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 موضوع: نحوه ارتقا فرهنگ کار در جامعه با تاکید برنقش اتاق های بازرگانی

 نویسندگان:

 2، خدانظرفرخ نژاد 1علی اکبر قاسمی

 .عضو هیات علمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر2گیان بوشهر   .مدرس دانشگاه فرهن1

 

 چکیده

تاکید بر نقش اتاقهای بازرگانی ،صنایع،معادن مطالعه حاضر به بررسی فرهنگ کار و راهکارهای ارتقای آن با 

.درگام نخست ازروش ه شد درپژوهش حاضرازرویکردپژوهشی کیفی بهره گرفت وکشاورزی پرداخته است.

فرهنگ ،فرهنگ کار و راههای بامطالعه آثارواسنادمعتبربه چیستی که  بدین معناشد ،توصیفی وتحلیلی استفاده 

مورد بحث قرار  نقش اتاقهای بازرگانی در جهت ارتقا فرهنگ کار .درگام دوم شدپرداخته  ارتقا فرهنگ کار 

.فرهنگ عبارت است از کلیه رفتارهایی است که در زندگی اجتماعی آموخته شده واز طرق گوناگون بین گرفت

ار فردی نسلهای مختلف ویا افراد یک نسل انتقال یافته است.فرهنگ یکی از تاثیر گذارترین عوامل در بروز رفت

وجمعی است، یکی از بهترین استراتژیهای ایجاد رفتار جدید ،فرهنگ سازی است ،برای اینکه جامعه شاهد 

رفتارهای مطلوب باشد،باید قبل از هر اقدامی فرهنگ مطلوب را تعیین کرد..در مطالعه حاضر راهکارهای ارتقا 

ظور کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و فرهنگ کاردر جامعه مورد بررسی قرار گرفته است.ازطرفی به من

توسعه اقتصادی کشور ،تبادل افکار وبیان آرا وعقاید مدیران بازرگانی،صنعتی،معدنی و کشاورزی به نقش اتاقهای 

بازرگانی وصنایع ومعادن بعنوان یکی از بزرگترین نهادهای اقتصادی در ارتقا فرهنگ کار در جامعه تاکید شده 

اضر حاکی از آن است که اتاق بازرگانی بعنوان یک تشکل گسترده ،با آموزش وفراهم کردن است.نتایج مطالعه ح

زمینه تجربه اندوزی اعضا نقش موثری در ارتقا فرهنگ کار داشته و میتواند در این زمینه نقش ارشادی داشته 

 باشد ونقاط ضعف اجتماعی واقتصادی را برطرف سازد.

 واژگان کلیدی:

 گ کار، ارتقا فرهنگ کار، اتاق بازرگانیفرهنگ، کار، فرهن

 مقدمه 

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

مفاهیمی همچون فرهنگ سازمانی، فرهنگ عمومی و نظایر آن، مفهوم فرهنگ کار کمتر تعریف شده است. فراهم 

گیری براساس عقل و درایت در تمام مراحل زندگی به ویژه از دوران کودکی از جمله آوردن امکان تصمیم

های کارشناسان مسایل شود. بررسیهای اصلی و تأثیرگذار در ایجاد و تقویت فرهنگ کار محسوب میبنیان

تری قرار دارد. دهد که فرهنگ کار در ایران در مقایسه با جوامع پیشرفته در سطح پائیناجتماعی ایران نشان می
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های آن به کار شاین در حالی است که در جهان پیشرفته با وقوف بیشتر به نقش استراتژیک نیروی انسانی و نگر

ای برخوردار شده است. زمانی که فرهنگ کار نهادینه گردد کار به و تولید مفهوم فرهنگ کار از اهمیت فزاینده

عه در سطوح مختلف کار کردن را مسیر توسعه موزون جامعه دانسته عنوان یک ارزش تلقی شده و همه افراد جام

 (1381)جعفری،حبیبی،نمایند.و از طریق درست کار کردن به توسعه اقتصادی کمک می

ی است. کار کردن نیاز حیاتی یک انسان است. عواید حاصل از کار درونی و بیرونی است. عواید درونی کار احساس

ر این مفید بودن می کند. حس مفید بودن، امید را در انسان زنده نگه می دارد. بناب انسان با کار کردن احساس

واید نرخ امید به زندگی که یکی از شاخص های مهم توسعه انسانی است افزایش می یابد. یکی از مهم ترین ع

باید از  ،ددگی ترسیم شبیرونی کار تامین مایحتاج زندگی از طریق مزد کار است. با این اهمیت که برای کار در زن

 ،رخود بپرسیم که آیا ما درست کار می کنیم؟ بررسی آمار ها، مستندات و ادبیات علمی و مشاهده فضای کا

تیم حکایت از آن دارد که ما از یک فرهنگ کاری ضعیف برخورداریم. از آنجا که ما از لحاظ منابع طبیعی غنی هس

یت خوبی ولی جزو کشور های در حال توسعه محسوب شده و شاخص های توسعه اقتصادی ما نمایانگر وضع

، دم جامعه )ریشه کنی فقر( و دومهدف اصلی دارد: اول، افزایش ثروت و رفاه مر ونیستند. توسعه اقتصادی د

(1384.)فیوضات ،ایجاد اشتغال که هر دوی این اهداف در راستای عدالت اجتماعی است  

 

 مفهوم فرهنگ 

داب در برخی تعاریف، فرهنگ دربرگیرنده ی اعتقادات، ارزشها و اخالق و رفتارهای متأثر از این سه، و همچنین آ

هنگ می شود. در گونه ای دیگر از تعاریف، آداب و رسوم شالوده اصلی فرو رسوم و عرف یک جامعه معین تعریف 

عه تلقی می شود و صرفاً ظواهر رفتارها، بدون در نظر گرفتن پایه های اعتقادی آن، به عنوان فرهنگ یک جام

.معرفی می گردد  

 :واژه ی فرهنگ از دو جز ساخته شده است

 .شکوه، بزرگی، درخشندگی و ...استیک واژه است به معنی، نیروی معنوی، « فر»-1

 .پیشوند است(« فرهنگ»و یا یک پیشوند است، که معنی جلو، باال، پیش، بیرون ، را می دهد) که در ترکیب

است، به معنی: کشیدن، و نیز به معنی: سنگینی، وزن، «  «thangaگسن»از ریشه ی اوستایی « هنگ»-2

باال کشیدن و بیرون کشیدن « فرهنگ»ژه ی که روی هم رفته وا گروه، وقار... آمده است

 (1383)معین،محمد،.است

شناسان در اواسط قرن نوزدهم وارد شده است. هنگامیکه های انسانفرهنگ به عنوان یک اصطالح فنی در نوشته

