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 چكيده

را برای انجام یک شغل  درسغت    فرهنگ کار یک هنجار فرهنگی است که یک ارزش اخالقی مثبتی

زمغانی کغه در   . نفسه دارای یک ارزش ذاتغی اسغت   وضع نموده است و مبتنی بر این باور است که کار فی

یک جامعه فرهنگ کار نهادینه گردد، کار کردن یک ارزش تلقغی خواهغش شغش و همغه افغراد جامعغه در       

درسغت کغار کغردن ترکغت خواهنغش       سطوح مختلف، کارکردن را مسیر موزون جامعه دانسته و به سمت

گیغری، طراتغی و ابغشال الگوهغایی      های ارادی را با نمونه وجه بارز وجود انسان آن است که فعالیت .کرد

هغائی اسغت کغه     دهش. این اهشاف به منظور دسغتیابی بغه مطلوبیغت    برای تصول اهشاف مشخصی انجام می

کنغغش.  بهتغغر و متعغغالی را بغغرای او ایجغغاد مغغی سغغازد و زنغغشگی نیازهغغای مغغادی و معنغغوی او را بغغرآورده مغغی

هغای   هغا، یغا نسغبتی از مطلوبیغت     هم یک مفهوم است و هم یک معیار ارزیابی عملکغرد نظغام   "وری بهره"

 .ها( شود )داده ها( در برابر آنچه برای به دست آوردن آن صرف می تاصله )ستانشه

 

 بهره وری، کار، انگیزش، فرهن، کارکنان.  :کلمات کليدي
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 مقدمه 

از جمله مهم ترین عام  اقتصادی مورد توجه در اسالم، عام  نیروی انسانی است. در قغرآن و سغنت کغار ایجغاد شغشه از انسغان       

بسیار مورد توجه قرار گرفته است به صورتی که جزء اعمال عبادی به تساب می آیش و پاداش آخرت انسان هغا بغه سغعی و تغالش     

ست. در قرآن مجیش آیات زیادی درباره ارزش کار و تاکیش بر عم  صالح وجود دارد. قرآن به شغشت انسغان را   آنها در دنیا وابسته ا

از ترف زدن های بیهوده و بی عم  منع نموده است و همواره تاکیش می نمایش که فض  خشا نصیب کسغانی خواهغش شغش کغه اهغ       

مشثر، به صراتت این موضول مطرح ششه است که هر کس در گغرو   سوره 83جهش و کوشش و تالش باشنش. به عنوان مثال در آیه 

اعمال خویش است. رویکرد دین در آموزه های دینی ما باال بردن بهره وری در جامعه است که از طریق کغارو تغالش بشسغت مغی     

 .آیش

مقایسه با مفغاهیمی همچغون    فرهنگ کار به عنوان شیوه زنشگی نقش بنیادی وزیر بنایی در ارتقای سطح پویایی جوامع دارد. در

فرهنگ سازمانی، فرهنگ عمومی و نظایر آن، مفهوم فرهنگ کار کمتر تعریغف شغشه اسغت. فغراهم آوردن امکغان تصغمیم گیغری        

براساس عق  و درایت در تمام مرات  زنشگی به ویژه از دوران کودکی از جمله بنیان های اصلی و تاثیرگغاار در ایجغاد و تقویغت    

وب می شود. بررسی های کارشناسان مسای  اجتماعی ایران نشان می دهش که فرهنگ کار در ایران در مقایسغه بغا   فرهنگ کار محس

جوامع پیشرفته در سطح پایین تری قرار دارد. این در تالی است که در جهان پیشرفته با وقوف بیشغتر بغه نقغش اسغتراتژیک نیغروی      

زمغانی کغه فرهنغگ کغار      ت.همیت فزاینشه ای برخغوردار شغشه اسغ   رهنگ کار از اانسانی و نگر ش های آن به کار و تولیش مفهوم ف

نهادینه گردد کار به عنوان یک ارزش تلقی ششه و همه افراد جامعه در سطوح مختلف کغار کغردن را مسغیر توسغعه مغوزون جامعغه       

  .(3838 ،)علی اکبری معلمدانسته و از طریق درست کار کردن به توسعه اقتصادی کمک می نماینش

 مفهوم فرهنگ 

تشکی  یافته است. فر به معنای جلو و باال آمشه است و هنگ در زبان فارسی از ریشه اوستایی « هنگ»و « فر»فرهنگ از دو جزء 

و به معنای کشیشن و وزن می باشش. فرهنگ فارسی معین فرهنگ را به معنای علم، دانش و تغشبیر آورده اسغت. در فرهنغگ    « تنگ»

پشیشه کلی پیچیشه ای از آداب، رسوم، انشیشغه، هنغر و شغیوه زنغشگی کغه در طغی       "نگ چنین تعریف ششه است: بزرگ سخن فره

