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  1غیرعاملپدافند زیرساخت  ۀبه مثاب شناختی فرهنگ کار جامعه ۀمطالع
 3محسن کرمانی، 2علی انتظاري

 
  چکیده

براي رشد و ، هاي درونی شدهدانش و مهارت، باورها، هااي از ارزشفرهنگ کار  به مثابه مجموعه
هنگامی که فرهنگ کار در جامعه ضعیف ارزیابی ، با وجود این. تداوم جامعه الزم و ضروري است

هـاي   یجه فعالیتکار مفید و مولّد تمایل نداشته و در نتبدین معنا است که اعضاء به انجام ، شود
بازده ممکن را  بیشترینبخشی کمتري برخوردار است و منابع به کار گرفته شده کاري آنها از اثر
در ، اي در مسیر رشد و پیشرفتجامعه عنوان بهرسد ما با این توصیف به نظر می. نخواهند داشت

اندوزي و انباشت سرمایه و مفاهیم مـرتبط   ثروت، ی از کارسطح ملی شاهد نوعی بحران در تلق
فرهنگ کار در ایران بسیار ضعیف ، بر اساس نظر کارشناسان مسایل اقتصادي و اجتماعی. هستیم

 –اجتمـاعی   مسئلهیک  عنوان ، بهبوده و الزم است ضعف و فقدان فرهنگ کار مناسب در جامعه
مورد  مسئلهشناختی به  ۀ رویکرد جامعهحاضر از زاوی ۀقالدر م، بر این پایه. فرهنگی نگریسته شود
در چارچوب این رویکرد ابتدا  تتبعی تئوریک در مبـانی فرهنـگ کـار     . نظر پرداخته شده است

  . ده استشسپس گزارش تجربی مطالعه صورت گرفته در این رابطه گزارش ، صورت پذیرفته
  ، پدافند غیرعاملفرهنگ کار :ها کلیدواژه

                                                   
مقایسۀ فرهنگ کار در دو بخش دولتـی و خصوصـی و عوامـل    «. این مقاله گزارشی است از پایانامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی با عنوان 1

 1391، »اجتماعی مؤثر بر آن
 ali@entezari.ir. عضو هیأت علمی گروه پژوهشگري دانشگاه عالمه طباطبایی / 2
 m.kermani.n@gmail.com/  ري جامعه شناسی دانشگاه عالمه طباطباییدکت . دانشجوي3

Archive of SID

www.SID.ir

mailto:ali@entezari.ir
mailto:m.kermani.n@gmail.com
http://www.sid.ir


130 q   ا سا ی دا ند مجموعه مقاالت همایش ملی ع وم         رعا ل و 
 

  

  دیباچه
مطالعۀ کار و نهادهاي اقتصادي در جامعه شناسی داراي اهمیت زیادي است، زیرا اقتصاد کم یا بیش بر همه 

اي نیست که داراي آن اندازه نفوذ کنترل کننده این تأثیرگذارد. هر چند هاي دیگر جامعه تأثیر میبخش
خستین تالش انسان براي کسب زیست مایه مارکس به آن نسبت داده است، اما غیر قابل اجتناب است. کار ن

از چنگال طبیعت است. بنا بر استدالل مارکس وجه ممیزه و شاخص انسان در مقایسه با سایر موجودات در 
کار انسان است. همچنین رشد و پیشرفت کلیه جوامع انسانی از آغاز تاریخ تا کنون در پرتو کار بوده است. 

شود و کشورهایی که محسوب می و امنیت پایدار عوامل کلیدي توسعه در دنیاي کنونی کار کردن یکی از
دچار عارضه کم کاري هستند از کاروان پیشرفت و توسعه عقب خواهند ماند. امروزه کار اعم از کار 

  شود. فکري و یدي داراي جایگاه ویژه اقتصادي بوده و به نیروي انسانی به عنوان یک سرمایه نگریسته می
هاي فیزیکی، تکنولوژي و انسانی، آن چه کـه در  که از میان سرمایه باورندعه، امروز بر این محققان توس

از آن است (حسـنی،   انسانی و اهمیت بهره وري صحیح مسیر تحوالت مهم و مؤثر است، متغیر کالن سرمایه
اصـالح فرهنـگ    ). بر این پایه،مسأله فعلی اکثر کشورهاي در حال توسعه بهبود شرایط کاري و102: 1387

هـاي سیاسـی در جوامـع در حـال     کار در سطوح مختلف سازمانی و جامعه است. مصـلحان و مسـئوالن نظـام   
ي همچون ژاپن در فرهنـگ حـاکم بـر    جوامع توسعه یافتهو ثبات اند، که راز اصلی پیشرفت توسعه دریافته

ه عنوان کشوري که در مسیر رشـد و  شرایط کار و کوشش اقتصادي در این جوامع بوده است. در ایران نیز، ب
کند، توجه به فرهنگ کار براي بهبود آن و هموار ساختن راه توسعه امري اساسی است. پیشرفت حرکت می

ه و همـه افـراد جامعـه در سـطوح     شود کار به عنوان یک ارزش تلقی گردیدزمانی که فرهنگ کار نهادینه 
نسته و از طریق درسـت کـارکردن بـه توسـعه اقتصـادي      مختلف کار کردن را مسیر توسعه موزون جامعه دا

بایست براي شناسایی بهتر وضع موجود از نظر فرهنگ کـار و عوامـل مـؤثر بـر آن     نمایند. لذا میکمک می
هایی چه به صورت پژوهش تجربی، تتبع نظري، میزگرد و یا بیان آراء اندیشمندان مسایل مطالعات و بررسی

. به بیان دیگر، با توجه به نقش و جایگاه ویژه کار و حرکت در رشـد و رکـود   اجتماعی جامعه انجام گیرد
اجتماعی و فرهنگی جوامع، تالش در جهت اعتالي فرهنگ کـار و رفـع موانـع پویـایی آن یـک       -اقتصادي 

هاي اخیر بویژه با عنایت به وضعیت کشور در مناسبات اقتصـادي  ضرورت ملی است. در همین راستا در سال
اي از سوي مسئوالن نظام به نقش و اهمیت کار و فعالیت اقتصادي بـه عنـوان   سی بین المللی توجه ویژهو سیا

