برهنامه ریزي کاري 5گویه) مورد محاسبه  قرار گرفت. بر اساس هنتایج بدست آمده  6شروع(   پاسخگویان در سطح  از  درصد 

اهند، پایین و  27.2درصد در سطح متوسط،  47.3درصد در سطح باال،  18.9منظم داشته  درصد در سطح خیلی  1.5درصد در سطح 

یعنی در سطح متوسط می باشد. 3پایین در کار خود برهنامه ریزي کاري منظم داشته اهند. میاهنگین هنمره این شاخص حدود 

از مجموع   کارها،  در  محکم کاري  و د 8شاخص  تدبیر  (  ویژگی:  (  6وراهندیشی  داهنش طلبی  از 6گویه)،  استفاده  و  مشورت  گویه)، 

6گویه)، ریسک پذیري (  6گویه)، گرایش به هنوآوري (  10گویه)، تقویت تعهد کاري (  6گویه)، اهنطباق پذیري (  6تجارب دیگران (  

درصد از پاسخگویان در کار  خود در سطح خیلی  4.8گویه)، مورد محاسبه قرار گرفت و هنتیجه شان داد  10گویه) و روحیه کارآفرینی ( 

درصد در سطح 2.5درصد در سطح پایین و  33.3درصد در سطح متوسط،  42.8درصد در سطح باال،  14.1باال محکم کاري داشته اهند.  

بدست آمد که از  2.87خیلی پایین  در کار خود  محکم کاري  می کرده اهند. میاهنگین هنمره محکم کاري در کارهاي پاسخگویان برابر  

رقم متوسط کمتر است. 

از مجموع سه شاخص وجدان کار، برهنامه ریزي کاري منظم و محکم کاري در کارها  )2( جدول شماره  شاخص کلی فرهنگ کار

درصد در سطح 20.9درصد از پاسخگویان در سطح خیلی باال،  5.4مورد محاسبه قرار گرفته است.  طبق هنتایج بدست آمده، فرهنگ کار  

درصد در سطح خیلی پایین بوده و میاهنگین هنمره فرهنگ کار برابر 2.3درصد در سطح پایین و  26.7درصد در سطح متوسط،  44.7باال،  

یعنی در حد متوسط می باشد 3
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�ان بر حسب متغ�º ها� مداخله گر در شاخص فرهنگ �ار -٢جدول  .�توز�ــــع درصد �اسخگ

�م  �ممتوسط  ز�اد خ�� ز�اد شاخص   رد½ف  � خ��  م�اهنگ��

 ٣٫١ ٢٠٫٨٢٫٢ ٢٧٫٢٤٣٫٧ ٦٫١وجدان �ار ١

 ٣٫٠ ٢٧٫٢١٫٥ ١٨٫٩٤٧٫٣ ٥٫٠برهنامه ر�ز� �ار� منظم  ٢

 ٢٫٩ ٣٣٫٣٢٫٥ ١٦٫٧٤٢٫٨ ٤٫٨ مح²م �ار� در �ارها  ٣

 ٣٫٠ ٢٦٫٧٢٫٣ ٢٠٫٩٤٤٫٧ ٥٫٤شاخص فرهنگ �ار 

از حداکثر قسمتی،5در طیف  ار در استاهنهاي مختلف کشور هنشان  می دهد که، فرهنگ کار شاغلینمقایسه تطبیقی میزان فرهنگ ک

( استان پزد) متغیر است. این میزان، پس از استان یزد، در استاهنهاي خراسان شمالی،   2.37( استان کهکیلویه و بویر احمد) تا حداقل  4

کردس اصفهان،  مرکزي،  تهران،  بوشهر،  گلستان،  کشور(  قم،  متوسط کل  از حد  کمتر  کرماهنشاه  و  فارس  البرز،  در سایر 3تان،  و  بوده   (

در هنقشه زیر  طبقه بندي استاهنهاي کشور بر حسب میزان فرهنگ کار هنمایش داده  استاهنها این رقم بیشتر از حد متوسط کل می باشد. 

شده است. 

نگ کار شاغلین در این مطالعه، از میاهنگین هنمره فرهنگ کار کمتر بوده  هنمره شاخص اخالق کار به عنوان شاخص واسط و موثر در فره

( 2.43( استان سیستان و بلوچستان) تا حداقل  3.59می باشد).  این شاخص از حداکثر  2.87و از رقم متوسط هنیز کمتر است ( برابر  

ر استاهنهاي بوشهر، یزد، کردستان، گلستان، تهران، استان خراسان شمالی)  هنوسان دارد. پس از استان خراسان شمالی هنمره این شاخص د

قم، چهارمحال بختیاري، لرستان، البرز، مرکزي، زهنجان، سمنان و کرماهنشاه کمتر از رقم مشابه در کل کشور است. در استان اصفهان با  

هنقشه زیر  طبقه شور می باشد.رقم مربوط به کل کشور مساوي بوده و در سایر استاهنها هنمره این شاخص بیشتر از  رقم متوسط کل ک

بندي استاهنهاي کشور را بر حسب میزان اخالق کار هنمایش می دهد. 
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.