 ".تجربه تاریخی اقوام شک  می گیرد و قاب  انتقال به نس  های بعشی است

، گفتار، اعمغال  فرهنگ للات و بستر فرهنگ را به عنوان مجموعه ای از رفتارهای پیچیشه انسانی که شام  افکار، روش زنشگی

  .و آثار هنری که بر توانایی انسان برای بکارگیری و انتقال دانش به نس  دیگر اطالق می شود تعریف می کنش
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فرهنگ به عنوان یک اصطالح فنی در نوشته های انسان شناسان در اواسط قرن نوزدهم وارد ششه است. هنگامیکه فرهنگ یک 

بهبود یافت افراد آن توزه فرهنگی، کیفیت تمایالت، ذهنیغات و رفتارهغای خغود را بغا آن     گروه یا جامعه شک  گرفت و به تشریج 

  .منطبق ساخته و به گونه ای رفتار خواهنش کرد که هنجارها و ارزش های فرهنگی شکسته نششه و فردی غیرعادی شناخته نشونش

ها و تراوشات فکری بشر در طول تغاری  اسغت کغه    با توجه مطالب فوق می توان گفت: فرهنگ مجموعه ای از باورها، انشیشه 

فرهنگ مجموعه ای تبغادل پغایر و بغه     .زمینه ساز و تشاوم بخش رشش و تعالی انسان و شک  گیری هویتی خاص برای او بوده است

ی بغه نسغ  دیگغر    اشتراک گااشتن از مجموعه داشته ها و پیشینه های جوامع انسانی است که به عنوان سرمایه ای قاب  انتقال از نسغل 

  .(3831 ،)کتابشارقاب  بررسی است و در عین تال یکی از رایج ترین، پیچیشه ترین و پرابهام ترین مفاهیم است

 مفهوم کار 

کار بخش اساسی زنشگی است. ما انسان ها اتتیاجات مازاد زیادی داریم، ماننش لباس، سرگرمی، سفر، تحصی  و دیگر امکاناتی 

رده ایم. کار جشا از موقعیت تکنولوژیکی آن قاب  فهم نیسغت و در مقغاطع تغاریخی مختلغف و فرهنغگ هغای       که به آن ها عادت ک

متفاوت شک  های مختلفی به خود می گیرد. مقایسه کار کشورهای پیشرفته و کشورهای جهان سغوم نشغان مغی دهغش کغه نغه تنهغا        

طات اجتماعی هم تلییر می کنش. همین امر نیز صشق می کنش اگر تکنولوژی کامالً متفاوت است بلکه روش های انگیزه دهی و ارتبا

ما کار در جهان کنونی را با کار در انقالب صنعتی، قرون وسطی و امپراطوری ساسانی مقایسه کنیم کار دارای تعاریف چنشگانه ای 

رهنگ فارسی سخن کغار چنغین   است. تعاریف زیادی از جانب متخصصان مختلف و با مکاتب فکری متفاوت ارایه ششه است. در ف

آنچه از کسی سر می زنش، عم  و دیگر اینکه فعالیتی که شخص به طور روزانه به آن مشغلول اسغت و معمغوالً    "تعریف ششه است: 

 ".بابت آن تقوق دریافت می کنش

یست. لاا هرگونه تعریف استفاده معمول و متشاول واژه کار به کار بشنی محشود می شود لیکن این یک معنای عام از واژه کار ن

علمی از کار بایش شام  کوشش های فکری نیز بشود، زیرا در صنایع جشیش ملزها به انغشازه بازوهغا مغورد اتتیغات اسغت. لکغن ایغن        

موضول نبایش سبب شود که کارگران یشی در موقعیت پایین تری از لحاظ استفاده از نعم مادی موجود در جامعه قرار گیرنش. کاربرد 

ل و متشاول کار به طور کلی محشود به موجود انسانی است. لیکن تمام متخصصان کار را به یک شک  تعریف نکرده انش. آدام معمو

  .طبیعت همراه انسان زتمت می کشش»اسمیت کار را بر طبیعت و انسان هر دو نسبت می دهش و می گویش 

ار انسان می داننش. بعضی متخصصان اصطالح کار را برای کوشش امروزه تمام متخصصان اقتصاد واژه کار را عمالً محشود به ک

یکی  های دشوار و پرزتمت به کار می برنش و هر نول کوششی که خوشی ایجاد کنش یا به خاطر لاتی صورت گیرد کار نمی داننش.