  عامل اساسی در تغییر وضعیت موجود صورت گرفته است. 
  مفهومی   مالحظات

به معناي پرستش گرفته شده و در اصل به معناي  Caltus""از واژه التین  "Culture"واژه فرهنگ 
به  ""Cultivateجلیل حرمت است. بعدها این کلمه براي تشریح فرایند کشت و زراعت بزرگداشت و ت
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کار گرفته شد. از سده نوزدهم به بعد مردمشناسان آن را در معناي جدید به کار بستند. فرهنگ با مفهوم 
نمادها، آداب و اي که در مردمشناسی دارد، مجموعه مشترکی از باورها، ارزشها، مفروضات بنیادین، گسترده

ها، زبان، علوم، رفتارها و مصنوعات یک سیستم اجتماعی است که اعضا آن را براي رسوم، سنن، اسطوره
کنند (بیتس برند و از نسلی به نسل دیگر منتقل میانطباق با دنیاي پیرامون و در ارتباط با یکدیگر به کار می

  ).27: 1385و پالگ، 
آمـده اسـت و در    "Karya"یـا  ""Karز شغل و عمل که در ایران باستانکار از نظر لغوي عبارت است ا

تلفظ شده است؛ از نظر فیزیکی تغییر شکل یـافتن مـاده توسـط یـک مجموعـۀ انـرژي را        ""Karyaاوستا 
اي گویند؛ از نظر تاریخی تعریف کار بر اساس مکاتب مختلف نظري متفاوت است و هر کدام تعریف ویـژه 

ــد. واژه  ــار دارن ــی از ک ــا    ""Laborانگلیس ــر ب ــادل   "Work"براب ــانی و  Arbeit""مع   "Travail"آلم
اسپانیایی و برابر با واژه زحمت ایرانی اسـت. در فرهنـگ واژگـان وبسـتر، معـانی        Trabajo""فرانسوي و 

Labor"" شکنجه و هر نوع مشـکل یـا اسـترس آمـده     نی زحمت، کار، رنج، مصیبتبه صورت اسم به معا ،
خالف زبان انگلیسی در زبان فارسی و به ویژه فارسی باستان، معانی کار عاري از معـانی متـرادف و   است. بر 

کنـد. معـانی   و سودمندي را به خواننده القـاء مـی   وعی سرزندگی، نیرومنديمعانی در سایه منفی است بلکه ن
شرقی و غربی با رویکـرد  دهد که از آغاز فرهنگ هاي اروپایی نشان میو مترادف آن در زبان Laborکلمه 

اند. دنباله این رویکرد بعدها در علوم اجتماعی در تعریف کار نیز بازتولید متفاوت به مسأله کار روبرو شده
تواند به عنوان انجام وظایفی تعریف شود ). گیدنز معتقد است که کار می19-18: 1390شده است (فرهادي، 

و هدفشان تولید کاال و خدماتی است که نیازهاي انسـانی   هاي فکري و جسمی بودهکه متضمن صرف کوشش
کار استفاده از نیروهاي مادي و معنوي «گوید: ). کلمن در این باره می528: 1386سازد (گیدنز، را برآورده می

فرانسیس ». کار انسانی خلق فایده است«گوید: هانري برگسون می». در راه تولید ثروت یا ایجاد خدمات است
کار و پیشه را انسان به اضافه طبیعت تعریف کرده و دنباله این بحث تا دکارت و فریدمان کشیده شده بیکن 

تـر از  دقیـق  شخصـیتی است. با وجود این در تحلیل رابطه انسان و طبیعت از لحاظ کار فعـال، تـاکنون هـیچ    
-از فنون در طبیعت به وجود میمارکس نبوده است. به نظر او کار اساساً تغییراتی است که انسان با استفاده 

در نگاه «دارد دهد. مارکس در کتاب سرمایه بیان میکند و او را تغییر میآورد و طبیعت نیز بر انسان اثر می
بدین سان، تعریفی نسـبی از کـار   ». پیوندداول کار عبارت است از کنشی که بین انسان و طبیعت به وقوع می

کـار مجموعـه اعمـالی    «کنـیم:  گیرد که آن را به این صورت عنوان میشکل می 1درباره مفهوم انسان سازنده
دهد و ایـن  براي استفاده عملی از ماده، روي آن انجام می است که انسان به کمک مغز، دست، ابزار و ماشین

  ). 10: 1385(توسلی » دهدگذارد و او را تغییر میاعمال نیز متقابالً بر انسان اثر می

                                                   
1- Homo - Farber 
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اي از رفتاررهـاي درونـی شـده، مطلـوب و     ) فرهنگ کار را مجموعه2004اسمیت و نوبل (،قدمهبا این م
) فرهنگ کار 2004اند که براي موفقیت سازمان الزم و ضروري است. کالرك (مناسب در کارکنان دانسته

نسـته  هایی چون رعایت نظم در انجام کارها، سخت کوشی و صرفه جویی در مصرف مـواد دا را شامل مؤلفه
-) معتقد است فرهنگ کار موجب تغییر کیفی در محیط کار و محصوالت سـازمانی مـی  2003است. پاپ (

گردد و بنابراین، توجه به آن موجب تحـول در مجموعـه سـازمان خواهـد شـد. نگـرش مثبـت بـه کـار و          
شده و این  ترین اجزاي تشکیل دهنده فرهنگ کار محسوببرخورداري از وجدان کار باال از جمله با ارزش

هاي فرهنگ کار به مـواردي  وري و کارایی مؤثر است. وي در خصوص مؤلفهبه بهره جامعهامر در دستیابی 
) 2002کند. تورکـو ( نظیر تالش کاري، ارتقاي دانش، آگاهی از اهداف سازمانی و همکاري گروهی اشاره می

عمل، سـازگاري شـغلی، انگیـزه کـاري،     هاي کارکنان داراي فرهنگ کار باال را شامل دقت و سرعت ویژگی
توجه به اهداف سازمانی، تالش براي رسیدن به آنها، همکاري گروهی، تسلط شخصـی، حساسـیت در انجـام    

) معتقـد  2000کنـد. بـارون (  هاي کاري ذکر مـی وظایف، تفکر در خصوص کار و تالش براي ارتقاي مهارت
رعایـت کـرده، بـه عـالوه، رعایـت تقسـیمات کـاري        است کارکنان داراي فرهنگ کار، مسائل سازمانی را 

هاي سازمانی، عالقمندي و دلبستگی شغلی، لذت بردن از کار، انعطاف پذیري سازمانی، انجام متعهدانه فعالیت
هـا و  هاي بارز آنان است. فرهنگ کـار همـان دنیـاي ذهنـی شـناخت     و تسلط شخصی از جمله دیگر ویژگی

