فصلنامه علمی-پژوهشی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر
سال نهم ،شماره دوم ،پیاپی ( ،)92تابستان 4921
تاریخ دریافت29/44/99 :

تاریخ پذیرش21/9/49 :

صص 92 – 51

تبیین عوامل اجتماعی و فردی مؤثر بر فرهنگ کار
(مورد مطالعه ،کارکنان صنایع شهرستان کاشان)
علی انتظاری ،*1محسن کرمانی

2

 -4استاد گروه پژوهشگری علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران
 -9دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران

چکیده
در حال حاضر توجه به نقش و جایگاه ویژه کار در رشدد و رکدود اصتصدادی  -اجتمداعی و
فرهنگی جوامع ،و تالش در جهت اعتالی فرهنگ کار و رفع موانع پویدایی آن یدض ضدرور
ملی است .در همین راستا در سال هدای اییدر بدویژه بدا عنایدت بده وضدعیت کشدور در مناسدبا
اصتصادی و سیاسی بین المللی توجه ویژه ای از سدوی مسدالو ن نمدام بده نقدش و اهمیدت کدار و
فعالیت اصتصادی به عنوان عامل اساسی در تغییر وضعیت موجود صدور گرفتده اسدت .در ایدن
راستا در این مطالعه تالش گردیده است تا عوامل زمینههای مؤثر بدر فرهندگ کداری حداکم در
جامعه ما در دو سطح اجتماعی و فدردی شناسدایی و بررسدی شدود .روش پدژوهش ایدن مطالعده
پیمایش اجتماعی و جامعه آماری آن کارکنان صنایع نساجی کاشان است ،بر اساس یافتده هدای
این عوامل اجتماعی همچون مشارکت ،اعتماد و روابط اجتمداعی میدان کارکندان در مقایسده بدا
عوامل فردی و انگیزشی سهم و نقش بیشتری در کیفیت فرهنگ کاری آنها دارند .در حالیکده
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عوامل فردی و انگیزشی همچون امنیت شغلی و احساس عدالت بیشتر نقشی بازدارنده دارندد تدا
محرک.
واژههای کلیدی :فرهنگ کار ،عوامل جتمداعی ،عوامدل فدردی و انگیزشدی ،صدنایع نسداجی
کاشان.
مقدمه و بیان مساله
مطالعۀ کار و نهادهای اصتصادی در جامعه شناسی دارای اهمیت زیدادی اسدت ،زیدرا اصتصداد
کم یا بیش بر همه بخشهای دیگر جامعه تأثیر میگذارد .هر چندد فعالیدت اصتصدادی دارای آن
اندددازه نفددوت کنتددرل کنندددهای نیسددت کدده مددارکن بدده آن نسددبت داده اسددت ،امددا تددأثیر کددار و
فعالیتهای اصتصادی در مناسبا هر جامعهای غیر صابل چشم پوشی است .کما اینکده در دنیدای
کنونی کار کردن یکی از عوامدل کلیددی توسدعه محسدو مدیشدود و کشدورهایی کده دچدار
عارضه کم کاری هستند از کاروان پیشرفت و توسعه عقب یواهندد ماندد .امدروزه کدار اعدم از
کار فکری و یدی دارای جایگاه ویژه اصتصادی بوده و به نیروی انسانی بده عندوان یدض سدرمایه
نگریسته میشود .چرا که اکثر محققان توسعه ،امروزه بر این عقیدهاند کده از میدان سدرمایههدای
فیزیکی ،تکنولوژی و انسانی ،آن چه کده در مسدیر تحدو