میزان فرهنگ کار، به ترتیب در قومیت هاي  مازهندراهنی، ترکمن، عرب، کرد و فارس کمتر با مراجعه به هنمودار زیر مالحظه می شود که،  

گیلک، آذري و لر بیشتر از متوسط کل می باشد. از متوسط کل کشور بوده و در چهار قومیت بلوچ،

قومیت هاي مازهنداراهنی، کرد، لر، عرب، ترکمن و فارس کمتر از حد متوسط کل و قومیت هاي بلوچ، گیلک و آذري بیشتر از متوسط کل   

داراي هنمره اخالق کار بوده اهند. 

می  2.76و  2.90و میاهنگین هنمره اخالق کار آهنها مساوي  2.95و   3.02میاهنگین هنمره فرهنگ کار مردان و زهنان شاغل به ترتیب برابر  

ناهنکه مالحظه می شود هنمره فرهنگ و اخالق کار مردان شاغل بیش از زهنان شاغل است، ولی بین هنمره  فرهنگ کار مردان و زهنان چباشد. 
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مر کار  اخالق  هنمره   میاهنگین  بین  عوض  در  و   . هندارد  وجود  دار  معنا  تفاوت  با  شاغل،  زهنان  و  دار 99دان  معنا  تفاوت،  اطمینان  درصد 

مشاهده می گردد.  

بین میاهنگین هنمره فرهنگ و اخالق کار شاغلین در این بررسی برحسب گروههاي سنی آهنها تفاوت معنا داري وجود هندارد. به عبارتی کم  

و یا زیاد شدن سن، تأثیري در تغییرات فرهنگ و اخالق کار افراد هندارد.

این بررسی با  م تأثیر مستقیم  99یزان سواد و تحصیالت پاسخگویان شاغل در  آهنها  در صد اطمینان بر میزان فرهنگ و اخالق کار 

دارد. بطوریکه هرچه بر میزان سواد و تحصیالت پاسخگویان اضافه می شود میاهنگین هنمره فرهنگ و اخالق کار آهنها هنیز افزایش می یابد. 

درصد اطمینان بر میاهنگین هنمره فرهنگ و اخالق کار پاسخگویان شاغل تاثیر معنادار و مستقیم دارد.  99بی با  میزان اعتقادات مذه

بطوریکه با افزایش میزان اعتقادات مذهبی پاسخگویان، میاهنگین هنمره فرهنگ و اخالق کار آهنها هنیز افزایش می یابد. 

ا بندي  رتبه  اساس  بر  پاسخگویان  بررسی،  شغل  این  گردید سپس  در  بندي  دسته  پایین  پایین  تا  باال   باالي  از  پنج گروه  به  رزشی 

، هرچه رتبه شغلی  هنتایج هنشان می دهد میاهنگین هنمره فرهنگ و اخالق کار آهنها بر حسب هر یک از این گروهها مورد محاسبه قرار گرفت،

درصد اطمینان معنا دار است.99و این تفاوت با افراد باالتر است میاهنگین هنمره فرهنگ و اخالق کار آهنها هنیز بیشتر می باشد

بین میاهنگین هنمره فرهنگ و اخالق کار شاغلین و وضعیت شغلی آهنها تفاوت معنا دار وجود دارد. بطوریکه  هنمره فرهنگ و اخالق کار 

ن مستقل و کارکنان خاهنوادگی  کارفرمایان  و مزد وحقوق بگیران دولتی، بیش از مزد وحقوق بگیران بخش خصوصی یا تعاوهنی، کارکنا

در صد اطمینان معنی دار است.99بدون مزد است. و این  تفاوت با 

واحد هاي گوچک  از  بیش  زیاد،  کارکنان  با  و  بزرگ  و موسسات  در سازماهنها، شرکتها  کار شاغلین  اخالق  و  فرهنگ   هنمره  میاهنگین 

ی دار است.در صد اطمینان معن99اقتصادي می باشد. و این رابطه با  

میزان رضایت شغلی بر هنمره فرهنگ و اخالق کار شاغلین تأثیر مثبت و معنا دار دارد. و افراد با رضایت شغلی بیشتر ، فرهنگ و اخالق  

در صد اطمینان معنی دار است.99کار باالتري دارهند. و این رابطه با 

بطوریکه هرچه بر میزان درآمد افراد اضافه ستقیم و معنا دارد وجود دارد  ه مبین فرهنگ و اخالق کار شاغلین و میزان درآمد آهنها رابط

در صد اطمینان معنی دار است.95می گردد، هنمره فرهنگ و اخالق کار آهنها هنیز افزایش می یابد. و این رابطه با 

اخالق کار بیشتري کسب کرده اهند. لذا با پاسخگویاهنیکه والدین آهنها هنقش بیشتري در پیشرفت تحصیلی آهنها داشته اهند، هنمره فرهنگ و  

درصد اطمینان،  می توان گفت که  هنقش مثبت والدین در ادامه تحصیل افراد، بر فرهنگ و اخالق کار آهنها تأثیر مستقیم دارد.99

از سایر افراد است. به میاهنگین هنمره فرهنگ و اخالق کار، در بین پاسخگویاهنیکه پدرشان، به هنسبت بیشتر، اهل کار و تالش بوده بیش

با   پدرشان  تالش  و  کار  میزان  با  بررسی  این  در  شاغلین  کار  اخالق  و  فرهنگ  که  توان گفت  می  ارتباط 99عبارتی  اطمینان  در صد 

مستقیم دارد.