کلغی بغا توجغه بغه سغود آینغشه        معتقش است که کار هر نول تالش دشوار ملز یا بشن است که به طور جزیی یا اقتصاددان انگلیسی از

صورت می گیرد. به هر تال مفهوم جشیش این است که هر کوششی نیازی را ارضاء نمایش یا فایشه ای را ایجاد کنش کغار مولغش بایغش    

ی تساب آیش، ماننش کار هنرپیشه، قاضی، زارل و نویسنشه. مسلماً هر نول کوشش انسان که منظور آن تحصی  مزد باشش کار نامیشه م
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شود لیکن هر کاری مولش نیست. یعنی چیزی تولیش نمی کنش یا در خشمت تولیش قرار نمی گیرد. به هر صورت کار است لیکن کغار  

  .مولش نیست. در زیر چنش تعریف از کار ذکر می گردد

بغرای تولیغش   کار یکی از عوام  تولیش که تمام فعالیت های اقتصادی انسان، اعغم از فکغری و یغشی، تخصصغی و غیرتخصصغی      

  .ثروت را در برمی گیرد

کار می توانش به عنوان انجام وظایفی تعریف شود که متضمن صرف کوشش های فکری و جسمی بوده و هشفشان تولیش کاالها 

و خشماتی است که نیازهای انسانی را برآورده می سازد. شل  یا پیشه کاری است که در مقاب  مزد یا تقوق منظمی انجام می شود. 

کار در همه فرهنگ ها اساس نظام اقتصادی است که شغام  نهادهغایی اسغت کغه بغا تولیغش و توزیغع کاالهغا و خغشمات سغر و کغار            

  .(3831 ،)کتابشاردارنش

 مفهوم فرهنگ کار  

 فرهنگ کار را بایستی مقوله ای پویا دانست که در جریان صنعتی ششن رونش تکاملی خود را طی می نمایش. عصاره فرهنگ کار

چگونگی تولیشات ملی و میزان آن می باشش که خود بر رفاه اجتماعی اثر می گاارد و تولیش به نوبه خود بر فرهنغگ کغار و روابغط    

  .اجتماعی اثر شایانی دارد

فرهنگ کار از فرهنگ سازمانی نشات می گیرد. فرهنگ سازمانی پشیشه مبهمغی اسغت. بغرای تصغمیم گیغری دربغاره فرهنغگ        

گ کار تشخیص و تفکیک باورهای راهنمای بنیادی از باورهای روزمره ضروری است. در سازمان باورهای راهنمای سازمان و فرهن

عالی زمینه ایجاد باورهای عملی و واقعی کار و زنشگی را فراهم می آورنش. باورهای راهنما به دو دسته تقسغیم مغی شغود: باورهغای     

ب وکار و باورهای درونی که در خصوص نحوه مشیریت و هشایت سغازمان اسغت   برونی مربوط به نحوه رقابت و نحوه هشایت کس

در ایران اصطالح فرهنگ کار بارها از سوی افراد بکار رفته، لیکن تعریغف مشخصغی از آن داده نشغشه اسغت. چنانچغه بغه اختصغار        

ار را فعالیت های اقتصادی منجر بغه  فرهنگ را مجموعه ارش ها، باورها و دانش های مشترک و پایرفته ششه یک گروه دانسته و ک

ارزش افزوده در نظر بگیریم فرهنگ کار عبارت است از: مجموعه ارز ش ها، باورها و دانش هغای مشغترک و پایرفتغه شغشه یغک      

ه گروه کاری در انجام فعالیت های معطوف به تولیش و یا ایجاد ارزش افزوده به کالم دیگر اینکه، در وجود کارکنان یک سازمان چ

ارزش ها و نگرش هایی درونی ششه و مورد پایرش جمعی قرار گرفته است، فرهنگ کاری تاکم بر آن سازمان یا گغروه را تبیغین   

می کنش. براساس این رویکرد می توان فرهنگ سازمانی را به عنوان پشیشه عام  تری در نظغر گرفغت کغه بخشغی از آن مربغوط بغه       

بر این اساس هنگامیکه فرهنگ کار در یک سازمان یا جامعه ضغعیف   .گ کار گفته می شودچگونگی انجام کار بوده و به آن فرهن

ارزیابی می شود این بشین معنا است که کارکنان به انجام کار مفیش و مولش تمای  نشاشته و در نتیجه فعالیت های آن ها از رانشمان و 

  .(3831 ،)کتابشارثر بازده ممکن را نخواهش داشتاثربخشی کمتری برخوردار است و منابع به کار گرفته ششه تشاک
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 بهره وري مفهوم

 وری عبارت است از استفادة بهینه از منابع گوناگون از جمله نیروی انسانی در راستای اهشاف زیر:  بهره

 طلب نماینش.  رضایتکننشگان آنها را با  کننشگان و یا استفاده الف: تولیش کاالها و خشماتی که مصرف

 ضایت شللی کارکنان را به تشاکثر برسانش. ب: ر

 ت: مطلوبیت زنشگی کارکنان را در تمام ابعاد آن افزایش دهش. 