  ).182: 1387عه نسبت به کار دارند (اکبري و اردشیري، هایی است که افراد یک جامارزش
  تحلیالت تئوریک
در چارچوب سه دسته نظریات جامعه شناختی، انگیزشی و مدیریتی صورتبندي  طالعهقالب تئوریک این م

مؤثر بر فرهنگ کار در دو سطح اجتماعی و فردي تبیین نمایـد. در بعـد اجتمـاعی از     زمینهگردیده است تا 
نظریات سرمایه اجتماعی و دیدگاه نظریه پردازانی چون بوردیو، کلمن، پاتنـام و فوکویامـا اسـتفاده گردیـده     

آدامز نیـز   است. در بعد فردي از نظریه انگیزشی پورتر و در تکمیل آن از نظریات هدف و عدالت و برابري
شرایط محیط کاري کارکنان نیز مـورد مطالعـه قـرار گرفتـه      مطالعهاستفاده گردیده است. همچنین در این 

است. در این بعد نیز از نظریات نظریه پردازان مکتب مدیریت علمی همچون تیلور، فایول، وبر و گیولیک و 
ارتباط منطقی آنها با فرهنـگ کـار مـورد    ارویک استفاده گردیده است. در ادامه هر یک از این نظریات و 

  بحث قرار گرفته است.
  الف. عوامل اجتماعی

هاي ظهور مفاهیم ها و اشکال گوناگون به عنوان یکی از کانوندر دو دهه اخیر سرمایه اجتماعی در زمینه
انی قابل دسترسی هاي فردي یا سازمبوده است. سرمایه اجتماعی به منابع فراوانی که در میان یا از طریق شبکه

هاي کسب و کار، سرمایه مالی، اعتماد و هستند اشاره دارد. این منابع شامل اطالعات، نظریات، فرصت
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هاي فردگرایی پناه برده و وانمود سازیم که ما حاکم بر باشند. بدون شک اگر ما به اسطورههمکاري می
هاي فرهنگی ما د. در حقیقت تمامی داشتهسرنوشت خویش هستیم. این سرمایه ارزشمند پوشیده خواهد مان

شوند، از طریق روابط گروهی هاي فردي محسوب میحتی استعداد ذاتی، هوش و تعلیم و تربیت که مشخصه
شود. همچنین سرمایه اجتماعی موجب تسهیل روابط اجتماعی افراد ما با دیگران شکل گرفته و آشکار می

کند تا سرمایه انسانی، انجامد و کمک میمشارکت اجتماعی افراد می شود و معموالً به افزایش همکاري ومی
). به عبارت دیگر 69: 1390مادي و اقتصادي بتواند در تعامل با هم به یک رشد پویا برسد (آقا نصیري،

کند. همچنین مشارکت حقیقی را در سرمایه اجتماعی همکاري، تعهد، تسهیم اطالعات و اعتماد را ایجاد می
شود. استفاده از ارتباطات و روابط دهد که منجر به موفقیت و اثر بخشی نیروي کار مین ارتقاء میسازما

  هاي کار و سازمان ضروري است.  هاي افراد، گروهاجتماعی براي دستیابی به هدف
 تـوان در دهد که سرمایه اجتمـاعی را مـی  هاي مطرح شده درباره سرمایه اجتماعی نشان میبررسی دیدگاه

اشـاره کـرد. در    2و سطح خـرد  1توان به دو سطح کالنسطوح مختلف مورد بررسی قرار داد که از جمله می
سطح کالن دربارة جایگاه کلی یک سازمان در زمینۀ اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و شبکۀ پیوندهاي بیرونـی  

شـود. نـوع اول سـرمایه    یاد شده، و در سطح خرد به دو نوع سرمایۀ اجتمـاعی داخـل سـازمان پرداختـه مـی     
ها، تعهدها، مشارکت و اعتمـاد  ها، نگرشهایی نظیر ارزشداشته و در رابطه با پدیده 3اجتماعی جنبه شناختی

دارد که در رابطه با ساختارها  4موجود در نظام اجتماعی است. نوع دوم سرمایۀ اجتماعی نیز جنبه ساختاري
  ). 5: 1385ن زاده، و شبکه روابط اجتماعی است (ساالرزاده و حس

تنام سرمایه اجتماعی را در سـطح جامعـه مطالعـه    دهد که بوردیو، کلمن و پانشان میتعاریف ارائه شده 
ها مطـرح  اند، اما فوکویاما، پورتز، ناهاپیت و گوشال، بیکر و کوهن و پروساك آن را در سطح سازمانکرده

همـه نزدیکـی فراوانـی بـا یکـدیگر      ا ایـن وجـود دیـدگاه   اند. بهاي خود را در این حوزه انجام دادهو بررسی
به سرمایه اجتماعی جاي داد که بـر محورهـاي سـه    5ايشبکه رهیافتتوان در را می هااین دیدگاههمه ؛دارد

  گانه زیر در سرمایه اجتماعی تأکید دارد:
  . اعتماد اجتماعی1

ین مفاهیم علوم اجتماعی معاصر است.در ترین سازه سرمایه اجتماعی و از مهمتراعتماد اجتماعی، اساسی
جامعه شناسی، مفهوم اعتماد هم به عنوان ویژگی افراد و ویژگی ارتباطات اجتماعی و هم ویژگی سیستم 

هایی در سطح فردي و اجتماعی مفهوم سازي شده  اجتماعی یا تأکید بر رفتار مبتنی بر تعامالت و سوگیري
                                                   

1- Macro level 
2- Micro level 
3 - Cognitive social capital 
4- Structural social capital 
5- Network perspective 
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است که فرد نسبت به امري دارد مبنی بر تأیید آن. بنابراین نگرشی  است. به تعبیري اعتماد یک نوع احساس
، اعتماد 1). به اعتقاد فوکویاما 5: 1380محسنی تبریزي، رود (مثبت نسبت به فردي یا امر خارجی به شمار می
به  ). به نظر آلموند و وربا، اعتماد 13: 1374امیري،  دهد ( هزینه کنش را کاهش و کارایی را افزایش می

بندي نیز، اعتماد را نوعی شرط 2). زتومکا 24: 1378اینگلهارت، یکدیگر شرط تشکیل روابط ثانوي است (
  ).Sztompka, 1999: 67داند ( نسبت به کنشهاي محتمل در آینده می