: آزمون فرضیه ها

ارزیابی و تجزیه و تحلیل خواهد  در این قسمت ابتدا فرضیه هاي فرعی تحقیق مورد آزمون قرار می گیرهند و سپس فرضیه اصلی تحقیق،

 شد

فرهنگ کار افراد با اخالق کار آهنها ارتباط مستقیم دارد: –1فرضیه فرعی  

میاهنگین هنمره فرهنگ کار شاغلین مورد مطالعه است.  ) استفاده  شدهFبراي سنجش این فرضیه از آزمون تجزیه واریاهنس ( آزمون  

ارتباط مستقیم دارد ، بطوریکه هرچه میزان اخالق کار افراد  و در حد  3در این بررسی که برابر   متوسط است با میزان اخالق کار آهنها 
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باالتر است هنمره فرهنگ کار آهنها هنیز رقم باالتري می باشد. بنابراین می توان گفت که بین فرهنگ کار و اخالق کار پاسخگویان شاغل با  

جود دارد واین  فرضیه  اثبات می گردد. در صد اطمینان رابطه مستقیم و معنا دار و99

فرهنگ و اخالق کار افراد با  پایگاه اقتصادي اجتماعی آهنها ارتباط مستقیم دارد:–2فرضیه فرعی  

با استفاده از آزمون تجزیه واریاهنس بین میزان فرهنگ کار و میزان اخالق کار پاسخگویان شاغل با سطح پایگاه اقتصادي اجتماعی  

درصد اطمینان رابطه مستقیم و معنا دار وجود دارد. بنابراین فرضیه تحقیق اثبات می گردد 95و 99ه ترتیب با آهنها ب

فرهنگ و اخالق کار افراد با سرمایه فرهنگی آهنها ارتباط مستقیم دارد:–3فرضیه فرعی  

سرمایه فرهنگی آهنها با استفاده از روش تجزیه واریاهنس  دراین فرضیه ارتباط بین فرهنگ کار و اخالق کار شاغلین بطور جداگاهنه با  

در صد اطمینان با  98در صد اطمینان و اخالق کار با  99فرهنگ کار  با  بدست آمده هنشان داد،  مورد آزمون قرار گرفته که هنتایج آهنها  

س چه  هر  که  معنا  این  به  دارهند.  دار  معنا  و  مستقیم  رایطه  شاغل  پاسخگویان  فرهنگی  میزان سرمایه  است  بیشتر  افراد  فرهنگی  زمایه 

فرهنگ کار و اخالق کار آهنها هنیز  رقم باالتري کسب کرده است.

فرهنگ و اخالق کار افراد با  سرمایه فرهنگی پدرآهنها ارتباط مستقیم دارد: –4رضیه  فرعی  ف

شاغل پاسخگویان  کار  اخالق  میزان  و  کار  فرهنگ  میزان  بین  واریاهنس  تجزیه  با  آزمون  می دهد  هنشان  پدرآهنها  فرهنگی  سرمایه  با 

افزایش سطح سرمایه فرهنگی پدر پاسخگویان، میاهنگین هنمره فرهنگ  و اخالق کار آهنها هنیز افزایش می یابد .بنابراین می توان گفت که با  

عنا دار وجود دارد. و فرضیه درصد اطمینان، بین فرهنگ و اخالق کار و سرمایه فرهنگی پدر پاسخگویان شاغل، رابطه مستقیم و م99

تحقیق اثبات می گردد. 

فرهنگ و اخالق کار افراد با  سرمایه اقتصادي پدرآهنها ارتباط مستقیم دارد: –5فرضیه فرعی  

این فرضیه از طریق آزمون تجزیه واریاهنس مورد آزمون قرار گرفت و هنتایج هنشان می دهدکه بین میزان فرهنگ کار پاسخگویان شاغل 

درصد اطمینان تفاوت وجود دارد ولی این تفاوت جهت دار هنمی باشد .یعنی با افزایش و  97اساس سطوح سرمایه اقتصادي پدرآهنها  با  بر

یا کاهش سطح سرمایه اقتصادي پدر میزان فرهنگ کار پاسخگویان بطور یکنواخت افزایش و یا کاهش هنمی یابد. در ضمن بین اخالق  

ر رابطه معنا دار وجود هندارد. لذا این فرضیه رد می شود.  کار و سرمایه اقتصادي پد

t  بین فرهنگ و اخالق کار افراد  و هنوع شغل آهنها تفاوت معنا دار وجود دارد: –6رضیه  فرعی

بین درصد اطمینان تفاوت وجود دارد. میاهنگین هنمره فرهنگ و اخالق کار در99بین فرهنگ و اخالق کار شاغلین با هنوع شغل آهنها با  