فرهنگ یک گروه یا جامعه شکل گرفت و به تدریج بهبود یافت افراد آن حوزه فرهنگی، کیفیت تمایالت، ذهنیات 

های فرهنگی شکسته ای رفتار خواهند کرد که هنجارها و ارزشرفتارهای خود را با آن منطبق ساخته و به گونه و

 غیرعادی شناخته نشوند.  دافرانشده و 

ها و تراوشات فکری بشر در طول تاریخ ای از باورها، اندیشهتوان گفت: فرهنگ مجموعهبا توجه مطالب فوق می

گیری هویتی خاص برای او بوده است. فرهنگ تداوم بخش رشد و تعالی انسان و شکلساز و است که زمینه

های جوامع انسانی است که به عنوان ها و پیشینهپذیر و به اشتراک گذاشتن از مجموعه داشتهای تبادلمجموعه

ترین و ترین، پیچیدهای قابل انتقال از نسلی به نسل دیگر قابل بررسی است و در عین حال یکی از رایجسرمایه

 ترین مفاهیم است.پرابهام

ار و پندار فرهنگ یکی از تاثیر گذار ترین عوامل در بروز رفتار فردی و جمعی است. تجلی و تبلور هر رفتار، گفت

ژی های در بستر فرهنگ مبدا آن معنا می یابد و در بستر همان فرهنگ ارزیابی می شود. یکی از بهترین استرات
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شاهد  است. برای اینکه جامعه "دستکاری فرهنگی"و تغییر رفتار قدیم،  "فرهنگ سازی"ار جدید، ایجاد رفت

ب را رفتارهای مطلوب باشد، قبل از هر اقدامی باید فرهنگ مطلوب تعیین شود. فرآیند ترسیم فرهنگ مطلو

اسی، یر نظام های سیمهندسی فرهنگ گویند. استراتژی رسیدن به فرهنگ مطلوب از طریق ابزار و امکانات سا

هداف سند اقتصادی و اجتماعی را نیز مهندسی فرهنگی گویند. امروزه بزرگترین مساله کشور چگونگی نیل به ا

ه چشم انداز است. مهم ترین هدف چشم انداز توسعه یافتگی در سه حوزه اقتصاد، علم و فناوری است. توسع

ان پذیر ، ریسک و توفیق طلبی نیروی کار کشور امکیافتگی بدون تالش خالقانه توام با مسئولیت پذیری

(65،ص1373.)شریعتمداری،نیست  
 

 مفهوم کار 

ها احتیاجات مازاد زیادی داریم، مانند لباس، سرگرمی، سفر، تحصیل و کار بخش اساسی زندگی است. ما انسان

قابل فهم نیست و در مقاطع ایم. کار جدا از موقعیت تکنولوژیکی آن ها عادت کردهدیگر امکاناتی که به آن

گیرد. مقایسه کار کشورهای پیشرفته و های مختلفی به خود میهای متفاوت شکلتاریخی مختلف و فرهنگ

دهی و های انگیزهدهد که نه تنها تکنولوژی کامالً متفاوت است بلکه روشکشورهای جهان سوم نشان می

کند اگر ما کار در جهان کنونی را با کار در انقالب صدق می کند. همین امر نیزارتباطات اجتماعی هم تغییر می

ای است. تعاریف زیادی از ساسانی مقایسه کنیم کار دارای تعاریف چندگانه صنعتی، قرون وسطی و امپراطوری

جانب متخصصان مختلف و با مکاتب فکری متفاوت ارایه شده است. در فرهنگ فارسی سخن کار چنین تعریف 

زند، عمل و دیگر اینکه فعالیتی که شخص به طور روزانه به آن مشغول است و آنچه از کسی سر می»شده است: 

 «. کندمعموالً بابت آن حقوق دریافت می

شود لیکن این یک معنای عام از واژه کار نیست. لذا استفاده معمول و متداول واژه کار به کار بدنی محدود می

های فکری نیز بشود، زیرا در صنایع جدید مغزها به اندازه بازوها شامل کوششهرگونه تعریف علمی از کار باید 

تری از لحاظ استفاده از مورد احتیاج است. لکن این موضوع نباید سبب شود که کارگران یدی در موقعیت پایین

د انسانی است. نعم مادی موجود در جامعه قرار گیرند. کاربرد معمول و متداول کار به طور کلی محدود به موجو

 (134،ص1383کالچ،)اند. لیکن تمام متخصصان کار را به یک شکل تعریف نکرده

دانند. بعضی متخصصان اصطالح کار را امروزه تمام متخصصان اقتصاد واژه کار را عمالً محدود به کار انسان می

کند یا به خاطر لذتی صورت  برند و هر نوع کوششی که خوشی ایجادهای دشوار و پرزحمت به کار میبرای کوشش

( معتقد است که کار هر نوع تالش دشوار مغز یا بدن است )ویلیام جونز دانند. اقتصاددان انگلیسیگیرد کار نمی

گیرد. به هر حال مفهوم جدید این است که هر کوششی که به طور جزیی یا کلی با توجه به سود آینده صورت می

ای را ایجاد کند کار مولد باید حساب آید، مانند کار هنرپیشه، قاضی، زارع و نیازی را ارضاء نماید یا فایده

شود لیکن هر کاری مولد نویسنده. مسلماً هر نوع کوشش انسان که منظور آن تحصیل مزد باشد کار نامیده می

ار مولد نیست. گیرد. به هر صورت کار است لیکن ککند یا در خدمت تولید قرار نمینیست. یعنی چیزی تولید نمی

های اقتصادی انسان، اعم از فکری کار یکی از عوامل تولید که تمام فعالیتگردد. چند تعریف از کار ذکر می در زیر

 (78،ص1382)بالنچارد،گیرد. و یدی، تخصصی و غیرتخصصی برای تولید ثروت را در برمی

های فکری و جسمی بوده و هدفشان وششتواند به عنوان انجام وظایفی تعریف شود که متضمن صرف ککار می

سازد. شغل یا پیشه کاری است که در مقابل مزد یا تولید کاالها و خدماتی است که نیازهای انسانی را برآورده می

ها اساس نظام اقتصادی است که شامل نهادهایی است که با شود. کار در همه فرهنگحقوق منظمی انجام می

 دمات سر و کار دارند. تولید و توزیع کاالها و خ
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  همیت کار ا

ها، همیشه در پرتو کار و کوشش بوده زیرا همه ها و تکامل مادی و معنوی انسانبقای جهان بشریت تمام ملت

های خود را تأمین کرده و به زندگی خود نشاط نیازمندی، دانیم که بشر در هر زمانی بواسطه کار و فعالیت می

های لذیذ رسانیده بشریت در اثر تالش و کار، غذای خود را از علف بیابان به بهترین خوراکیبخشیده است. جامعه 