هاي اصلی سرمایه اجتماعی در نظر پاتنام است. بنـابر اسـتدالل وي اعتمـاد از عناصـر     اعتماد یکی از مؤلفه
وري تقویت همکاري است که حاصل پیش بینی پذیري رفتار دیگران بوده و در یک جامعه کوچـک از  ضر

تر تر یک اعتماد غیر شخصیشود، اما در جوامع بزرگتر و پیچیدهطریق آشنایی نزدیک با دیگران حاصل می
جتماعی را ناشی از دو منبع ). پاتنام اعتماد ا292: 1384یا شکل غیر مستقیمی از اعتماد ضرورت دارد (پاتنام، 

هاي مشارکت باعث هنجارهاي همیاري و شبکه«داند: هاي مشارکت میمرتبط، یعنی هنجار همیاري و شبکه
هاي عهد شکنی و نیز جو ابهام آمیز و غیر شـفاف را  شوند، چرا که آنها انگیزهافزایش اعتماد و همکاري می

دیگر، پاتنـام وجـود اعتمـاد اجتمـاعی را در جامعـه موجـب       ). از طرف 309: 1384دهد (پاتنام، کاهش می
کننـد  داند و معتقد است کسانی که به همشهریان خود اعتمـاد مـی  تقویت هنجارهاي همیاري و مشارکت می

شوند، مشارکت بیشتري در سیاست و سازمان اجتماعی دارنـد، در مقابـل دیـدگاه    بیشتر در کارها داوطلب می
). از ایـن  137: 1384تمال بیشتري دارد که به حقوق دیگران احترام بگذارنـد (پاتنـام،  اقلیت بردبارترند و اح

شود که میان ابعاد ارزشی و هنجـاري جامعـه و اعتمـاد اجتمـاعی یـک رابطـه       گفته پاتنام چنین استنباط می
ري و دوسویه برقرار است. در محیط کار اعتماد عامل اصلی نزدیکی افراد به یکدیگر و شـرط اصـلی همکـا   

هاي مختلف کاري است. از سوي دیگر وجود اعتماد و روابط همکـاري و همیـاري   مشارکت اعضاء در زمینه
  ها و هنجارهاي کاري آنها و در کل فرهنگ کار کارکنان تأثیر گذار است. میان کارکنان خود بر ارزش

  . مشارکت اجتماعی2
ی شبکه پیوندهاي اجتماعی است، میزان هاي مهم سرمایه اجتماعی که دستاورد چگونگیکی از سازه

هاي توان میزان مشارکت افراد در فعالیتمشارکت شهروندان در نظام اجتماعی است. براي نمونه می
داوطلبانه، عام المنفعه، ادارة امور محلی، مشارکت در انتخابات محلی و ملی، عضویت در احزاب و 

: 1385ن جمله دانست (ساالرزاده و حسن زاده، هاي کاري را از ایسندیکاها و مشارکت در گروه
برد. ).مشارکت در محیط کار عامل ارزشمندي است و رضایت خاطر و روحیۀ کارکنان را باال می7

یانکلوویچ و ایمروار مشارکت را به عنوان نظامی توصیف کردند که شیوه جدیدي از اخالق کار است و به 

                                                   
1- Fukuyama 
2- Sztompka 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 q  135  شناختی فرهنگ کار به مثابۀ زیرساخت پدافند غیرعامل مطالعۀ جامعه
 

 

ها به راهبرد عملی ژاپنی«توان از آن استفاده نمود. به عنوان مثالعنوان یک منبع قدرتمند در مکان کار می
-براي کار گروهی و شرکت کارگران در کار جمعی و مشارکت در بازار جهانی که تسلط بر آن به آگاهی

دهند، زیرا این راهبرد عملی موجب هاي فنی جدید و افزایش اعتماد به نفس کارگران نیاز دارد اهمیت می
(معیدفر، » ها استن و ارزش و حس کنترل بیشتر بر زندگی فردي و پدید آورنده خالقیت در آناحساس شأ

1381 :18.(  
  . روابط اجتماعی3

هاي گوناگونی تواند صورتمنظور از روابط اجتماعی، ارتباطات میان دو شخص و یا دو گروه است که می
تواند در ارتباطات ن روابط متقابل اجتماعی میچون همکاري، مبادله، وصلت و دوستی به خود بگیرد. همچنی

خانوادگی، همسایگی و ارتباطات متقابل در محیط کار را نیز شامل شود. توسعه ارتباطات غیر رسمی باعث 
دهد (آقا نصیري هاي ناشی از مقاومت را کاهش میشود که این افزایش اثر تفاوتافزایش اعتماد متقابل می

1390 :72.(  
ات روابط اجتماعی که هنجارهاي مؤثر نیز به آن وابسته هستند چیزي است کـه کلمـن آن را   یکی از اثر

هاي اجتمـاعی شـرط الزم و کـافی بـراي ظهـور      توان گفت که بستگی شبکهنامد. به طور کلی میبستگی می
کنـد. بـدون شـک    هنجارهاي مؤثر است و در واقع عملی است که آثار خارجی را بـر دیگـران تحمیـل مـی    

آیـد. امـا در بسـیاري از سـاختارهاي     هنجارها جهت تحدید آثار منفی خارجی و تشویق آثار مثبت پدید مـی 
یابند. کلمن معتقـد اسـت دلیـل ایـن امـر      اجتماعی با وجود شرایط الزم مذکور، این هنجارها موجودیت نمی

ارتباط افقی هسـتند و تنهـا    چیزي جز فقدان بستگی ساختار اجتماعی نیست. در ساختارهاي باز که افراد فاقد
تواند اثرات خارجی منفی براي آنها در پـی داشـته باشـد.    ارتباط عمودي با یکدیگر دارند، ارتباط مذکور می

زیرا این نوع روابط آسیب پذیر است و مانعی جهت مقابلـه بـا اثـرات منفـی وجـود نـدارد. در حالیکـه در        
-رتباط عمودي با افرادي که در موقعیت مشابه خود بسـر مـی  ساختارهاي بسته اجتماعی که افراد عالوه بر ا

توانند با همکاري یکدیگر عامل منفی را که آسیب رسان است بر طرف گردانند برند، ارتباط افقی دارند، می
  ).65: 1380یعنی وجود بستگی در ساختار اجتماعی عامل ایجاد ابزار بازدارندگی جمعی است (پاتنام، 

توسعه هویت و خود باوري فرد بسیار مهم هستند. از طریق روابط اجتماعی است کـه   روابط اجتماعی در
کنند که احساس تعلق همـراه بـا   کنند. کهن و پروساك اظهار میافراد ارتباطات خود را با دیگران ایجاد می