کارمندان عالیرتبه  و ارشد دولت بیش از سایر شاغلین است و میاهنگین هنمره فرهنگ و اخالق کار در میان کارگران کشاورزي و دامداري،  

در رده پایین تر قرار دارد. با توجه به این هنتایج فرضیه فوق اثبات می شود.  ،و کارگران ساده 

راد  و قومیت آهنها تفاوت معنا دار وجود دارد:بین فرهنگ و اخالق کار اف- 7فرضیه فرعی  

واریاهنس،   آهنالیز  آزمون  اساس  با  بر  پاسخگویان  کار  اخالق  و  دارهند.  99فرهنگ  دار  معنا  تفاوت  ها  قومیت  اساس  بر  اطمینان   درصد 

قومیت ها ( به ترتیب فارس میاهنگین هنمره فرهنگ کار در بین اقوام بلوچ ، گیلک و آذري  در سطح باالتر از متوسط است و براي سایر  

کرد، عرب، ترکمن و مازهندراهنی) کمتر از حد متوسط و براي قوم لر هنیز در سطح متوسط می باشد. 
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هنمره اخالق کار پاسخگویان در تمام قومیت ها کمتر از هنمره فرهنگ کار آهنها است.. در این مورد میاهنگن هنمره اخالق کار دو قوم بلوچ و  

وسط و براي سایر قوم ها کمتر از حد متوسط می باشد گیلک بیشتر از حد مت

) است. 2.58و 2.59کمترین هنمره فرهنگ و اخالق کار، متعلق  به قوم مازهندراهنی (به ترتیب 

با توجه به این هنتایح  فرضیه فوق اثبات می گردد. 

برخوردار ا:  تحقیقفرضیه اصلی  برحسب میزان  زهندگی خاهنوادگی و  اهنواع سرمایهفراد جامعه در جریان  از  اجتماعی، ي  هاي فرهنگی، 

ستگاه جغرافیایی به کمیت و کیفیت خاصی از عادات و منش مربوط به کار و بطور کلی فرهنگ ااقتصادي و ویژگی هاي زمینه اي و خ

کنند. کار دست پیدا می

ز سه متغیر اخالق کار، پایگاه اقتصادي اجتماعی  هنتایج آزمون تحلیل مسیر هنشان داد که فرهنگ کار  شاغلین در جامعه هنموهنه آماري، ا

شخص و سرمایه فرهنگی پدر بطور مستقیم و سن و سرمایه اقتصادي پدر بطور غیر مستقیم تاثیر می پذیرد

این  آزمون  لذا جهت  باشند.  تغییرات فرهنگ کار موثر می  زیادي در  اصلی تحقیق متغیر هاي  چناهنکه مالحظه می شود در فرضیه 

ه ار تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده کرده ایم. فرضی

در این مطالعه متغیر وابسته فرهنگ کار و متغیر هاي مستقل عبارتند از  اخالق کار به عنوان متغیر واسط، پایگاه اقتصادي اجتماعی،  

که وارد معادله رگرسیون شده  سخگویان. سرمایه فرهنگی پاسخگویان، سرمایه فرهنگی پدر آهنها،  سرمایه اقتصادي خاهنواده پدري و سن پا

به شرح جداول زیر می باشد. ، که هنتایج آن 

هاي حاصل از تحلیل رگرسیون چندگاهنه به روش توأمجداول مربوط به یافته

Model Summary

Model R R Square
Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate

١ .٧١٩a .٦٢٣٢٤. ٥١٥. ٥١٧ 

a. Predictors: (Constant), resen, rrESp, reAkhlag٢, 
rrFsme, rrSes, SarmayeFarhangiP٢

ANOVAb

Model 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

١ Regression ٦٢٤٫٩٧٧ ١٠٤٫١٦٣ ٦ ٢٦٨٫١٦١ .٠٠٠a

Residual ٥٨٤٫٩٨١ ١٥٠٦ .٣٨٨ 

Total ١٢٠٩٫٩٥٨ ١٥١٢
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a. Predictors: (Constant), resen, rrESp, reAkhlag٢, rrFsme, rrSes, 
SarmayeFarhangiP٢

b. Dependent Variable: refarhang٢

Coefficientsa

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

١ (Constant) .٤٠٢. ٨٣٨. ١٣٠. ١٠٩ 

reAkhlag٢ .٣٨٫٤١٥ ٦٩٤. ٠١٩. ٧٤٤ .٠٠٠ 

rrSes .٢٫١١٠ ٠٤٥. ٠١٩. ٠٤٠ .٠٣٥ 

rrFsme .٦٦٢. ٤٣٨. ٠١٠. ٠٢٠. ٠٠٩ 

SarmayeFarhangi
P٢ 

.٤٫٩٧٣ ١٠٦. ٠٠٢. ٠٠٩ .٠٠٠ 

rrESp -.٧٧٥. ٢٨٥.- ٠٠٥.- ٠١٤. ٠٠٤ 

resen .٨٠٤. ٢٤٩. ٠٠٥. ٠١١. ٠٠٣ 

a. Dependent Variable: refarhang٢

درصد  99بدست آمده که بیاهنگر رابطه معنا دار با  0.719فرهنگ کار با متغیر هاي مستقل داخل معادله برابر  ضریب همبستگی  میان  

برابر   تعیین  ضریب  باشد.   می  تواهنند  0.517اطمینان  می  کار  فرهنگ  با  معنادار  رابطه  داراي  هاي  متغیر  یعنی  از 51.7است  درصد 

تغییرات آهنرا تبیین هنمایند. 