ترین بخش آن استفادة مطلوب از منابع انسغانی اسغت، زیغرا     آیش که مهم در این تعریف بحث از استفادة بهینه از منابع به میان می

توان از سغقف آن   آالت، مواد انرژی و غیره هر یک سقفی دارنش و تحت هیچ شرایطی نمی استفادة بهینه از سایر منابع، اعم از ماشین

گیری درست و به جا از آنهاسغت. لغیکن انسغان، تنهغا      تجاوز نمود. برای مثال سقف استفاده از مواد، به صفر رسانشن ضایعات و بهره

توانش نقشی مخرب داشغته باشغش و از سغوی دیگغر      ز یکسو میارد. انسان، اشگونه محشودیتی ن عام  تولیش است که عملکرد وی هیچ

تجلی و اسوة خالقیت و اوت کمال باشش. چرا که خشاونش در نهاد ما دو فرشته نهاده است. فرشغت  خغوبی و راسغتی و فرشغت  بغشی و      

ن تال خود، فرمانبردار آن باشیم. توانیم یکی از این دو را به فرمان خویش درآوریم و در عی ناراستی و ما با کردار و انشیشه خود می

کنش و تبعغات ایغن تغس، پارسغایی فغردی       جویی را در فرد افزون می یابی و کمال بشیهی است ایمان به رستگاری انسان، تس کمال

 شود.  اش پارسایی خانوادگی که در نهایت به پارسایی اجتماعی منجر می است و نتیجه

انتهاست. در این راه پرفراز و نشیب،  نی و استفاده بهینه از نیروی نامتناهی انسان، راهی بیوری نیروی انسا تالش برای ارتقای بهره

 وری، افزایش مطلوبیت زنشگی با تمام ابعاد آن است.  یکی دیگر از اهشاف بهره

ات تولیش ششه در شود: مقشار کاال و یا خشم اینگونه تعریف میاز بعش اقتصادی  سته نیز اقتصاد وری که یکی از مفاهیم بهره

آوردن تشاکثر سود ممکن با بهره  وری عبارتست از بشست ژی و یا کار هزینه ششه. به دیگر سخن بهرههر واتش از انر مقایسه با

به منظور …ومهارت نیروی انسانی، زمین، ماشین، پول، تجهیزات، زمان، مکان و گیری و استفاده بهینه از نیروی کار، توان، استعشاد

  . رفاه جامعه ارتقاء

وری سطوح مختلفی دارد و همه افراد در همه سطوح نقش  بر خالف پنشار برخی افراد بهره وری فقط برای صنایع نیست بلکه بهره

سطوح  گردنش، در چنش سطح گوناگون موثر واقع `های خود عمال تواننش با تفکر، ابشاعات و نوآوری می دارنش یعنی اینکه افراد

  :انش از عبارتمختلف بهره وری 

  سطح فرد
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  کاری سطح گروه

  سطح سازمانی

  های تجاری، خشماتی، صنعتی و یا کشاورزی سطح رشته 

  های اقتصادی سطح بخش

  سطح ملی و کشوری 

  سطح جهانی .

 

وری گروه  دنبال افزایش بهره فردی به دنبال تشابیری برای افزایش بهره وری فردی هستیم . و در سطح گروه نیز به در سطوح

شود و بیشترین ضوابط و شرایط  ها مطرح می سازمانی و رشته کاری هستیم. بشیهی است که موضول بهره وری بیشتر در سطوح

های موازی  فعالیت توان در آنها مشاهشه کرد. چه بسا برخی مشاغ  و تتی برخی دستگاهها به دلی  انجام می مربوط به بهره وری را

کنش که بشلی   انش. برخی مواقع ایجاب می تاف ششه سازمانی در یکشیگر ادغام ششه و برخی از آنهاو تکراری بودن وظایف 

 های کاالهای غیرضروری و لوکس در زمان جنگ دستور دهنش کارخانه `سیاست گااران مثال مصالح ملی برنامه ریزان اقتصادی و

افزار نماینش و تولیش کاالی خود را  های ساخت جنگ تی کارخانههای تولیش مواد غاائی و ت اقشام به همکاری با سایر کارخانه

نش خانه که در مسیر طرح یک شاهراه واقع گردیشه خریشاری یا معاوضه گردیشه چ کنش تعطی  نماینش و یا مصالح عمومی ایجاب می

  .(3831 ،)میرسپاسیشود و تخریب

 وري کار و بهره

مجموعه اعمغالی اسغت    "شل "باشش.  های شل  می وری، شل  و ویژگی ماالً در بهرهیکی از عناصر اصلی در برانگیختن افراد و 

نیغاز  "و در یغک رابطغه بغا یغک      "سغاعاتی خغاص  "همه روزه اسغت و در   "کار"گیرد چون آن  که برای انجام یک کار صورت می

رمی همغه روزه و مغشاوم( داده   )یعنغی سغرگ   "شل "می شود، عنوان  "نصیب"گیرد که به خود او نیز  صورت می "ضروری دیگران

 ششه است. 