های آتش و شمع به برق و مرکب خود را از حیوان به هواپیما و منزلشان را از غارها به و چراغ خود را از شعله

های مد و ترین و زیباترین لباسلیقواره در عا دهای خشن و بهای خود را از لباسهای آسمان خراش و لباسکاخ

غیره تبدیل نموده است. و باالخره انسان با کار و تالش توانسته اکثر مشکالت فردی، اجتماعی و معنوی خود را از 

های خود را برطرف نموده و رشد فکری و ها، گرفتاریها و دردها و محرومیتبین برده و بسیاری از نابسامانی

های مادی و معنوی جامعه و تمام خود را بدست آورد. تردیدی نیست که اکثر بدبختی روحی، علمی و اخالقی

ها و مفاسد فردی و اجتماعی مردم به واسطه بیکاری و تنبلی و هوسرانی است. چنانکه ها، فقرها، محرومیتذلت

عتیادهای خطرناک و بیشتر تجاوزات به مال، جان و نوامیس جامعه و افتادن در دامن ستمگران و گرفتاری به ا

پروری بوده است. و از آنجا که دین مقدس اسالم تنها ها و گناهان در اثر سستی و بیکاری و تنآلودگی به زشتی

دین کامل و جاودانه و صحیح الهی است که برای سعادت دنیا و آخرت مردم و تکامل مادی و معنوی آنان نازل 

ها و از جمله در مورد کار و تالش و کوشش در جلوگیری از سانگردیده و در تمام شئون فردی و اجتماعی ان

 .(96،ص1386)کیا،ترین قانون و بهترین برنامه را داردبیکاری و سستی عالی

 

 مفهوم فرهنگ کار  

فرهنگ واکنشی است که انسان برای تطبیق با محیط از خود نشان می دهد، ذاتی نیست و کمتر درون زا است ) 

هنگ کار از فرهنگ سازمانی و فرهنگ سازمانی از فرهنگ ملی نشات می گیرد. اصطالح (. فر1387عبدی، 

فرهنگ کار ترکیبی از دو مفهوم فرهنگ و کار است . هنگامی که سخن از فرهنگ به میان می آید، مراد روش یا 

در باورها، چگونگی انجام و عینیت یافتن موضوعی مشخص است. چگونگی کنش یا رفتار در قلمرو مشخص ریشه 

اعتقادات، دانش معلومات و در مجموع پذیرفته شده های مشترک اعضای یک جامعه یا گروه دارد. بعنوان مثال 

د ، منظور نوع نگرش ، دانش ندان آمریکایی سخن به میان می آیهنگامی که از فرهنگ مصرف مواد غذایی شهرو

ست ، چنین پنداشت هایی که غالبا نا نوشته است ، و اعتقادات درونی شده مردم در مورد مصرف مواد خوراکی ا

به رفتارهای خاصی ) مثال افراط یا بی توجهی به مقدار کافی غذا در هنگام رفع گرسنگی یا جشنها ( منجر می 

گردد .در رابطه با مفهوم فرهنگ ، ادگار شاین می گوید : فرهنگ ساخته یک گروه انسانی است . هرکجا که یک 

کافی از تجارب مشترک باشد فرهنگ شکل می گیرد . خانواده و گروههای کاری اولین محلهای  گروه دارای حد

شکل گیری یک فرهنگ است . ملیت ، مذهب ، زبان ، زمینه های فنی و علمی مشترک مربوط به یک گروه 

لسفه کار به کار دارای تعاریف چند گانه ای است . در ف.کوچک یا بزرگ جامعه عوامل ایجاد فرهنگ کار است 

جمله خداوند کار می کنند . در  معنای هر فعلی است که از فاعل سرزند . در این حالت تمام موجودات هستی من

فیزیک کار به انرژی در حرکت اطالق می شود ولی تعریف مورد نظر در فرهنگ کسب و کار، بعد اقتصادی آن 
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موجب ایجاد ارزش افزوده در تولید کاال یا خدمات است که به معنای فعالیتهای فکری و یدی انسان است که 

 (1385گردد. )عالقبند، 

فرهنگ کسب و کار مجموعه ارزش ها، باورها و دانش های مشترک و پذیرفته شده یک گروه کاری در انجام 

فعالیت های معطوف به تولید و یا ایجاد ارزش افزوده است. هنگامیکه فرهنگ کسب و کار در یک سازمان یا 

امعه ضعیف ارزیابی می شود این بدین معنا است که کارکنان به انجام کار مفید، مولد و خالقانه تمایل نداشته و ج

در نتیجه فعالیت های آن ها از راندمان و اثربخشی کمتری برخوردار است و منابع به کار گرفته شده حداکثر بازده 

 ممکن را نخواهد داشت.

رباره گیری دگیرد. فرهنگ سازمانی پدیده مبهمی است. برای تصمیمشات میفرهنگ کار از فرهنگ سازمانی ن

ر بنیادی از باورهای روزمره ضروری است. د یفرهنگ سازمان و فرهنگ کار تشخیص و تفکیک باورهای راهنمای

اورهای آورند. بعالی زمینه ایجاد باورهای عملی و واقعی کار و زندگی را فراهم می یسازمان باورهای راهنمای

های شود: باورهای برونی مربوط به نحوه رقابت و نحوه هدایت کسب وکار و باورراهنما به دو دسته تقسیم می

ار درونی که در خصوص نحوه مدیریت و هدایت سازمان است در ایران اصطالح فرهنگ کار بارها از سوی افراد بک

ها، باورها و شزاختصار فرهنگ را مجموعه ار رفته، لیکن تعریف مشخصی از آن داده نشده است. چنانچه به

ر نظر های اقتصادی منجر به ارزش افزوده دهای مشترک و پذیرفته شده یک گروه دانسته و کار را فعالیتدانش

اری های مشترک و پذیرفته شده یک گروه کها، باورها و دانششفرهنگ کار عبارت است از: مجموعه ارز ،بگیریم

سازمان  به کالم دیگر اینکه، در وجود کارکنان یک ،های معطوف به تولید و یا ایجاد ارزش افزودهدر انجام فعالیت

 هایی درونی شده و مورد پذیرش جمعی قرار گرفته است، فرهنگ کاری حاکم بر آن سازمانها و نگرشچه ارزش

ظر گرفت تری در نعنوان پدیده عامل توان فرهنگ سازمانی را بهکند. براساس این رویکرد مییا گروه را تبیین می

امیکه شود. بر این اساس هنگکه بخشی از آن مربوط به چگونگی انجام کار بوده و به آن فرهنگ کار گفته می

ر مفید و این بدین معنا است که کارکنان به انجام کا ،شودفرهنگ کار در یک سازمان یا جامعه ضعیف ارزیابی می

ه کار ها از راندمان و اثربخشی کمتری برخوردار است و منابع بهای آننتیجه فعالیتمولد تمایل نداشته و در 

 گرفته شده حداکثر بازده ممکن را نخواهد داشت.