متغیر اخالق کار، پایگاه اقتصادي اجتماعی، و سرمایه فرهنگی پدر داراي 3دول  سوم  رگرسیون،  مالحظه می شود که،  با مراجعه به ج

با   معنادار  رابطه  و سن  پدر  اقتصادي  پاسخگو، سرمایه  فرهنگی  متغیر هاي سرمایه  کار هستند و  فرهنگ  با  دار  معنا  و  رابطه مستقیم 

ر هاي فوق اخالق کار داراي بیشترین ضریب تاثیر می باشد  با توجه به این هنتیجه فرضیه اصلی تحقیق فرهنگ کار هندارهند.. در بین متغی

هنیز اثبات می گردد. 

معادله رگرسیون میزان فرهنگ کار در جامعه هنموهنه آماري، به شرح زیر است: 

میزان فرهنگ کار = 0.109+ 0.744کار )+ ( اخالق  0.04اجتماعی )  -+ ( پایگاه اقتصادي  0.009(سرمایه فرهنگی پدر) 
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: مدل تجربی تحقیق با استفاده از روش تحلیل مسیر

به ترتیب سه متغیر ، اخالق کار، پایگاه اقتصادي اجتماعی پاسخگویان و  از اجراي براهنامه تحلیل مسیر،بر اساس هنتایج بدست آمده

رمایه فرهنگی و سن هر پاسخگو بطور غیر مستقیم بر تغییرات فرهنگ کار تأثیر  سرمایه فرهنگی پدر آهنها بطور مستقیم و متغیرهاي س

دارهند. لذا  فرضیه اصلی تحقیق هنیز تأیید می شود. 

مسیر تأثیر متغیرهاي مستقل بر متغیر فرهنگ کار و ضرایب تاثیر آهنها -2هنمودار 

0.060

0.132

0.694

0.045

0.106

0.158

-پایگاه اقتصادي  
اجتماعی 

فرهنگ کار 
اخالق کار 

سرمایه  
اقتصادي پدر

سرمایه  
رهنگی پدر ف

سن
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: هنتایج

بر رابطه و هافسی،  را کههنظریه وبرهنتایج بدست آمده در این تحقیق، در مورد ارتباط مستقیم بین اخالق کار با اعتقادات مذهبی، 

بارز تقاد وبر، روحیه سرمایه داري ویژگی.  از طرف دیگر به اع می کردهند، تایید می هنمایدمثبت بین اخالق کار و وابستگی مذهبی تأکید  

هنیز مشاهده   بررسی  این  در  هنیستند.  داري  سرمایه  ایجاد روحیه  به  قادر  اسالمی  و جوامع  کاتولیک ها  ولی  است،  پروتستاهنی  گروههاي 

ان گفت که در شدکه که دو شاخص سود اهندوزي و تحصیل ثروت و ریسک پذیري  داراي کمترین امتیاز بوده اهند و به تعبیري می تو

کشور ما روحیه سرمایه داري بسیار ضعیف است و با هنظریه وبر اهنطباق دارد. 

اهنسان میمی  آور تبدیل  کار به چیزي مشمئزکننده و رهنج،  داريمارکس معتقد است که در هنظام سرمایه خواهد تا سر حد  شود که 

کوشی،  آید و سخن گفتن از اخالق کار، سختصدد ارتقاء شغل خود برهنمیلذا کارگري که از کار بیگاهنه است، درامکان از آن دوري کند. 

در مطالعه حاضر،  میزان دو شاخص، سخت کوشی و خالقیت و هنوآوري، کمتر معنی است.  تالش، خالقیت و هنوآوري در کار براي وي بی

داشته و درصد باالیی از شاغلین پاسخگو در  از سطح متوسط هستند . پس می توان گفت که هنتایج این تحقیق با  هنظر مارکس، اهنطباق

این بررسی  ، در کار خود، دچار بیگاهنگی از کار می باشند. 

عدم تعادل هرج و مرج گوهنه اي بوجود آمده که عالیق جوامع،  در اخالق حرفه اي  و فعالیت هاي اقتصاديدورکیم معتقد است: 

عه حاضر هنیز شاخص همسویی منافع فردي با اجتماع در بین شاغلین پاسخگو در حد  . در مطالفردي خود خواهاهنه بر آن سیطره دارد

متوسط بوده و بخصوص  برخی از گویه هاي مربوط به این شاخص بر ترجیح عالئق و مسائل شخصی شاغلین  بر دیگران در محیط کار  

بعضی مواقع کار "و  "شخصی خود را هنیز اهنجام می دهم در کنار کارم، کارهاي  "داللت می کنند . به عنوان مثال در پاسخ دو جمله :  

درصد از پاسخگویان هنظر موافق داشته اهند. لذا می توان هنتیجه گرفت 50و  54، به ترتیب  "اقوام و دوستان خودم را زودتر اهنجام می دهم 

ره دارد.که طبق هنظر دورکیم ، بر فعالیت هاي اقتصادي در جامعه ایران عالئق فردي خود خواهاهنه سیط

مشاغل، تفاوت در هنگرش ها را موجب می گردد. کارگران، کنترل کمتري بر آینده دارهند. با درآمد  درسوکارمن معتقد است، تفاوت

. در این تحقیق هنیز مشاهده  کمتري که براي سرمایه گذاري دارهند به سوي قدر گرایی متمایل و به لذت هاي آهنی عالقمند می گردهند.