های شل  به عنوان یک محغرک قغوی کغه در بیشغتر مغوارد باعغث افغزایش میغزان          از این رو دانشمنشان علم مشیریت از ویژگی

درصش ساعات  81ر فرد در تشود انش. و از طرفی چون زمان مصروف در کار برای ه گردد، یاد کرده وری می ظرفیت بازدهی و بهره

های انگیغزش و رضغامنشی برخوردارنغش، نقغش مهمغی را       باشش بنابراین مشاغلی که برای کارمنشان جالبنش و از ویژگی بیشاری او می

لغی  وری، بغه شغل  از دو دیغشگاه فرهنگغی و عم     برای فرد و سازمان ایفا کننش. در ادامه بحث با توجه به اهمیت کار در ارتقای بهغره 

 . (3831 ،)میرسپاسیباشنش شود که هریک الزم و ملزوم یکشیگر بوده و جایگاه و کاربرد ویژه خود را دارا می پرداخته می
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 اهميت بهره وري

در عصر تاضر بهره وری را یک روش، یک مفهوم و یک نگرشی در باره کار و زنشگی می نامنش و در واقغع بغه آن بغه شغک      

می توانش دخی  باشش و یک    ی می نگرنش، بهره وری در همه شئونات، کار و زنشگی فردی، اجتماعییک فرهنگ و یک جهان بین

شاخص تعیین کننشه درآمش سرانه هر کشور است و برای افزایش بهره وری ملی هر کشغور بایغش درآمغش سغرانه آن کشغور افغزایش       

 .(3831 ،)میرسپاسییابش

 وري انسان، محور بهره

خود مولش و مصرف کننشه تکنولوژی اسغت، درک ایغن نکتغه مشغک  نخواهغش بغود کغه چغرا نیغروی انسغانی           از آنجا که انسان 

وری بغرای انسغان    و اصوالً چرا نقش کلیشی و محوری را در ارتقای بهره ؟رود ترین عام  توسعه اقتصادی غ صنعتی به شمار می  مهم

های جشیش ارائغه   توانش کمیت و کمیت کار خود را ارتقا دهش، طرح میعلت این امر آن است که تنها انسان است که  .انش؟ قائ  ششه

ها را بیابغش و در تقیقغت    دهش و با خالقیت خود مشکالت را از پیش راه بردارد، بر نیروی کار خود بیفزایش و راهنمای کاهش هزینه

رفی دیگر چغون انسغان نغه تنهغا عامغ ، بلکغه       توانش تلییراتی در خود و محیط اطراف خود بوجود آورد. از ط تنها عاملی است که می

گغردد. بغشیهی اسغت کغه رشغش انسغان و        باشش، بنابراین اهمیت توجه به انسان نیز به این خاطر دو چنشان مغی  ورری نیز می هشف بهره

ام بخغش بغر تمغ    وری او در گرو پکپارچگی شخصیت و جریان زنشگی او خواهش بود و این نیز مرهون تاکمیت اصول وتغشت  بهره

هاست، و این امر تنها در سایه انشیشه خشا محغوری قابغ     بنیادهای اجتماعی است. اصولی که هماهنگ با نظام هستی و فطرت انسان

 . (3831 ،)میرسپاسیگیری است شک 

 وري و انگيزش بهره

دهغش کغه    نشغان مغی   اسغت. تحقیقغات   "انگیغزش "وری نقغش دارد،   یکی از عوام  مؤثر که بیش از سایر عوام  در ارتقای بهغره 

انشازنش و این در تغالی اسغت کغه اگغر کارکنغان بغه نحغو         درصش ظرفیت کاری خود را به کار می 8٢تا  ٠٢بسیاری از کارکنان تنها 

تغوان چنغین اذهغان     درصش خواهش رسیش. با توجه به نکغات بغاال مغی    ٠٢تا  3٢وری آنان به  ای برانگیخته شونش کارآیی و بهره شایسته

های بالقوه و بالفع  افراد یک رابطه مستقیم وجود دارد و هرچه  وری نیروی انسانی و میزان به کارانشازی توانایی ن بهرهداشت که بی

وری داشغت. از ایغن رو دانشغمنشان علغم      توان انتظار بیشتری در بهبود بهره ها به جریان انشاخته شود و می درصش بیشتری از این توان

ها و تتی پاداش، بغاالترین امکانغات مغالی و     انش که بشون داشتن نیروی کار با انگیزه بهترین برنامه عقیشهمشیریت بر این واقعیت هم 