 ترسیم فرهنگ کسب و کار مطلوب )مهندسی فرهنگ کسب و کار(

 فعال بودن ▪

 مسئو لیت پذیری ▪

 برخورداری از وجدان کاری ▪

 انضباط و نظم جویی ▪

 روحیه تعاون ▪

 دانش طلبی ▪
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 ریسک پذیری ▪

 گرایش به نوآوری ▪

با تحلیل مولفه های فوق نتیجه گیری می شود که فرهنگ مطلوب کسب و کار در ایران فرهنگ کارآفرینانه است. 

به عبارت دیگر می توان گفت که با ترویج فرهنگ کارآفرینانه در فضای کسب و کار کشور می توان خوشبین بود 

حقق آرمان های سند چشم انداز تسهیل و تسریع شود. اما چگونه می توان روح کارآفرینی را در فضای که ت

 کسب و کار کشور دمید؟ 

 های کار ویژگی

 شود: ها اشاره میهای متعددی است که در زیر به مهمترین آنکار دارای ویژگی

 دایمی و همیشگی بودن کار.  ▪

 انجامد. به تولید کاال و خدمات می ▪

 شود. دستمزدی برای آن در نظر گرفته می ▪

 شود. به برقراری تعالی جسمانی و حفظ سالمت روحی و بدنی انسانی منجر می ▪

 گردد. اجتماعی و ارضای نیازهای اجتماعی افراد میموجب تقویت روابط ▪

 گردد. اخالقی منجر می به تزکیه نفس و جلوگیری از مفاسد اجتماعی و ▪

 (122،ص1378لیندهولم،)ها است. گیری نقاط قوت و ضعف انسانای برای اندازهوسیله ▪

 برخی موانع توسعه فرهنگ کار

 نداشتن اعتقاد و باور ملی به نتایج و فواید بهبود فرهنگ کار -

 قش و وظایف افراد در این راستاناآگاهی عمومی نسبت به مفاهیم وجایگاه فرهنگ کار، میزان اهمیت آن و ن -

 مقاومت افراد در مقابل تغییرات و عدم تمایل به ترک برخی عادات -

 ها و تکنیکها و تغییر باورهای فکریغرق شدن در روش -

 بلند پروازی وبی توجهی به مسائل به ظاهر کوچک و راه حلهای خرد -

 مشخص ننمودن متولی کار -

 ارت مناسبناهماهنگی ونبود هدایت ونظ -

 ضعف تعهد اجرایی -

 عجله در حصول نتیجه -

 برخی از مزیت های توسعه فرهنگ کار
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 رضایت عمومی افراد -

 رونق اقتصادی -

 افزایش تولید و ارائه خدمات -

 امنیت شغلی کارکنان -

 انجام درست کارها و انجام کارهای درست -

 افزایش کیفیت زندگی کاری -

 افزایش رفاه کارکنان -

 )اینترنت(افزایش انگیزه کاری -

شود؛ به طوری که شاهدیم در نظام ترین سرمایه محسوب میای به عنوان باارزشنیروی انسانی در هر جامعه

اند. از الملل کشورهایی که دارای جمعیت بیشتری هستند، در رشد اقتصادی گوی سبقت را از سایر ملل ربودهبین

تواند با ای است که میهند، مالزی و... اشاره کرد.نیروی انسانی سرمایه توان به کشورهای چین،آن جمله می

ای که کشور به آن نیاز دارد ارتقا تخصص و دانش خود علوم و دانش را بومی کند و رشد اقتصادی را در هر زمینه

 دهد و به خودکفایی برساند.

د، تخصص و دانش و در کنار آن تعهد و وجدان کنترین سرمایه میدر این میان، آنچه نیروی انسانی را باارزش 

ها و کارگیری افراد در کاری که با تواناییاما به شود کار مفیدی در جامعه صورت گیرد.کاری است که باعث می

ی ناخشنودی و کارگریزی را در فرد تواند زمینهاطالعات ایشان همخوانی ندارد یا تغییر در فعالیت کاری او می

. همچنین کارگریزی در بسیاری از افراد به یک امر طبیعی تبدیل شده است و بیشترین دلیل آن ایجاد نماید

پذیری، خود یکی دیگر از عوامل کارگریزی محسوب تنبلی و فرار از مسئولیت است. در واقع عدم مسئولیت

شود افرادی خسته و می شود. خصوصیات روانی، از جمله تنبلی و آزمندی، در کنار سازگاری با ناامیدی، سببمی

گردان اند و از فعالیت و خالقیت رویعبوس و غمگین در جامعه حضور داشته باشند که با شادی و کار بیگانه

 .(1378)جزنی،هستند

نیافتگی و عدم تحرک و پیشرفت افراد، از کسانی که خود را محققی به نام تالکوت پارسونز، در تبیین علل توسعه

دهند و غیرفعال هستند به عنوان افرادی نام برده است که بیش از هر چیز به آزادی خود میبا اوضاع تطبیق ن

مندند و حاضرند بهای آن را حتی اگر فقر باشد، بپردازند. در واقع وی معتقد است که فقرا موارد خاصی عالقه

معه کسانی هستند که نه اند و سایر افراد ناسازگار با جاهستند که به طور کامل و مناسب اجتماعی نشده

های های اقتصادی و اجتماعی( و نه از روشاند )مثالً موفقیتشده از سوی اجتماع را درک کردههای تعیینهدف

  .(2005)پارسونز،رسیدن به آن آگاهی دارند

مفاهیم اندوزی و انباشت سرمایه و رسد که ما در سطح ملی شاهد نوعی بحران در تلقی از کار، ثروتبه نظر می

ی پیشرفت نیز در بین مردم رسد میزان انگیزهبه عالوه به نظر می مرتبط با آن و به طور کلی فرهنگ کار هستیم.