زان فرهنگ کار در بین افراد داراي مشاعل مختلف متفاوت بوده و بخصوص این میزان در بین شاغلین در مشاغل کارگري کردیم که می

پایین تر از بقیه می باشد. 

تواهنسته  در مشخص کرده ورا براي توسعه مفهومی و هنظري اخالق کار،  "شرفتیاهنگیزه موفقیت یا پ "،مک کله لند عامل ذهنی  

اثبات کند ه خودمطالع اقتصادي  اهنگیزه موفقیت و سطح پیشرفت  بین هنمرات شاخص  هنیز  همبستگی مثبت شدیدي را  در این تحقیق 

شاخص توفیق طلبی و گرایش به پیشرفت و موفقیت به عنوان یک شاخص تعیین کننده اخالق کار مورد سنجش قرار گرفت که با کسب 

ین شاخص می باشد. بنابراین یکی از مواهنع رشد اقتصادي در جامعه ایران ضعف اهنگیزه توفیق بیاهنگر ضعیف بودن ا2.94هنمره میاهنگین،  

طلبی و گرایش به پیشرفت در میان شاغلین می باشد.  

است. هنتایج تحقیق حاضر هنیز بیاهنگر میزان اخالق کار در میزان اخالق کار در ایران تقریبا متوسط)،  1377بر اساس تحقیق معید فر (  

سطج کمی کمتر از متوسط می باشد بنابراین میزان اخالق کار در کشور طی دو دهه اخیر هنه تنها افزایش هنیافته بلکه با کمی کاهش هنیز 

روبرو بوده است. 

مایه که ما در سطح ملی شاهد بحران در تلقی از کار، ثروت اهندوزي و اهنباشت سر"، می  هنویسد)، 1380(معیدفر در مطالعه اي دیگر،

در این تحقیق هنیز .  "و بطور کلی اخالق و فرهنگ کار هستیم و فرهنگ و اخالق کار در ایران هنسبتَا ضعیف است،  و مفاهیم مرتبط با آن

شاخص تعیین کننده اخالق کار و تمامی شاخص هاي مربوط به فرهنگ کار، کمترین 5شاخص سوداهندوزي و تحصیل ثروت در میان  

کرده است . لذا  این یافته هنیز با یافته معید فر همخواهنی دارد.) را کسب2.68هنمره  ( 
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کار مبتنی بر روابط مطرح هنموده که ماهنع اصلی تحول و پیشبرد جامعه ایران، عدم گذار از  در تحقیق خود)1387قاضی مرادي (

اساس هنتایج تحقیق  حاضر، میزان شاخص مسئولیت . بر شخصی، به کار مجرد، یعنی کار براي بازار و مبتنی بر قاهنون و قرار داد است.

50پذیري و رعایت قاهنون در حد متوسط بوده و با توجه به این رقم، می توان گفت که، میزان مسئولیت پذیري و رعایت قاهنون در بین  

درصد از پاسخگویان در سطح پایین یا خیلی پایین می باشد و با تحقیق قاضی مرادي همخواهنی دارد.

هنتایج کلی بدست آمده در مورد اخالق کار در این بررسی هنشان داد، که میزان اخالق کار در کشور در سطح پایین قرار دارد و شاخص 

حسابگري، صرفه جویی و  ،  سود اهندوزي و تحصیل ثروتها و معرف هاي تضعیف کننده آن به ترتیب اهمیت عبارتند از میزان ضعیف،

ر که قبٌال هم اشاره شد هر یک از این شاخص ها توسط تعدادي جمله یا گویه مورد سنجش قرار گرفتند  هماهنطوسخت کوشی.و امساك

، که در بین آهنها هنیز جمله ها ي تضعیف کننده در جدول زیر مندرج هستند.  