شغونش، بلکغه ایغن امغر زمغانی       آورنش. چون منابع مالی و فیزیکی خود به خود باعث تولیش نمغی  فیزیکی تاص  مطلوبی به ارملان نمی

 . (3831 ،سپاسی)میرشود که عنصر انسانی وارد عم  شود تادث می
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 وري بهره  فرهنگ کار و

و نظغم و انضغباط و روتیغه     عوام  فرهنگی و اجتماعی ماننش نگرش و طرز تلقی افراد نسبت به کغار   هامروزه ثابت ششه است ک

 وری تأثیر مهمی دارنش.  کار جمعی، اخالق کار در بهبود و بهره

خاص در راه دست و پنجه نرم کردن با مشکالت برای انطباق خغود   های بنیادین که گروهی فرض را الگویی از پیش "فرهنگ"

 .(3831 ،)میرسپاسیانش انش، معرفی کرده با محیط پیرامون و دستیابی به یکپارچگی و انسجام، خلق، کشف یا ایجاد کرده
  

 آسيب شناسی فرهنگ کار در ایران

تغری قغرار دارد. ایغن امغر       شورهای پیشغرفته در سغطح پغایین   طبق بررسی های تطبیقی متاسفانه فرهنگ کار در ایران نسبت به ک

 مستلزم آسیب شناسی جشی فرهنگ کار در ایران و ارائه راهکارهای مناسب جهت ارتقای این فرهنگ می باشش

 در جهان پیشرفته کنونی کار یکی از عوام  کلیشی توسعه محسوب می شود و کشورهایی 

 نش از کاروان پیشرفت و توسعه عقب خواهنش مانش. که دچار عارضه کم کاری یا تنبلی هست

آسیب شناسی فرهنگ کار در جامعه ایران نیازمنش یک بررسی جامع و تحلیلی است، اما در این نوشتار تالش می کنم ضمن 

هنگ کار برشمردن مصادیق کم کاری به برخی از این آسیب ها پرداخته و در پایان برخی از راهکارهای مربوط به ت  معضالت فر

 در ایران را ارائه نمایم.

 مصادیق کم کاری یا تنبلی در ایران را می توان در موارد ذی  خالصه کرد:

 پایین بودن ضریب بهره وری در سیک  نیروی انسانی 

 دقیقه برای زنان( ٠3دقیقه برای مردان و  33پایین بودن ساعت متوسط کاری ) متوسط روزانه دو ساعت و  

 و مسئولیت و بی انگیزگیفرار از کار  

 عشم کار مفیش و اتالف وقت )بیکاری پنهان(

 تعطیلی های فراوان رسمی و غیررسمی 

 سرگردانی و معطلی ارباب رجول در ادارات 

 پاک کردن صورت مساله به جای ت  آن 

 وقت گارانی های بیهوده )مثال تماشای تلویزیون به جای مطالعه( 

 ی به درس در مشارس و دانشگاه هامشرک گرایی و عشم تمای  جش 

 بی برنامگی و بی نظمی در کار )کار هیاتی به جای کار منظم و مشون( 

البته موارد فوق نسبت به همه افراد جامعه عمومیت نشارد و در مقاطع مختلف دارای نوسان است، با این تال مصادیق فوق الاکر در 

 فرهنگ عمومی کار ایرانیان مشاهشه می شود.

هشگران در بررسی عوام  تنبلی خاورمیانه و ایران به آسیب های خارجی و داخلی اشاره کرده انش. عوام  خارجی عبارت است پژو

از طرح های استعماری که از دیرباز از سوی قشرت های برتر جهان علیه کشورهای جهان سوم اعمال ششه و فرهنگ کار و 
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 ست. از جمله این طرح های عبارت است از:خودکفایی را در میان آنان دچار آسیب کرده ا

 غارت منابع و ذخایر جهان سوم 

 ترویج فرهنگ مصرف گرایی و رفاه طلبی و تجم  گرایی

 صشور کاالهای مصرفی به جهان سوم 

 برنامه ریزی جهات جاب یا ربایش نخبگان

 تهاجم فرهنگی جهت انفعال و بازداشتن نس  جوان از کار و کوشش 

ای داخلی فرهنگ کار در ایران عوام  متعشد فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و نیز سیاسی دخی  است که به طور اما در آسیب ه

 خالصه عبارت است از: 

 رهنگی و اجتماعیف عوام 
تلقی غلط از فرهنگ کار )نگاه شخصی و منفعت طلبانه به کار به جای رویکرد ملی و راهبردی، اهتمام به مشاغ  کاذب همچون  -