دهند. در نتیجه پس از ها صرفاً برای دستیابی به استانداردهای مطلوب زندگی تن به کار میایران کم است و آن
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توان در های آن را مینی در بین ایرانیان ندارد که ریشهکوشی توجیه چنداتأمین آن، تالش، پشتکار و سخت

 وجو کرد.وابستگی قدرت اقتصادی برتر در شهرها به حکومت و کارگزاران محلی جست

ی مالی به ی حکومت استبدادی در ساختار تاریخ پیشین ایران، روند خود به خودی تبدیل سرمایهبه واسطه

ها روح تحرک و کرد که در آنتر میو خصلت تجاری شهرها را پررنگ رسیدبست میی تولیدی به بنسرمایه

خورد. وجود این زمینه بعدها، با توجه به واردات کاالهای غربی و وابستگی کشور پویایی کار صنعتی به چشم نمی

تی کرد. به درآمد حاصل از فروش نفت، به اقتصاد رانتی و غیررسمی انجامید که فضای اقتصاد ایران را غیررقاب

ناپذیر بودن فعالیت اقتصادی و در نتیجه بینیاقتصاد غیررقابتی و فضای ناروشن قراردادها و مبادالت سبب پیش

گردان کرده و باعث فراگیر ومرج شده است که کارگران و کارمندان را از کار و تالش و فعالیت عقالنی رویهرج

  ردن بابرنامه و باانگیزه شده است.انگیزه به جای کار کبرنامه و بیشدن اشتغال بی

در ایران یا سایر کشورهایی که به نوعی با این معضل دست به گریبان « کارگریزی»ها و دالیل به طور کلی، انگیزه

های کاری، همچون وجو کرد؛ تغییر در فعالیتتوان آن را در دالیل متعددی جستهستند مختلف است و می

ف، حاکمیت روابط بر ضوابط، بروکراسی سردرگم، ساعت کار زیاد، عدم حمایت فناوری جدید یا تغییر اهدا

های زیاد در مسائل شخصی، اجتماعی و زندگی خانوادگی در محیط کار، فشار مسئولین از کارکنان خود، دخالت

مهارت  بیش از حد ناشی از غیرواقعی بودن مهلت انجام کارها، داشتن شغلی که متناسب با شاغل نباشد، فقدان

اند یا لزوم چندانی به انجام ی انجام کار، نبود مشاوره و ارتباطات، انجام کارهایی که بسیار مشکلکافی در نحوه

های کنترل و ارزشیابی و سبک مدیریت که ممکن است تمام این عوامل باعث بروز ها نیست، فقدان مکانیسمآن

 دد.ی کیفیت کار در افراد گرکارگریزی و کاهش انگیزه

توان به موارد مختلفی اشاره کرد، از جمله آنکه همچنین از معضالتی که فرهنگ کارگریزی در بر خواهد داشت می

و خالقیت به  نوآوری شود، زیراپدیدار نمی ارزشمند هایخالقیت و نوآوری های گریزان از کار و تالش،در جمعیت

شود کارآفرینی در می سبب و این خود آیدهدف به دست می رسیدن به در راه کوشیسخت دنبال

کاذب و واقعی جامعه  تعداد بیکاران به این وسیله، بر و شکل نگیرد های شغلی جدیدفرصت و نیابد رشد جامعه

 شوند.محسوب می خود نوعی بیکاری های کاذبشود، زیرا بسیاری از شغلمی افزوده 

  

فراوانی که  غلط فراوان است. تصمیمات ها وقوع اشتباهاتانسان در اثر کاهلی پدیدآمده یکی دیگر از مشکالت

سازد و گیرد و صدمات فراوانی را به فرد و جامعه وارد میتجربگی و محدودیت علم و دانش صورت میبه علت بی

کند و بهداشت روانی و سالمت در آینده این اثرات تخریبی، فشار روانی زیادی بر اعضای یک جامعه وارد می

 دهد.امعه را مورد مخاطره قرار میج

طلب شود، زمانه برای حضور افراد فرصتهمچنین هنگامی که بر تعداد افراد کاهل و گریزان از مسئولیت اضافه می

ی شدید کنند با ایجاد یک محیط بدبینانهگیرد که تالش میها در دستان کسانی قرار میگردد و مسئولیتمهیا می

دیگران و نابود کردن شخصیت افراد، زمینه را برای پایمال کردن حقوق دیگران توسط خود و خراب کردن اذهان 

شود، از طرف دیگر، لحظه به لحظه شرایط برای حضور مهیا کنند. لذا هر چه بر تعداد افراد کاهل و تنبل اضافه می

  .(1380)جولی،شودسودجویان مهیاتر می

ها باید به هر نحوی تشویق و رضایت افراد ها و سازماناشد، در دستگاهبر اساس آنچه گفته شد و چنانچه الزم ب

تواند در پذیر جلب گردد؛ چرا که عدم رضایت کسی که مسئولیتی را پذیرفته است میپرکار و مسئولیت

ای تواند یکی از ابزارهکارگریزی و فرار از مسئولیت و عدم انجام آن مؤثر واقع شود و تنبیه و تشویق، خود می
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پذیر و متعهد و افرادی که از تقوای ها افراد مسئولیتمؤثر در رفع این مشکل باشد و باید سعی شود در گزینش

شغلی بیشتر برخوردارند بیشتر استفاده شود، چرا که در یک سازمان یا در یک دستگاه اداری یا تولیدی حتی 

یگر پرسنل باشد. یکی دیگر از مشکالت در این پذیری در دتواند باعث عدم مسئولیتیک نفر فرد کارگریز می

کاری و کار ی خود است که توجه خاص و ویژه به موضوع کمتوجهی مدیران به افراد و پرسنل زیرمجموعهامور بی

ی خود ندارند و این عامل موجبات دلسردی بسیاری از افراد متعهد و مقید به کار مفید و کارگریزی در زیرمجموعه

 کند.راهم میو تالش را ف

بخش است؛ به طوری که از تحقق اهداف توسعه مستلزم وجود فرهنگ، نگرش و روحیات اقتصادی مشوق و انگیزه

ی ی کار جمعی و مشارکت و روحیهتالش و پشتکار، نظم و دقت، خالقیت و نوآوری در کار، روحیه

سازی شده لب ضعف فرهنگ کار مفهومپذیری حمایت کند. لذا فقدان یا ضعف این روحیات، که در قامسئولیت

  شود.ی اقتصادی در کشور قلمداد میاست، مانع بزرگی بر سر راه توسعه

های اقتصادی معلول تحول فرهنگ و منبعث از آن است. تحول اساسی و زیربنایی در فرهنگ و تکنیک تحول

ود و به رشد و توسعه برسد. مفهوم شود که اقتصاد از حالت رکود فرهنگی خارج شجامعه به خودی خود باعث می

برد و این های انسان متحرک و پویاست به کار توان در توصیف فردی که واجد ویژگییکدلی یا همدلی را می

سازد تا خود را با شرایط جدید و اوضاع متغیر دهد و او را قادر میی هویت خود را میویژگی به او قدرت توسعه

 منطبق نماید.