مهدم و مدؤثر اسدت ،متغیدر کدالن

سرمایه انسانی و اهمیت بهره وری صحیح ما از آن است .بده عبدار دیگدر ،نیدروی انسدانی هدر
جامعه سرمایه جاودان و فعّال تولید ،آفرینش ،فن آوری ،رفاه مادی و نیل بده اهددام معندوی و
تعالی انسان است و دیگر عوامل سرمایه و فنآوری ،مؤلفههای تبعی هستند؛ این نیدرو و اندیشده
انسانی است که سرمایهها را متراکم ،فنآوری را یلق و جامعه را در مسیر توسعه و بریورداری
صرار میدهد .بی تردید جامعهای کده در تربیدت و بهدرهگیدری متناسدب از نیدروی انسدانی یدود
ناکارآمد است ،صادر به توسعه هدی چیدز جدز فقدر و بددبختی نخواهدد بدود .در جوامدع متحدول
کنونی ،نیروی انسانی عامل عمده و بنیانی ارزش افزوده است و منابع طبیعی و امکانا فیزیکدی
سهم ناچیزی در مقایسه با عامل انسانی دارند (سارویانی و طالبیان .)469 :4934 ،اما آن چه کده
شیوههای متفاو دسترسی به نیروی انسانی زم و سطوح پایینتدر از آن را مشدخص مدیکندد،
بدون شض فرهنگ است .فرهنگ است که تعریف ،ارزش و ایالصیا مربوط به کار ،صداسدت
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یا عدم صداست ،فردی بودن یا جمعی بودن ،مدیریت نیروی کار به شیوه همگرا و واگرا کدردن
کار ،وزن اجباری یا ایتیاری بودن کار ،زمان بندی و کم و کیف و سایر مسدالل مربدوط بده آن
را مشخص میسازد (فرهادی.)45 :4923،
با این وصف ظواهر و شواهد موجود حاکی از این است که جامعه ما به عنوان جامعهای در
مسیر رشد و پیشرفت ،در سطح ملدی شداهد ندوعی بحدران در تلقدی از کدار ،ثدرو انددوزی و
انباشت سرمایه و مفاهیم مرتبط است .بر اساس نمدر کارشناسدان مسدایل اصتصدادی  -اجتمداعی،
فرهنگ و ایالق کاری ما بسیار ضعیف بوده و زم است فقدان فرهنگ و ایالق کدار مناسدب
در جامعه ،به عنوان یض معضل اجتماعی – اصتصادی تلقی شود .این در حدالی اسدت کده بدرای
حرکت شتابنده به سمت شکوفایی اصتصادی حمایت از فرهنگ کار مطلدو مدورد نیداز اسدت.
لیکن آنچه بایستی بیش از آثار مورد توجه صرار گیرد؛ بستر و شرایطی است که فرهنگ کار مدا
شکل و یا در آن تغییر ایجاد میکند .بنا بر استد ل اکثر محققین عوامل مؤثر بدر فرهندگ کدار،
یود معلول شرایط اصتصدادی ،اجتمداعی و فرهنگدی حداکم ،نمدام شخصدیت ،نمدام مددیریت و
سازمان کاری است .لذا فرهنگ کار بایستی از طریق دیالت در عوامدل شدنایته شدده فرهندگ
کار متحول گردد و گرایشها ،بینشها و دانش زم نسبت به کار در جامعه و سازمانهدا ایجداد
شود.
کار و فرهنگ کار
مفهوم «کار» ،به مثابه یکی از کهنترین مفاهیم گنجینده زبدان و اد فارسدی ،از نمدر لغدوی
عبار است از شغل و عمل که در ایران باستان "  " Karیا " " Karyaبوده است و در اوسدتا "
" Karyaتلفظ شده است(فرهادی  .)43 :4923در فرهندگ فارسدی معدین نیدز مفهدوم «کدار» در
رشته معانی مختلفی از جمله؛  .4آن چه از شخص یا شیء صادر شود ،آن چده کده کدرده شدود،
فعل ،عمل؛  .9شغل ،پیشه  .9صنعت ،هنر؛  .1امر ،شأن  .5رفتار ،کردار؛  .6آنچه در عالم یدار
تحقق پذیرد ،عمل؛  .7ممارست ،اشدتغال ،تمدرین؛  .3رند و زحمدت و »...بده کدار رفتده اسدت
(معین .)4459 :4936 ،در علوم مختلف نیز مفهوم کار در صور های معندایی مختلفدی بده کدار
رفته است .برای نمونه ،در فلسفه کار به معنای هر فعلی است که از فاعل آن د به معندای عدام آن