 (…اللی و کارچاق کنی به جای کارهای مفیش و تولیشی ود

 مصرف گرایی و رفاه طلبی 

 ضعف کار جمعی و سازمانی 

 ناهمخوانی تخصص )مشرک تحصیلی( و کار  

 ضعف بهره گیری از علوم و فن آوری های روز  

 تبعیض و شکاف طبقاتی  

 ضعف کار آموزشی و رسانه ای و تبلیلی  

 لی و معارف دینی )فقشان ارزش مشاری کار(دور ششن از فرهنگ م  

 عوام  سیاسی
 (…ضعف های ساختاری )بوروکراسی، خال در قوانین اجرایی و نظارتی و  

 (…دولتی بودن اقتصاد )انحصار و عشم رقابت، عشم شکوفایی استعشادها، کاهش انگیزه در سیستم دولتی و  

 (…سست اجتماعی و عشم تعلق ملی، بی اعتمادی عمومی به تاکمیت وریشه های فرهنگ استبشاد )ضعف مشارکت اجتماعی، گ 

با توجه به آسیب های فوق الزم است راهکارهایی متناسب با هر آسیب اعم از فرهنگی و اجتماعی و سیاسی ارائه شود که در ذی  

 به برخی از آن اشاره می شود:

 نی و دینی و ملیترویج فرهنگ کار و تالش و پشتکار به عنوان یک ارزش انسا  

 کارآفرینی و ایجاد بستر خالقیت و تخصص گرایی 

 ترغیب به کار جمعی و سازمانی و مشیریت علمی  

 ایجاد انگیزه مادی و معنوی و روتیه نشاط و امیش  
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 سامانشهی قوانین و راهکارهای اجرایی و نظارتی  

 (۴۴ایجاد فضای رقابتی و مشارکتی )با استناد به اص   

 گسست های ملی و مناسبات دولت و ملتترمیم  

 تکیه بر خودکفایی و صادرات به جای وابستگی و واردات  

 تکیه بر فرهنگ دینی و ملی در برابر تهاجم فرهنگی غرب  

 (38٠٢ ،)شهیشیبهره گیری از تجارب کشورهای پیشرفته و موفق   

 زایش بهره وريفراهكارهاي ا

آن می بایست تعریفی هماهنگ و سازگار با شرایط و نیازهای  ری، به منظور اجرایی کردنبا وجود تعاریف زیاد درباره بهره و

بهره وری،  ازطریق مشارکت کلیه کارکنان قشمهای موثری را در این راه برداشت. استمرار یک سیستم معین سازمان به کار برد و

منابع انسانی و... است. راهکارهای افزایش بهره وری  عهمستلزم اقشاماتی چنش نظیر تسهیم منافع، اصالح ساختار سازمانی، توس

فرهنگ کاری شرکتهاست. باتوجه به تفاوتهای مهم در فرهنگ کاری شرکتها و وضعیت  مستلزم شناخت کافی وضعیت موجود و

یش بهره وری می راهکارهای افزا آنها می توان گفت راهکارهای افزایش بهره وری نیز در آنها متفاوت خواهشبود. ازجمله موجود

کارکنان، استفاده بهینه از استعشادها، ایجاد انگیزه درکارکنان، توجه به  توان به کاهش ضایعات، ایجاد تعهش در کارکنان، توجه به

موجود شرکت در آن زمینه و  و... اشاره کرد. درجه تاثیر هر یک از این راهکارها در افزایش بهره وری به وضعیت تلییرات

بایست به شک  ماهرانه ای شناسایی و اولویت بنشی ششه و برآن  ختن به هریک از این موارد بستگی دارد، کغه میضرورت پردا

دیگر توجه به  عنوان مثال، در سازمانی ممکن است کاهش ضایعات در اولویت اول قرار گیرد و در سازمانی اساس اقشام شود. به

موجود شرکتها و بی توجهی به اولویتها می توانش اثرات  عشم شناخت کافی از وضعیتکارکنان وایجاد انگیزه در اولویت اول باشش. 

 وجود آورد. از این رو قب  از هغغغرگونه اقشامی در افزایش بهره وری برروی شناخت کافی معکوسی در میزان بهره وری به

 .موجود و اولویت بنشی صحیح راهکارها تاکیش می شود وضعیت

انشازه  افزایش بهره وری می بایست آن را در قالب شاخصهای مختلف و در دوره هغغغای معینی آگغغاهی از میزان بغغرای            

بهره وری تاچه تشی مفیش بوده است.  گیری کرد. با انشازه گیری شاخصهای بهره وری می توان مشخص ساخت که تالشهای

ناسب و اصولغغغغغی انجام گیغرد، درغیر این صورت نمی توان به نتایج سیستم م انشازه گیری بهره وری نیز می بایست براساس یک

مشخص کردن صحیح طول دوره ارزیابی  اطمینان و انتظار بهبود در آن را داشت. یکی از مغوارد مهم در انشازه گیری بهره وری آن