شود و نسل آینده باید در میان این رقابت شدید زندگی کند تر میکشورهای جهان روز به روز سخترقابت میان 

رو دیگر جوامع شود و از فرهنگ آنان تبعیت نماید. به طور مسلم، کوشی را نپذیرد، مجبور است دنبالهو اگر سخت

طلبی و کاری، عافیت. متأسفانه باید گفت کم، مدرسه و جامعه آغاز کردنهادینه شدن فرهنگ کار را باید از خانواده

توجهی به وجدان کاری ریشه در خانواده و سپس مدرسه دارد و کودکان، نوجوانان و جوانان با الگوبرداری از بی

شوند. بدون شک رفتارهای والدین و سپس معلمان و استادان خود با فرار از مسئولیت و کار بیشتر آشنا می

جانبه نیازمند است. کند، به تالش و فعالیت مؤثر و همهسازی را طی مید دوران گذار سرنوشتاقتصاد ما، که دار

ی کار و فعالیت، وکار و چه در انگیزهی قانون و فضای کسبامید است که شاهد تحوالت اثربخشی، چه در حوزه

 .(1382ی،)آزادساله دست یابیم20باشیم تا بتوانیم به اهداف مهم اقتصادی کشور در افق 

 قانون تشکیل اتاق بازرگانی

« قانون تشکیل اتاق بازرگانی»شمسی، با تالش جمعی از بازاریان، قانون جدیدی به نام  1320پس از شهریور سال 

به تصویب رسید و به تدریج، دو انجمن سیاسی بازار، یعنی اتحادیه بازرگانان و اتحادیه اصناف، به اتاق بازرگانی 

مقرر شد که پس از تصویب این  29ه عمل آمد و طبق ماده تهران پیوستند. لذا در قوانین اتاق تجارت اصالحاتی ب

قانون، اتاق های بازرگانی کنونی منحل و اتاق های بازرگانی جدید مطابق این قانون تشکیل خواهد شد. و در ماده 

نیز وزارت بازرگانی و پیشه و هنر به عنوان مامور اجرای این قانون معرفی شدند. صنایع، شرکت های حمل و  30

ل، بیمه، بانک ملی، وزارت اقتصاد نیز به عضویت هیات نمایندگان اتاق درآمدند. ماده یک این قانون، هدف از نق

تاسیس اتاق بازرگانی را اصالح و بهبود امور اقتصادی و تمرکز و هدایت افکار بازرگانان و ایجاد بسط روابط 

نگی نزدیک بین جامعه بازرگانان و اصناف بازرگانان بازرگانی کشور ایران با سایر کشورها و هم چنین، ایجاد هماه

و بنگاه های اقتصادی و همکاری نزدیک موسسات بازرگانی و اقتصادی کشور با وزارت اقتصاد ملی ذکر کرده 

کابینه جدید دولت، انجمن، بازرگانان، اصناف و پیشه وران را  1332مرداد سال  28است. اما پس از کودتای 

، مجلس الیحه قانونی جدید را تصویب کرد و بالفاصله انتخاب اتاق تهران 1333و در دیماه غیرقانونی شناخت 
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قانون جدید اضافه شده بود که دفتر امور اتاق های بازرگانی از طرف وزارت اقتصاد ملی در  3برگزار شد. در ماده 

ی که به تصویب هیات وزیران تهران تاسیس خواهد شد و سازمان و وظایف این دفتر نیز به موجب آیین نامه ا

 خواهد رسید، معین می شود.

 تشکیل اتاق صنایع و معادن

، پیش نویس طرح تاسیس اتاق صنایع و معادن تقدیم مجلس شد، ولی مجلس با آن مخالفت کرد تا 1336در سال 

اق صنایع و معادن ، اساسنامه ات1341این که در اثر تالش های بعدی اتحادیه صاحبان صنایع، و در آبان ماه سال 

به این ترتیب بیان شده است: به منظور کمک به  1ماده به تصویب رسید و هدف از تشکیل آن در ماده  22در 

توسعه و پیشرفت امور صنایع و تشویق بهره برداری از معادن و بهبود محصوالت صنعتی و معدنی داخلی و ترویج 

کردن نظریات صاحبان صنایع و معادن و ایجاد همکاری آنان  و شناساندن آنها در داخل و خارج کشور و هماهنگ

با یکدیگر و تسهیل و تنظیم ارتباط بین صاحبان صنایع و معادن، اتاق صنایع و معادن ایران تاسیس می شود. 

سال تعیین شده بود. جالب این  3نفر و برای مدت  30این قانون، تعداد نمایندگان اتاق  4و  3ضمناً برحسب مواد 

ه، تعداد کثیری از بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن عضویت هر دو اتاق را داشتند. ناگفته نماند که در سال ک

 کاملتر شد. 1341اصالحاتی در قانون اتاق صنایع و معادن بعمل آمد و بعضی از مواد آن نسبت به سال  1343

 تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

و براساس ماده واحده مصوب مجلس شورای ملی، اتاق بازرگانی و اتاق صنایع و معادن در  1348در اسفند سال 

یکدیگر ادغام شدند و در نتیجه، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن به وجود آمد و آیین نامه اجرایی آن در سال 

 ی و صنایع و معادن عبارتست از:به تصویب رسید. مطابق این آیین نامه، اهم اهداف و وظایف اتاق بازرگان 1349

 * ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن

* همکاری با دستگاه های دولتی و سازمان های وابسته به دولت یا تحت نظارت آن و شهرداری ها در مورد تهیه 

ارد از طریق اظهار نظر مشورتی و انجام لوایح و سایر مقرراتی که با امور بازرگانی و صنایع و معادن ارتباط د

 مطالعات الزم برای پیشرفت و توسعه امور بازرگانی و صنعتی و معدنی کشور

* کوشش در رفع اختالفات و دعاوی بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن و احیاناً مصرف کنندگان و هم چنین، 

 (www.iccima.ir)قبول حکمیت و کارشناسی.

 

 اق بازرگانی و صنایع و معادن ایرانماموریت های ات

 هامجموعه: مأموریت

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان یک نهاد مدنی در راستای توسعه پایدار کشور، به پشتوانه منابع 

انسانی توانمند و متعهد، ضمن تأکید بر تأمین منافع اعضای خود در جهت دست یابی به مصالح ملی برای تحقق 

 حورهای ذیل فعالیت می کند:م

 کمک به توسعه نظام اقتصادی کشور.

 کمک به ارتقای جایگاه بخش خصوصی.
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 کمک به ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار.

 کمک به ارتقای جایگاه جهانی ایران در حوزه اقتصاد.

 فرا معیشتی.کمک به بالنده سازی تفکر اقتصادی جامعه و حضور مردم در اقتصاد 

 ارایه مشورت و مشارکت در فرایند تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های اقتصادی ارکان حکومت.

 ساماندهی مرجعیت اطالعات و مشاوره دربخش های مختلف اقتصاد ملی و بین المللی.

 هدایت و ساماندهی تشکل یافتن فعاالن اقتصادی کشور.