ر پیوستن شناسایی و تحسین از سوي همکاران یک پاداش سازمانی مهم براي کارکنان است. پیامدهاي مهمی د
هـاي  به یک شبکه ارتباطی به خصوص براي تازه واردها در سازمان وجود دارد. از طریق عضویت در شـبکه 

توانند احترام همکاران خود را به دسـت آورنـد. روابـط اجتمـاعی     اجتماعی و سازمانی است که کارکنان می
داخل شبکه روابـط اجتمـاعی تسـهیم     آورد. درتعهد و وفاداري بین اعضاء و حمایت سازمانی را به وجود می
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ها و اقـدامات سـازمانی وجـود دارد. درك و دریافـت هنجارهـا،      اي از اطالعات، منابع، مهارتقابل مالحظه
ها و اهداف سازمانی با کمک  شبکه روابط اجتماعی جزء مهمی در ارتباط موفق اعضاء سازمان اسـت  ارزش

  ).43: 1386(حسن پور و نیکان، 
  ردي و انگیزشیب. عوامل ف

به اعتقاد مازلو همۀ افراد بشر پنج نوع نیاز دارند: نیازهاي جسمانی (که هدفش حفظ حیات زیستی انسان 
است)؛حس صیانت (امنیت، آزادي)؛حس تعلق خاطر و عشق؛ارزش و منزلت؛پرورش و رشد شخصی (از 

دارند؛ بدین معنی که هر دسته ها و استعدادها). نیازهاي مذکور سلسله مراتبی طریق امکانات و ظرفیت
). طبق نظر 138: 1385شود که طبقه پیشین، کم و بیش ارضا شده باشد (توسلی، نیازها تنها وقتی فعال می
تر (نیازهاي فیزیولوژیکی؛ ایمنی و نیازهاي اجتماعی) که مازلو آنها را نیازهاي مازلو نیازهاي سطح پایین

به گام برآورده شود و فرد قبل از رفتن به مرحله باالتر (نیازهاي احترام و اي گام نامد باید به شیوهکاستی می
  شود) طی کرده باشد.خودشکوفایی) مراحل سطح پایین را (که نیازهاي رشد نامیده می

پورتر با الهام از نظریه مازلو سعی کرده است آن را با وضـعیت کارخانـه و بـا موقعیـت کـار و روابـط       
اي که مربوط مختلف فعالیت دارند، منطبق سازد. این انطباق از طریق تنظیم پرسشنامهافرادي که در مشاغل 

هـاي  شود تحقق یافته است: امنیت در شغل و پست کار، نیازهاي اجتماعی (دوسـتی به ارضاي نیازهاي زیر می
انـه،  ثابت، کمک به دیگران و ...) ارزش و منزلت شخصـی، ارزش و حیثـت در کارخانـه و خـارج از کارخ    

استقالل (مسئولیت پذیري) و ایفاي نقش به صورت مستقل، رشد شخصی و به کارگیري ظرفیت خود، احساس 
). او نیازهاي خودمختاري 138: 1385انجام وظیفه، آگاهی و افزایش اطالعات و داشتن امکانات مالی (توسلی 

: 1388، اضـافه نمـوده اسـت. (قاسـمی     اي مابین نیازهاي احترام و خودشـکوفایی را در ساختار الگو، در مرتبه
254.(  

حـال بـراي ارضـاي      سازد بلکـه در عـین  مادي خود را مرتفع می  تنها نیازهاي انسان از طریق کار کردن نه
کند.اگر محیط کار چنـین خصوصـیتی    نیازهاي روانی خود از طریق گروه و جامعه نیز وسایلی را جستجو می

اجتماعی باشد فرد با رغبت و تمایل بیشتر و با روحیه بهتر به   به نیازهاي را داشته باشد و قادر به پاسخگویی
  یکی از مهمترین این نیازها نیاز به امنیت و به ویژه امنیت شغلی است.  .کار خواهد پرداخت

معتقد اسـت  1در رابطه با تأثیر امنیت شغلی بر کار و فرهنگ کار دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. گلرمن
هاي دقیق براي مزایایی جهت اموري چون تندرسـی، حـوادث و بیمـه    ها با تهیه برنامهبسیاري از سازمانکه 

شـود  نمایند. اینگونه تأکید سبب میهاي بازنشستگی بر روي انگیزه امنیت بیش از حد تأکید میعمر و طرح
نخواهد بود. در حقیقت در صورتی که مردم بیشتر مطیع و پیش بینی پذیر بشوند، ولی نتیجه کار تولید بیشتر 

                                                   
1-Gellerman 
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که کار آنها احتیاج به ابتکار و خالقیت داشته باشد این تأکید بیش از حـد ممکـن اسـت مـانع بـروز رفتـار       
). درست است کـه نگرانـی در مـورد امنیـت ممکـن اسـت بـر        59: 1369دلخواه گردد (هوسی و بالنچارد، 

ن تأثیر بگذارد، ولی اشاره گلرمن بر این اسـت کـه   تصمیمات مهمی چون ماندن در یک سازمان و یا ترك آ
کنـد، یعنـی   تواند انگیزه غالب باشد. احتیاج آگاهانه به امنیت معموالً نقشی ضـمنی بـازي مـی   این انگیزه نمی

  ).59: 1369بیشتر بازدارنده و یا محروم کننده است تا آغازگر رفتاري آشکار (هوسی و بالنچارد، 
ارد که در نظر گرفتن رفتار افراد در مورد امنیت در انتخاب شغل حـائز اهمیـت   عقیده د 1پیتر اف دراکر

دهد؟ آیا در انجام امور عـادي  کند: آیا شغل فعلی شما نوید امنیت میاست. دراکر چند سوال جالب عنوان می
برید؟ آیا دهید؟ آیا از دقت عمل، نظم و سیستم کاري بسیار منظم و مرتب واقعاً لذت میصداقت به خرج می

دانید کار امروزتان چیست و فردا چه خواهد بود؟ یـا  دهید این است که میعلت آن که امنیت را ترجیح می
ها و افرادي که کنار شـما قـرار دارنـد؟ یـا داراي     ها و زیردستبه خاطر امنیت شغلی و ارتباطتان با باالدست