برهنامه ریزي کاري شاخص مربوط به  3شاخص مربوط به وجدان کار،  5شاخص تعیین کننده فرهنگ کار در این مطالعه (  16از بین  

گرایش به ،  ریسک پذیريشاخص تعیین کننده محکم کاري در کارها) ، شاخص هاي تضعیف کننده آن به ترتیب عبارتند از:  8منظم و  

. گویه ها یا  وقت شناسی، و  تقویت تعهد کاري،  روحیه کارآفرینی،  شناخت درست هنقطه شروع و موقعیت در عمل،  اهنطباق پذیري،  هنوآوري

ارائه شده است  6- 2ي تضعیف کننده هر کدام از این شاخص ها هنیز د جدول جمله ها

:برهنامه ها و سیاستهاي تقویت فرهنگ کار

چناهنکه در بخش یافته ها  و هنتایج بدست آمده از این تحقیق  مشاهده کردیم، میزان فرهنگ کار در کشور در حد متوسط بوده و از 

فرهنگ تعیین کننده  برهنامه ریزي بین سه شاخص  امتیاز دو شاخص   بیشتر و  متوسط کمی  از حد  امتیاز شاخص وجدان کاري  کار، 

کاري منظم و محکم کاري در کارها از سطح متوسط،  پایین تر بوده است.  همچنین امتیاز شاخص اخالق کار به عنوان متغیر واسط و 

16عیین کننده فرهنگ کار، هرکدام با چند شاخص جزئی تر (جمعا  موثر در فرهنگ کار، از حد متوسط پایین تر می باشد. سه شاخص ت

شناخت ،  اهنطباق پذیري،  گرایش به هنوآوري،  ریسک پذیريشاخص  7شاخص ،   16شاخص) مورد سنجش قرار گرفته اهند. از بین این  

زیادي در تضعیف فرهنگ کار در . به میزان  وقت شناسی، و  تقویت تعهد کاري،  روحیه کارآفرینی،  درست هنقطه شروع و موقعیت در عمل

کشور موثر هستند.

حسابگري، صرفه جویی و امساك،  سود اهندوزي و تحصیل ثروتشاخص تعیین کننده اخالق کار هنیز سه شاخص  5در ضمن از میان  

سخت کوشی از امتیاز کمتري برخوردار بوده و به میزان بیشتري باعث تضعیف اخالق کار شده اهند. و 

جه به اینک اخالق کار به عنوان متغیر واسط در تغییرات اخالق کار موثر هستند لذا پیشنهاد می شود که به تقویت شاخص هاي با تو

تضعیف کننده اخالق کار به شرح زیر پرداخته شود.

ی، به تعویق اهنداختن پیشرفت و رشد اقتصادي بسیاري از کشور هاي توسعه یافته در غرب، به دلیل اهمیت قائل شدن به سخت کوش

کار،  و  زهندگی  از  اصلی  این جوامع، هدف  در  است.  بوده  اقتصادي  توفیق  به  مباهات  و  تجملی  بدون مصرف  ثروت  کامجویی، گردآوري 

موفقیت، پس اهنداز و مصرف سنجیده پول می باشد. تمامی این ویژگی ها در جامعه ما و در بین بسیاري از شاغلین از کمیت ضعیفی بر 

ر هستند. افراد در ایران، اکثرا با کار خود،  به دهنبال قدرت و تشخص بوده و بیشتر سعی می کنند با درآمد خود، به خود هنمایی ،  خوردا 

تظاهر و صرف هزینه هاي غیر ضروري به پردازهند.  تغییر اینگوهنه رفتارها هنیز  از طریق کار فرهنگی و تئوري اشاعه امکان پذیر می باشد. 

که  گروههاي مرجع، مدیران و مسئولین رده باالي جامعه  می بایست از مصرف تجملی و خود هنمایی اجتناب هنموده و کار به این معنا  

محور بودن و ارزش قائل شدن براي درآمد و صرفه جویی را در سزلوحه رفتارهاي خود قرار دهند.  
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و عرب) و تعدادي از استاهنها ( ماهنند: سیستان و بلوچستان، بوشهر،  روحیه مصرف گرایی در برخی از قومیت ها ( ماهنند کرد، لر، مازهندراهنی

یزد، لرستان و کرماهنشاه) بیشتر است. لذا می بایست در این قومیت ها و استاهنها،  گروهاي مرجع،  مدیران و مسئولین،  بیشتر به تصحیح 

ه می بایست این هنکته را متذکر شد، که تورم ، گراهنی و عدم رفتارهاي خود در زمینه مصرف تجملی ، خود هنمایی و تظاهر به پردازهند. البت

کفاف درآمد بسیاري از شاغلین،  ماهنع وجود و تقویت روحیه حسابگري و سود اهندوزي می گردد. در این مورد می بایست براي تصحیح   

، کوچک کردن بدهنه دولت و ایجاد  زیر بناهاي اقتصادي و کم کردن فاصله درآمدي دهک هاي جامعه اقدامات مربوط به توسعه صنعتی 

امینت اقتصادي به مرحله اجرا در ایند.

براي تقویت و ارتقاء فرهنگ کار در کشور، در وهله ااول می بایست به تقویت شاخص هاي تضعیف کننده آن به پردازیم. 