 استراتژی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

 مجموعه: استراتژی

معادن با محوریت ارتقاء تغییر پذیری و انعطاف توسعه توانمندی ها و ظرفیت سازمانی اتاق بازرگانی و صنایع و 

 .پذیری اتاق

 .تحکیم جایگاه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن به عنوان یک نهاد غیر دولتی، دانایی محور و فراگیر

پیگیری منافع جمعی، صنفی و فردی اعضاء با هدف ارتقای انگیزه مشارکت اعضاء و افزایش تأثیر گذاری حضور 

 .صادی در عرصه های اقتصادیفعاالن اقت

 .تالش در جهت توسعه فرهنگ مشارکت و ایجاد هماهنگی و هم افزایی و افزایش همکاری اعضاء با یکدیگر

کمک و ترغیب ارکان مختلف حکومت به بهبود فضای اقتصادی در جهت توسعه بخش خصوصی و حمایت از 

 .کارآفرینی

 .قتصادی کشورکمک به ارتقاء سطح دانش و توانایی مدیران ا

 .تشویق و ترغیب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و نیز گسترش مشارکت عامه مردم در فعالیت های اقتصادی

 .گسترش نقش آفرینی اتاق در توسعه همکاری های اقتصادی دو و چند جانبه کشور

قانون  44اصل کمک به مدیریت تحول در اقتصاد ایران در جهت اجرایی شدن قانون اجرای سیاست های کلی 

 .اساسی

 .مطالبه شفافیت در نظام اقتصادی کشور و گسترش اطالع رسانی اقتصادی

 ایفای نقش محوری در ارتقاء جایگاه اجتماعی فعاالن اقتصادی

 های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایرانایف و ماموریتوظ .
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 مجموعه: وظایف

 قانون اتاق ایران وظایف و اختیارات اتاق ایران عبارتست از: 5بر اساس ماده 

ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن و کشاورزی در اجرای قوانین مربوطه و  –الف 

 مقررات جاری مملکتی.

ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل اقتصادی کشور اعم از بازرگانی، صنعتی و معدنی و مانند آن به قوای سه  –ب 

 گانه.

 سایر مراجع ذیربط به منظور اجرای قوانین و مقررات مربوط به اتاق همکاری با دستگاه های اجرایی و –ج 

ارتباط با اتاق سایر کشورها و تشکیل اتاق های مشترک و کمیته های مشترک با آنها براساس سیاستهای کلی  -د

 نظام جمهوری اسالمی ایران.

وزارت بازرگانی و شرکت در  تشکیل نمایشگاه های تخصصی و بازرگانی داخلی و خارجی با کسب مجوز از -هـ

سمینارها و کنفرانسهای مربوط به فعالیت های بازرگانی، صنعتی، معدنی و کشاورزی اتاق در چارچوب سیاستهای 

 نظام جمهوری اسالمی ایران.

کوشش در راه شناسایی بازار کاالهای صادراتی ایران در خارج از کشور و تشویق و کمک به موسسات مربوطه  -و

 ت در نمایشگاه های بازرگانی داخلی و خارجی.جهت شرک

تشویق و ترغیب سرمایه گذاری داخلی در امور تولیدی باالخص تولید کاالهای صادراتی که دارای مزیت نسبی  -ز

 باشند.

تالش در جهت بررسی و حکمیت در مورد مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضا و سایر متقاضیان از طریق  -ح

وری اتاق ایران طبق اساسنامه ای که توسط دستگاه قضایی تهیه و به تصویب مجلس شورای تشکیل مرکز دا

 اسالمی خواهد رسید.

 ایجاد و اداره مرکز آمار و اطالعات اقتصادی بمنظور انجام وظائف و فعالیت های اتاق. -ط

 انی.صدور کارت عضویت طبق آیین نامه اتاق ایران جهت تکمیل مدارک صدور کارت بازرگ -ی

تشکیل اتحادیه های صادراتی و وارداتی و سندیکاهای تولیدی در زمینه فعالیت های بازرگانی، صنعتی،  -ک

 معدنی و خدماتی طبق مقررات مربوط.

دائر کردن دوره های کاربردی در رشته های مختلف بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی متناسب با احتیاجات  -ل

 کشور.
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یغ و تایید اسنادی که طبق مقررات بین المللی بعهده اتاق ایران می باشد با هماهنگی وزارت تهیه، صدور، تفر -م

 بازرگانی.

تشکیل اتاق های مشترک با کشورهای دوست با هماهنگی وزارت بازرگانی و امور  -ن

 (.www.mpfa.com)خارجه

 

 گیری بحث و نتیجه

از فرهنگ کار مطلوب و مثبت مورد نیاز است. لذا برای حرکت شتابنده به سمت شکوفایی اقتصادی، حمایت 

ها، وضعیت فرهنگ کار بایستی از طریق دخالت در عوامل شناخته شده فرهنگ کار متحول گردد و گرایش

ها ایجاد شود. برای تحول و ارتقای فرهنگ کار استفاده و ها و دانش الزم نسبت به کار در جامعه و سازمانبینش

ای از نظرات موجود در جامعه گردد. در واقع به رغم پارههای درونی و بیرونی کار توصیه میتوجه به شاخص ارزش

ی تحول ای ارزشمند تلقی شده و جا دارد تا از این نگرش به عنوان یک فرصت براهنوز کار به عنوان پدیده

ار بر عهده دارند. این ها نقش خطیری در تحول فرهنگ کمل آنکه مدیران سازمانااستفاده شود. نکته قابل ت

درست نیست که تا فرهنگ کار در کل جامعه اصالح نگردد تغییر در فرهنگ کاری یک سازمان معنی نداشته 

های موفق در کشور نشانگر آن است که به رغم تأثیر عوامل محیطی، امکان بسیاری از باشد. تجربه سازمان

تواند بسترساز تحوالت وسیعتری در کل حوالت خود میها وجود دارد و این تتحوالت مثبت در درون سازمان

های استفاده مفید و موثر از منابع انسانی و مادی را ها زمینهپذیری در سازمانجامعه باشد. فرهنگ کار و نظم

وری و کسب مزیت رقابتی دارد. برای ارزشی کردن تولید و سودآوری، سازد و آثار مطلوبی در بعد بهرهفراهم می

 ی نیست جز اینکه در سازمان و جامعه فرهنگ کار رواج پیدا کند. گریز

بدیلی را در ایجاد و تقویت فرهنگ کار دارند. تقویت  نقش بی مانند اتاق بازرگانی ، های غیردولتیتشکل

های صنفی های غیردولتی بسیار ارزنده است. تشکلهای صنعتی کار و اولویت دادن به نقش تولیدی تشکلجنبه