د و شکست مجازات به همراه دارد؟ آیا شـما هـم   دارشغلی هستید که تصور و ذکاوت شما را به مبارزه وامی
رود؟ جواب به همه تان سر میداشته باشد حوصله» یکنواخت«از افرادي هستید که از هر کاري که ظاهري 

هـا بـه مقـدار    این سئواالت، که اغلب دربرگیرنده ابعاد فرهنگ کار است، اغلب آسان نیسـت. ولـی جـواب   
  ).60: 1369ه امنیت قائل است مرتبط است (هوسی و بالنچارد، اهمیتی که هر فرد خاص براي انگیز

از میان نیازهایی که مازلو مورد بحث قرار داده، نیاز به خودشکوفایی از جمله نیازهایی است کـه کمتـر   
مورد توجه دانشمندان علوم اجتماعی و رفتاري قرار گرفته است. شاید دلیل این کار این باشد کـه مـردم ایـن    

نمایند. از این رو مشکل بتوان نیاز به خودشـکوفائی را مشـخص کـرد و    به طرق مختلف ارضاء می احتیاج را
هویت آنرا معلوم نمود. گو اینکه تحقیق زیادي در مورد خالقیت و خودشکوفایی صـورت نگرفتـه ولـی بـر     

ی و بالنچـارد،  روي دو انگیزه مرتبط با آن یعنی شایستگی و توفیق تحقیقات مفصلی انجام گرفته است (هوس
1369 :67.(  

احساس عدالت و برابري نیز ارتباط تنگاتنگی با فرهنگ کار دارد. تبعیض و بی عدالتی سازمانی به شدت 
). چگونگی توزیـع مزایـا، اهمیـت زیـادي بـراي افـراد       57: 1383کند (الهی، به فرهنگ کار آسیب وارد می

دهنـد موضـوع محتـوایی    ورند در مقابـل آنچـه ارائـه مـی    آهاي افراد با آنچه به دست میسازمان دارد. پاسخ
شـوند و  ها روشـی کـه مزایـا توزیـع مـی     دهد. اعضاي سازمانپژوهش اجتماعی در زمینه عدالت را شکل می

کنند و ادراکاتی از عادالنه بودن یا ناعادالنه بودن آنها شکل همچنین ماهیت مزایاي توزیع شده را ارزیابی می
اکات بر نگرش و دیدگاه کارکنان نسبت به کار و به طور کلی بر فرهنگ کـاري کارکنـان   دهند. این ادرمی

زمانی که فرد احساس برابري و عدالت نکند دچـار تعـارض و    2تأثیر گذار است. بنابر استدالل استیسی آدامز
                                                   

1- Peter F. Drucker 
2- Stacy Adams 
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روش پیشنهاد  شود و درصدد کاهش این نابرابري برخواهد آمد. آدامز براي کاهش نابرابري چندیننگرانی می
 کرده است. از جمله اینکه افراد ممکن است بر حجم کار و فعالیت خویش بیافزایند یا بلعکس از آن بکاهند

  .)151: 1382(رازنهان، 
  ج. عوامل محیطی

در بحث از عوامل محیطی از رویکرد مدیریت علمی و نظریات وابسته به آن استفاده گردیده است.در این 
فنون مانند مطالعه حرکت، مطالعه زمان، برنامه ریزي و کنترل تولید، طراحی نحوه نظریه از یک سلسله 

ها، دستمزد تشویقی، مدیریت امور پرسنلی و مهندسی نیروي انسانی استقرار ماشین آالت و افراد در کارگاه
از طریق مطالعه شود. روش تیلور به این گونه بود که که همگی بر کارایی و تولید تأکید دارند، استفاده می
یافت.فایول نیز اگر کرد و بر این اساس بر اصولی دست چگونگی انجام کار، قواعد حاکم بر کار را کشف می

چه اعتقاد داشت که بر اصول مدیریت حد و حصري وجود ندارد، لیکن در مطالعات و تجربیات خودش 
اصل را مطرح کرده است. از جمله اصول عمالً اصول محدودي را به کار گرفته و در کتابش جمعاً چهارده 

توان به مواردي همچونتقسیم کار، انضباط، وحدت فرماندهی و وحدت مورد توجه تیلور و فایول می
مدیریت، تبعیت منافع حقوق و مزایاي کارکنان، تمرکز، سلسله مراتب، نظم و ترتیب، انصاف، ثبات و 

ه یگانگی اشاره نمود. طرفداران این دیگاه معتقدند مدیریت استمرار خدمات کارکنان، ابداع و ابتکار و روحی
تواند بر بهره وري نیروي کار و افزایش تولید بیافزاید و از پتانسیل فکري و علمی با کاربست این اصول می

کارکنان حداکثر استفاده را بنماید. ما در این پژوهش برخی از این اصول را به دلیل مشابهت با عوامل فردي 
نگیزشی در بخش قبل مورد بحث قرار دادیم و در قالب این بحث تنها بر مهمترین اصول مورد توجه و ا

  ). 112: 1380کنیم (امیر کبیري و سیدجوادین، مدیریت یعنی تخصص، تقسیم کار و کنترل تأکید می
  تجزیه تحلیل و نتیجه گیري

هاي نساجی اعم از دولتـی و  ن شرکتهدف اصلی این مطالعه بررسی کیفیت فرهنگ کار در میان کارکنا
خصوصی در شهر کاشان و شناسایی عوامل فردي و اجتماعی مؤثر بر آن در هر دو بخش بوده است. بر اساس 

درصد  3/33است. فرهنگ کار  مولّددرصد از کارکنان به صورت غیر  3/10فرهنگ کار  مطالعههاي یافته
است. نکتـه   مولّددرصد کارکنان باقیمانده به صورت  4/56 و فرهنگ کار مولّداز کارکنان به صورت نیمه 

قابل توجه در این رابطه عدم تفاوت کیفیت فرهنگ کار در هـر دوبخـش دولتـی و خصوصـی اسـت. نتـایج       
هاي دولتی و خصوصـی فرهنـگ کـار    حاصل نشان داد که با وجود ساختار، اهداف و مدیریت متفاوت بخش

اي در هـر دو بخـش دولتـی و    ایکـدیگر ندارنـد و فرهنـگ کـار مشـابه     در این دو بخش تفاوت معنـاداري ب 
خصوصی حاکم است. به عبارت دیگر فرهنگ کار بر حسب دولتـی بـودن و یـا خصوصـی بـودن کارکنـان       