اغلین به اهنجام کار مفید و مولد تمایل هنگامی که فرهنگ کسب و کار در یک جامعه ضعیف ارزیابی می شود، بدین معناست که ش

کار هندارهند. در هنتیجه فعالیت آهنها از راهندمان و اثر بخشی کمتري برخوردار است و منابع به کار گرفته شده، حداکثر بازده را هندارهند. اهنجام

ار گرفتند. از بین این شاخص ها،  مفید و مولد، واجد ویژگی هاي متعددي است که اکثر آهنها در این مطالعه، مورد سنجش و ارزیابی قر

میزان پایین شاخص هاي،  ریسک پذیري، گرایش به هنوآوري، اهنطباق پذیري، شناخت درست هنقطه شروع و موقعیت در عمل، روحیه کار  

در میان آفرینی، تقویت تعهد کاري و وقت شناسی،  ماهنع اهنجام کار مفید و مولد در جامعه  هستند.  کمتر بودن میزان این شاخص ها،

افراد با تحصیالت  و پایگاه اقتصادي اجتماعی پایین تر بیشتر به چشم می خورد.  بنابراین جهت تقویت این ویژگی ها باید به توسعه 

عدم   و  اقتصادي  امنیت  عدم  آید.  بعمل  موثر  و  الزم  اقدامات  شاغلین  اقتصادي  وضعیت  بهبود   و  عالی  تحصیالت  بخصوص  تحصیالت 

ان ریسک پذیري شاغلین را به حداقل رساهنده است . ایجاد امنیت اقتصادي و امنیت شغلی از طریق توسعه سیاستهاي  امنیت شغلی میز

هنظارتی دولت و همچنین توسعه مهارت ها و تواهنمندي هاي شغلی از جمله راه حلهاي اساسی براي تقویت ریسک پذیري  جمعیت فعال 

اقتصادي هستند. 

که این مورد به شیوه آموزشی ما در آموزش و پرورش و آموزش .در بین شاغلین در سطح هنازلی قرار داردهمچنین گرایش به هنوآوري  

عالی بستگی دارد که عمدتا مبتنی بر محفوظات می باشد . لذا جهت تقویت هنوآوري در بین جواهنان و هنیروهاي فعال آینده جامعه، می  

مل آید. بایست در سیستم آموزشی کشور تجدید هنظر اساسی بع

بخصوص در استاهنهاي محروم و توسعه هنیافته می بایست هنسبت به این امر توجه ویژه بعمل آید. 

یکی دیگر از عوامل بازدارهنده اهنجام کار مفید در جامعه ما، پایین بودن میزان اهنطباق پذیري آحاد جامعه می باشد. مطالعات هنشان داده 

ه توسعه فکري و فرهنگی  افراد بستگی دارد. لذا جهت تقویت میزان اهنطباق پذیري  افراد که اهنطباق پذیري و پذیرش تغییرات  با درج

فعال اقتصادي در کشور، می بایست در جهت تواهنمند سازي علمی و فرهنگی  شاغلین و جواهنان جویاي کار  به توسعه آموزشهاي مداوم 

افراد بتواهنیم میزان اهنطباق پذیري آهنها را افزایش دهیم.  پرداخته  و با تقویت  و توسعه ارتباطات و سرمایه هاي اجتماعی 

شاخص تعیین کننده اخالق کار هنیز سه شاخص سود اهندوزي و تحصیل ثروت، حسابگري، صرفه جویی و امساك و  5در ضمن از میان  

سخت کوشی از امتیاز کمتري برخوردار بوده و به میزان بیشتري باعث تضعیف اخالق کار شده اهند. 

فرهنگ کار موثر هستند لذا پیشنهاد می شود که به تقویت شاخص هاي با توجه به اینک اخالق کار به عنوان متغیر واسط در تغییرات  

تضعیف کننده اخالق کار به شرح زیر پرداخته شود.
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Abstract
    The socio-economic development of society depends on strengthening cultural infrastructure
and, In other words, it can be said that these factors are the cause and effect of each other. A 
society in which illness, poverty, addiction, and all kinds of social injuries cannot access social and 
cultural economic growth. And the root of all the issues mentioned above is related to the lack of 
financial resources and the lack of faith in solvent income through work and effort. According to 
available studies and evidence, we are witnessing a diminution in the characteristics of work and 
effort and belief in solvent income in society. Therefore, it is required that, while identifying the 
work culture in different geographic, ethnic and cultural units, programs and strategies for 
achieving the desired work culture in different geographical, cultural, social and economic 
dimensions should be presented. 
    In this research, while identifying different dimensions of culture, work, and work ethic in the 
Iranian society, we have identified a combination of Weber and Durkheim's theories about working 
culture, social, economic and cultural factors affecting it. 

The method of study in this research is survey in the field of theoretical and empirical basics and 
cultural fields of work and documentary effort and to identify the various dimensions of work 
culture. The statistical society is all men and women aged ٥٩-١٨ years working or seeking job to use 
the ٤٢٨٠ people were selected by two-stage cluster sampling method in all provinces of the 
country. 

The results showed that the amount of work culture among responsive employees in the ٣١ 
provinces of the country had an average grade and also the index of work ethic, which as an 
intermediate variable, scored less than the average level.  The amount of these two indicators 
varies amongst employees in different provinces and ethnicities 
    The weakening indicators of labor culture are the weakness of risk-taking indicators, tendency to 
innovation, adaptability, proper recognition of the starting point and position in action, 
entrepreneurial spirit, commitment to work, and timeliness. And indicators of work ethic 
weakening are also important in terms of weakness, profitability and wealth, accounting, saving, 
and hard work. 

Keywords: work culture, work ethic, useful and productive work, hard worker, transformation of 
work culture 