زنی کند. این واسطه از طریق کارکرد چانهش واسطه را بین نیروی انسانی و مدیریت یک واحد اقتصادی ایفا مینق

زدایی بین کارگران و کارفرمایان دارد. به گونه ای که از ای در تنشجمعی و توافق جمعی نقش قابل مالحظهدسته

های سازد. تشکلها شرایط را شکننده می، نبود آنکند. در مقابلهای بزرگ اجتماعی جلوگیری میایجاد بحران

صنفی با آموزش و فراهم کردن تجربه اندوزی اعضاء شرایط را برای نهادینه کردن پیش نیازهای پیشرفت جامعه 

توان نیروی کار را از طریق بخشنامه و دستورالعمل آموزش داد یا کنند که میای فکر میآورند. عدهبه وجود می

های صنفی را بگیرد. تواند جایگاه تشکلد، حال آنکه هیچ سازمان یا نهاد رسمی و غیررسمی نمیتربیت کر

 توانند نقاط ضعف اجتماعی اقتصادی را برطرف سازند. های صنفی کارکرد ارشادی نیز دارند ومیتشکل

توجه قرار گیرد. بدون  اهتمام به نقش نخبگان علمی، فکری، فرهنگی و اجتماعی بسیار بیش از گذشته باید مورد

توان از تجارت دیگر کشورها استفاده کرد؟ با وجود شایسته ساالری مفهوم صنعتی شدن تهی از معنا است. آیا می

مشترک در این بین به  تمامی تفاوت موجود در بین کشورهای توسعه یافته یا حتی در حال توسعه، نقطه

درباره کشورهای شرق دور و جنوب شرق آسیا کامالً مشهود شود. این ویژگی به خصوص کوشی مربوط میسخت

کوش بر افراد دارای استعداد ترجیح داده است. نگاهی به تجارب آنان حاکی است که همواره شهروندان سخت

اند. این گفته به معنای نادیده گرفتن افراد مستعد نیست. به جای تربیت افراد شاخص که پس از مدتی سر از شده

کوشی بدهیم نه به استعدادیابی صرف. بزرگترین آورند باید اهتمام خود را به سختپیشرفته در می کشورهای
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کوشی این است که امکان مشارکت بخش بیشتری از جامعه در فایده تغییر اولویت استعداد به اولویت سخت

 قق خواهد شد.شود. عالوه بر این، شایسته ساالری نیز در عمل محمسایل اجتماعی نیز فراهم می

های فرهنگ کار این است که ساعات کار مفید کارکنان افزایش یابد. برای باال بردن ساعات کار مفید یکی از جلوه

کارکنان الزم است بر عملکرد کارکنان به شکل منطقی مدیریت شود. یعنی با اندازه پذیر کردن عملکرد، 

های ضعیف بودن فرهنگ کار واهد رفت. یکی از جنبههای عملکرد نامطلوب و خالهای کاری از بین خزمینه

ها و مشکالت سازمانی است. با ساز و کارهای بیکاری پنهان کارکنان است که خود منشاء بروز بسیاری از نارسایی

 توان به ارتقاء ساعات مفید کار و تقویت فرهنگ کار کمک کرد. عملیاتی زیر می

 ارزیابی عملکرد کارکنان و مشخص شدن کار مفید از غیرمفید.  ▪

 هایی که در آن بیکاری پنهان وجود دارد. شناسایی و کنترل گلوگاه ▪

 سازی. اندازه پذیر ساختن ساعات کار مفید از طریق شاخص ▪

 اند. تشویث موثر کسانی که ساعات کاری مفید داشته ▪

 ئولیت خواهی در قبال کار. تفویض اختیار به کارکنان و مس ▪

 های مشخص کاری برای کارکنان. تدوین برنامه ▪

مند یا بیزار کند سبک مدیریت تواند کارکنان یک سازمان را نسبت به کار کردن عالقهمهمترین عاملی که می

و در  حاکم بر سازمان است. چنانچه نظامات مدیریتی از این شرایط و عالیق حمایت کند فرهنگ کار تقویت

غیراین صورت تضعیف خواهد شد. بدیهی است در صورت تضعیف نگرش به فرهنگ کار افراد میزان گریز از کار، 

 . (1372)عطافر،و مانند آن افزایش خواهد یافت کاری، ضایعات استعفا، اخراجسیاه

 برای ارتقای فرهنگ کار در محل کار  پیشنهاداتی

 پیشنهاد میگردد:موارد زیر به کارکنان  در یک سازمان 

 . یدای از کار بر عهده بگیرسهم عادالنه ▪

 . یدبرای خلوت دیگران احترام قایل شو ▪

 . یدبا توجه به تقسیم فیزیکی کار )نظیر نور، دما و سر و صدا( همکاری کن ▪

 . یدپیشنهاد کمک دیگران را با میل بپذیر ▪

 . یداسرار را حفظ کن ▪

 . یدرغم احساس تنفر در کار همکاری داشته باشعلی ▪

 . یدکننخود را خوار در مقابل باال دستان  ▪

 . یدهمکار خود را با اسم کوچک مورد خطاب قرار بده ▪

 . یدموقع لزوم درخواست کمک و نصحیت کن ▪

 . یدهنگام مکالمه به چشمان همکار خود نگاه کن ▪

 یکدیگر کنجکاو نباشید.  بیش از حد در مورد زندگی خصوصی ▪

 هر چند اگر بسیار جزیی باشد.  یددیون، الطاف و تعارفات را جبران کن ▪

 . یددر غیاب همکار خود از او حمایت کن ▪

 . دیر جمع از همکار خود انتقاد نکند ▪

زایی در جامعه، باید نسلی را تربیت کنیم که با کار اُنس بگیرد. کن کردن بیکاری و گسترش اشتغالبرای ریشه

آموزی و مشارکت ضروری است والدین کودکان خود را عالوه بر تحصیل ، با کار و تالش نیز آشنا نمایند و با مهارت
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طلب تنها ی تربیت نمایند. در غیر این صورت، نسل راحتپذیرهای اجتماعی افراد مسئولیتها در فعالیتدادن آن

های اجتماعی ای مستعد بسیاری از آسیبهای کاذب و داللی رو خواهند آورد و چنین جامعهبه سوی فعالیت

 خواهد بود.

است و گذاری شده نام« ی ایرانیتولید ملی، حمایت از کار و سرمایه»دانید، امسال با عنوان سال همان طور که می

شود که بدانیم معضل اصلی لذا راهبرد اصلی کشور کار و تالش بیشتر است. اهمیت راهبرد فوق زمانی روشن می

کار مضاعف و  ی عطف تحول و توسعه، دری ضعیف است و نقطهنیافتگی کشورها، تنبلی، کارگریزی و ارادهتوسعه

 .همت عالی نهفته است
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