  یکسان است.
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در حوزه تبیین و شناخت عوامل اجتماعی مؤثر، عوامل سرمایه اجتماعی و پایگاه اجتماعی به دلیل ارتباط 
با مباحث ارزشی، هنجاري و فرهنگی مورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت. ارتبـاط تجربـی عوامـل        منطقی آنها 

توان بر اساس دیدگاه نظریه پردازانی است. به لحاظ نظري نیز می اجتماعی فوق با فرهنگ کار تأیید گردیده
سرمایه اجتماعی را وجوه همچون پاتنام، فوکویاما، بیکر، پروساك و غیره نیز این رابطه را تأیید نمود. پاتنام 

داند که با تسهیل اقدامات از طریق آنها کـارایی  ها میگوناگون سازمان اجتماعی نظیر اعتماد، هنجار و شبکه
کنـد کـه بسـیاري از    ). فوکویاما نیز بیـان مـی  63: 1388یابد (موسایی و صدقیانی در سطوح مختلف بهبود می

گویـد موفقیـت   باالیی از اعتماد یا سرمایه اجتماعی هستند. او می هاي اثر بخش داراي سطحها و سازمانگروه
هاي بزرگ به همکاري طرفین مخالف بستگی دارد. همچنین همکاري نتیجه اعتماد است. افراد اعتماد سازمان

 ها راگیرد که افراد هنجارهاي رایج و ارزشسازند. بلکه اعتماد وقتی شکل مییا سرمایه اجتماعی را خود نمی
آورند. شکل گیري سرمایه اجتماعی به دلیـل مبتنـی بـودن بـر اصـول      کنند و اعتماد را به وجود میتسهیم می

اخالقی، اعتماد و فضیلت گروهی دشوار است. هر چند وقتی ایجاد شـود از بـین بـردن آن نیـز مشـکل اسـت       
  ).42: 1386(حسن پور و نیاکان 

هاي مشترك و در یک محـیط  اي از هنجارها و ارزشوعهدر سازمانی که همه افراد با هم بر اساس مجم
هاي با سـطح بـاال   کنند، بهترین فرصت براي ابداع و پیشرفت وجود دارد. در سازمانپر از اعتماد همکاري می
اي یک طیف وسیعی از روابط اجتماعی و سازمانی وجود دارد. در سازمانی که اعتمـاد  از اعتماد امکان توسعه

اعی در آن کم است، کنترل رسمی و قوانین الزم است و اغلب باید بعد از بحث و منـاظره بـه   و سرمایه اجتم
هاي وادارنده حفظ شوند. ابزارهایی که باید استفاده شـود زمـانی کـه    اجرا گذاشته شوند و از طریق مکانیزم

عی و اعتمـاد، هزینـه بـراي    اي دارند. بنابراین نبود سرمایه اجتمـا اعتماد وجود ندارد در سازمان هزینه مبادله
شـود، بایـد   کند و هزینه زیادي که به توسعه با ایجاد اعتماد و سرمایه اجتماعی مربوط مـی سازمان ایجاد می

). وجود اعتماد میان کارکنان و مدیران از عوامل اصـلی  42: 1386مورد تأمل قرار گیرد (حسن پور و نیاکان 
اعتماد نسبت به سازمان و اعضاي آن فرد را  متعهـد بـه سـازمان و     ایجاد ارتباط سازنده میان آنهاست. وجود

کند به عبارت دیگر، اعتماد عامل اصلی نزدیکی افراد به یکـدیگر و شـرط   انجام وظایف و تکالیف خود می
هاي مختلف کاري است. از سوي دیگـر وجـود اعتمـاد و روابـط     اصلی همکاري و مشارکت اعضاء در زمینه

ها و هنجارهاي کاري آنها و در کل فرهنگ کـار کارکنـان   میان کارکنان خود بر ارزش همکاري و همیاري
  تأثیر گذار است. 

بـرد.  مشارکت در محیط کار نیز عامل ارزشمندي است و رضایت خاطر و روحیـۀ کارکنـان را بـاال مـی    
خالق کار است و به کنند که شیوه جدیدي از ایانکلوویچ و ایمروار مشارکت را به عنوان نظامی توصیف می

مشارکت کارکنان در فرایند کـار و اداره   توان از آن استفاده نمود.عنوان یک منبع قدرتمند در مکان کار می
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گردد، همچنین مشارکت مانع بزرگی در مقابل احسـاس  سازمان منجر به حس تعلق آنها به کار و سازمان می
  بیگانگی است.

ه پردازان بـر نقـش منفـی سـرمایه اجتمـاعی و بـه عنـوان عامـل         از سوي دیگر برخی از محققان و نظری
اند. لیکن سرمایه مورد توجه در این پژوهش سـرمایه اجتمـاعی ـ سـازمانی اسـت کـه       بازدارنده توجه کرده

حاصل جمع روابط، تعامل و تبادل آراء در راستاي بهبود عملکرد کارکنان است. با فراهم بودن زمینه ارتباط 
توانند با تبـادل دانـش و تجـارب خـود عـالوه بررفـع و حـذف بسـیاري از         کارکنان، ایشان میو تعامل میان 

  مشکالت و نقائص فرایند کار را نیز بهبود بخشند. 
ارتباط میان احساس امنیت شغلی کارکنان با فرهنگ کار در سطح تحلیل دو متغیره تأیید گردیده است، 

مل مؤثر بر فرهنگ کار وارد معادله رگرسیون نگردیده است. لیکن در سطح تحلیل چند متغیر به عنوان عا
در سطح نظري نیز بر ارتباط احساس امنیت شغلی با فرهنگ کار تأکید شده اسـت، لـیکن آن را بـه عنـوان     

هاي دقیـق  ها با تهیه برنامهمعتقد است که بسیاري از سازمان 1گلرمن اند.عامل مؤثر بر فرهنگ کار ندانسته
هاي بازنشستگی بر روي انگیزه امنیـت  ی جهت اموري چون تندرسی، حوادث و بیمه عمر و طرحبراي مزایای

شود که مردم بیشـتر مطیـع و پـیش بینـی پـذیر      نمایند. این گونه تأکید سبب میشغلی بیش از حد تأکید می
بـه ابتکـار و   بشوند، ولی نتیجه کار تولید بیشتر نخواهد بود. در حقیقت در صـورتی کـه کـار آنهـا احتیـاج      

خالقیت داشته باشد این تأکید بیش از حد ممکن است مانع بروز رفتار دلخـواه گـردد. احتیـاج آگاهانـه بـه      
کند، یعنی بیشتر بازدارنده و یا محروم کننـده اسـت تـا آغـازگر رفتـاري      امنیت معموالً نقشی ضمنی بازي می