ستگی دارد. از نتایج انشازه گیری عملیات تولیشی و اهشاف مشیریت ب است که به عواملی نظیر دسترسی به اطالعات، ماهیت

استفاده  می توان به عنوان ابزاری مناسب جهت برنامه ریزیهای بلنشمشت مشیریت در سطح سازمان شاخصهای بهره وری

  .(383۴ ،اتشی نیا)کرد
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 فرهنگ کار و کيفيت زندگی کاري

و برداشت کارکنان یک سازمان از  توان گفت کیفیت زنشگی کاری به معنی تصور ذهنی و درک در یک تعریف کلی می

مطلوبیت فیزیکی و روانی محیط کار است برای دستیابی به کیفیت مطلوب زنشگی کاری برخی اقشامات برای افراد به شرح زیر 

  :بایش انجام گیرد

  .پرداخت تقوق مناسب و عادالنه برای انجام گرفتن خوب یک کار  

  .وضعیت کاری سالم و ایمن  

  .های جشیش تفاده از مهارتامکان اس  

  .ایجاد انسجام اجتماعی در سازمان   

  .تفظ تقوق فردی   

  .تعادل در تقسیم کار و استراتت  

  .(3838 ،)علی اکبری معلمایجاد تعهش کاری و سازمانی  

 

 کيفيت زندگی کاري و چگونگی ارتقاي آن

نی تصغور ذهغنی و درک و برداشغت کارکنغان یک سازمان در یک تعریف کلی می توان گفت که کیفیت زنشگی کاری به مع

یا هر منطقه از یک کغشور، بغه    است از مغطلوبیت فیزیکی و روانی محیط کار خود. طبعا با توجه به تعریف ارائه ششه در هر جامعغه،

باره زنشگی و کار اسغت،  ی خرده فرهنگ های گوناگون با تصورات مختلف ذهنی دراویژه مناطق مخغتلف کشور خودمغان که دار

شاخص های انشازه گیری کیغفیت زنشگی متفاوت خواهش بغود. بغا وجغود وجغه تمغایزات برداشغت هغا از کیفیغت زنغشگی کغاری،           

 تحقیقات انجام ششه نشان می دهش که بعضی از شاخص ها در اغغلب جوامع مختلغف مغشترک هستنش.

 اشاره می شود عبارتنش از :  از جمله شاخص های مشترک که در اغلب موارد به آن

 تقوق و مزایا 

 خشمات درمانی 

 خشمات رفاهی 

 بیمه و بازنشستگی 

دیگغری هغم جغون    و مواردی از این قبی . که مغسلمغا بخغشغی از کیفیغت زنغغغشگغی کاری را تشکیغ  می دهغش، بخغش عمغشه   

ان، مربوط می شغود و این امر تناسغب شغغغل  و شغاغ ،   به برداشت های ذهنی و روانی ما از مغحغیط کارمکه کیفیت زنشگی کاری 

 ،)میرسپاسیدر بر می گیردنیز بهره ور بودن و خود را مفیش اتساس کردن در محیط کار را   تناسب روتیه افراد با فرهنگ سازمان،

3813) . 
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 نتيجه گيري

اجتماعی بهتر و بیشتر بوده و  ط عادی، فرهنگی وهمواره در راستای ایجاد امکانات بهبود زنشگی، بهره منشی از شرای تالش بشر

 طرفی تولیش بیشغتر و بهینغه میسغر نمغی شغود مگغر از       خود قرار داده است. از برای رسیشن به آن تولیش بیشتر و بهینه را هشف اساسی

کغاهش مغی دهغش،     ور. افزایش بهره وری ضمن اینکه سبب افزایش کیفیت محصول ششه و قیمت تمام ششه آن را طریق تولیش بهره

شرکتها را فراهم مغی سغازد کغه ایغن هغر دو از عغغغغغغوام         بازدهی سرمایه را نیز افزایش داده و توان پرداخت دستمزدهای باال برای

سغطح   شونش. بنابراین، می توان گفت که افزایش بهره وری بهترین ابغزار بغرای افغزایش بهبغود     اصلی ایجاد ثروت ملی محسوب می

منغابع اقتصغادی جامعغه مغی تغوان نتیجغه        ایجاد ثروت ملی است. از دیشگاه سیستمی با گسترش این تفکغر در سغطح  زنشگی مردم و 

بهره وری ملی ششه و آن نیز به باالرفتن قشرت خریش مردم، رونق اقتصادی،  گرفت که افزایش بهغغغره وری شرکتها موجب افزایش

 .(38٠٢ ، )فاتحیتلال در درازمشت منجر خواهشششملی، کاهش تورم و همچنین افزایش اش افزایش درآمش
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