  ). 59: 1369آشکار (هوسی و بالنچارد 
دراکر و برخی نظریه پردازان مدیریت نیز بر ارتباط احساس امنیت شغلی با فرهنگ مازلو، پورتر، پیتر 

) در قالب ارتباط ثبـات شـغلی و اخـالق کـار     1380اند. رابطه موجود در پژوهش معیدفر (کار تأکید نموده
اوت کارکنان تأیید گردیده است. با وجود این، تأثیر این عامل در دو بخش دولتی و خصوصی به شـکلی متفـ  

هـا  هاي دولتی به دلیل ثبات و پایداري بیشتر این سـازمان ارزیابی شده است. امنیت شغلی کارکنان در سازمان
هاي خصوصی بیشتر است. این خود یکی از عوامل اصلی گـرایش بـه مشـاغل دولتـی در     در مقایسه با سازمان

  ایران است.
انگیزشـی پـژوهش در سـطح تجربـی و نظـري بـا       احساس عدالت سازمانی به عنوان دیگر متغیر فردي و 

) 1381فرهنگ کار کارکنان ارتباط معنادار دارد. معنادار بودن این ارتباط در پژوهش ساروخانی و طالبیان (
توان در نظریه برابري و عدالت آدامـز درك  نیز تأیید گردیده است. همچنین ارتباط منطقی این رابطه را می

دارد که افـراد   نظریه بیان می ینهاي کارکنان است. ا نسبی بودن دریافت ،برابري نظریه عدالت و ايمبنکرد. 

                                                   
1. Gellerman 
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کوشند با برطرف کردن روابط نابرابر،  شوند و می براي حفظ روابط منصفانه و برابر با دیگران برانگیخته می
  ). 151: 1382(رازنهان  آنها را منصفانه و برابر کنند

و انگیزشی است که در این مطالعه مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت.     خالقیت و ابتکار سومین عامل فردي
خالقیت و ابتکار در نظریات نیازها به عنوان باالترین سطح نیاز ـ نیازهاي خودشکوفایی و احتـرام ـ نامیـده     
شده است. پورتر بر اساس دیدگاه مازلو معتقد است زمانی نیاز به رشد و خالقیت در میـان کارکنـان ایجـاد    

ود که نیازهاي سطح اول و دوم آنها تأمین گردد. این ارتباط به شکل تجربی نیز در ایـن پـژوهش تأییـد    شمی
گردیده است. همچنین خالقیت و ابتکار تنها عوامل فردي و انگیزشـی هسـتند کـه وارد معادلـه رگرسـیونی      

تکار از عوامـل پویـاي   عوامل مؤثر بر فرهنگ کار گردیده است. دلیل آن نیز روشن است زیرا خالقیت و اب
شود فرهنگ کار  به فراخور تحوالت محیطی و اجتمـاعی غنـاي خـود را    فرهنگ کار است که موجب می

  حفظ کند. 
مهمترین اصولی هستنند که نظریات سازمان و مدیریت بر آن تأکید ، اي و انطباق تقسیم کارتخصص حرفه

بندي و تقسـیم  اي طبقهط در هر سازمان باید به گونههاي مرتبکنند.به موجب این اصول، کارها و فعالیتمی
شود که کارکنانی متخصص، بار آورد. بدیهی است که تقسیم کار بـه ایـن گونـه، موجـب کـاهش ضـایعات،       

شود تا افرادي متناسب اي نیز موجب میاي خواهد شد. تخصص حرفهافزایش بازدهی و تسهیل آموزش حرفه
ا بر عهده بگیرند. ارتباط تجربی این دو عامل سازمانی با فرهنگ کار تأیید هاي شغلی تصدي آن ربا موقعیت

اي در صدر عوامل فردي و اجتماعی وارد گردیده است، در سطح تحلیل چند متغیره نیز، متغیر تخصص حرفه
بخش معادله گردد و متغیر انطباق با تقسیم کار نیز وارد معادلعه گردیده است. همچنین نقش این عوامل در 

خصوصی بارزتر از بخش دولتی است و یکی از دالیل اصلی آن تأکیدي و اهمیتی است که در ایـن بخـش بـه    
  شود. کارایی کارکنان داده می

نظارت و کنترل عامل مهم دیگري است که بسیاري از نظریـات سـازمان و مـدیریت بـر آن بـه منظـور       
سطح نظري و به ویژه نظریات مـدیریت و سـازمان بـر    نمایند. هر چند در افزایش و بهبود کارایی تأکید می

شود، ولی در سطح تجربه رابطه کنترل سازمانی و فرهنگ کار به شکل معکوس تأیید عامل کنترل تأکید می
گردیده است. به طوري که احساس کنترل و نظارت از سوي کارکنان موجب کـاهش فرهنـگ کـاري آنهـا     

ؤید دیدگاه مقابل نظریات رویکرد مدیریتی ـ رویکرد روابط انسانی و  گردد. نتیجه به دست آمده بیشتر ممی
  اجتماعی ـ است.
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توان ادعا نمود کـه فرهنـگ کـار در دوبخـش صـنعتی مـورد       هاي این مطالعه میدر نتیجه بر اساس یافته

 مولّدغیر و  مولّدمطالعه شرایط مطلوب و ایدئالی ندارد. فرهنگ کار حدود نیمی از کارکنان به شکل نیمه 
هاي دولتی و خصوصی تفاوت معنـاداري در  هاي ساختاري و مدیریتی بخشاست. این وضعیت با وجود تفاوت

این دو بخش ندارد. همچنین بر اساس نتایج بدست آمده بیشترین تأثیر بر فرهنگ کار را عوامل فردي مربوط 
باق با تقسیم کار موجـود در سـازمان   اي کارکنان، خالقیت و ابتکار انطبه محیط کار همچون تخصص حرفه

اقتصادي تأثیر نازلتري نسبت به عوامـل   –دارند. عوامل اجتماعی همچون سرمایه اجتماعی و پایگاه اجتماعی 
فردي مربوط به محیط کار دارند. عوامل فردي و انگیزشی همچون امنیـت شـغلی و احسـاس عـدالت تـأثیر      

در مباحث نظري مربوط به این عوامل نیز مطرح گردیـد ایـن    چندانی بر فرهنگ کار ندارند، همانطور که
  عوامل بیشتر نقشی بازدارنده دارند تا محرك.
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