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د سرزند .در این برداشت تمام موجودا عالم من جمله یداوند ،کار میکنند .در همین حدوزه
هانری برگسون «کار انسانی یلق فایده» میداند .فرانسین بیکن کار و پیشه را انسدان بده اضدافه
طبیعت تعریف کرده و دنباله این بحث تا دکار و فریدمان کشیده شده است .با وجود ایدن در
تحلیل رابطه انسان و طبیعت از لحاظ کار فعال ،تداکنون هدی کدن دصیدقتدر از مدارکن نبدوده
است .به نمر او کار اساساً تغییراتی است که انسان با استفاده از فنون در طبیعدت بده وجدود مدی-
آورد و طبیعت نیز بر انسان اثر میکند و او را تغییر میدهد .مارکن در کتا سرمایه بیان مدی-
دارد «در نگاه اول کار عبار است از کنشی که بین انسان و طبیعت به وصوع میپیونددد» .بددین
سان ،تعریفی نسبی از کار درباره مفهوم انسان سازنده 4شکل میگیرد که آن را به ایدن صدور
عنوان میکنیم« :کار مجموعه اعمالی است که انسان به کمض مغز ،دست ،ابزار و ماشدین بدرای
استفاده عملی از ماده ،روی آن انجام میدهد و این اعمال نیز متقابالً بر انسان اثر میگدذارد و او
را تغییر میدهدد» (توسدلی  .) 43 :4935در علدوم طبیعدی ،از جملده فیزیدض ،کدار بده اندرژی در
حرکت اطالق میشود .با وجود گستردگی و عامیّت مفهوم کار در علدوم طبیعدی و فلسدفه ایدن
مفهوم در علوم اجتماعی در معنایی محدود ومشخصتر استعمال میشود .در این علوم ،به ویدژه
اصتصاد و جامعه شناسی ،مفهوم کار معطوم به حوزه اصتصاد و فعالیتهای اصتصادی است .بدرای
نمونه ،گیدنز معتقد است که کار می تواند به عندوان انجدام وظدایفی تعریدف شدود کده متضدمن
صرم کوششهای فکری و جسمی بوده و هدفشان تولید کدا و یددماتی اسدت کده نیازهدای
انسانی را برآورده میسازد (گیدنز .)593 :4936 ،کلمن در این باره میگویدد« :کدار اسدتفاده از
نیروهای مادی و معنوی در راه تولید ثرو یا ایجاد یدما است».
تعریف مطمح نمر از مفهوم کار در این مقاله ،بعد و جنبه اصتصادی آن است کده بده معندای
فعالیتهای فکری و یدی انسان است که موجب ایجاد ارزش افزوده در تولید کا یدا یددما
گردد .به عنوان مثال ،معلم به هنگام انتقال مطالدب بده فراگیدران ،دارو سداز بده هنگدام آزمدایش
عناصر شیمیایی برای تولید دارو ،کارگر در زمان سایت یض محصدول و ...انجدام دهندده کدار
هستند .انجام کار غالباً دربردارنده درآمد یا منافع مادی و معندوی بدرای انجدام دهندده آن اسدت
(جعفری و حبیبی.)73 :4934 ،
1 Homo Farber
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رهیافت فرهنگی مورد توجه در این پدژوهش رویکدرد مردمشدنایتی و جامعده شدنایتی بده
فرهنگ است .در چارچو این رویکدرد .،بدروس کدولن 4معتقدد اسدت کده از دیددگاه جامعده
شنایتی ،می توان فرهندگ را بده عندوان مجموعده رفتارهدای اکتسدابی و ویژگدیهدای اعتقدادی
اعضای یض جامعه معین تعریف کرد (کولن .)56 :4937 ،یان رابرتسون معتقد اسدت «فرهندگ
شامل تمام چیزهایی میشود که جامعه انسدانی بده وجدود مدیآورد و در آن اشدتراک مدییابدد»
(رابرتسون .)56 :4979 ،سامولل کینگ معتقد است فرهندگ «مجموعده داندش و افکدار و آرای
ایالصی و صوانین و مقررا و سایر عاداتی است که انسان بده عندوان یدض عضدو جامعده کسدب
میکند» (کینگ .)35 :4966 ،آنتونی گیدنز ،فرهنگ عبار اسدت از ارزشهدایی کده اعضدای
یض گوه معین دارند ،هنجارهایی که از آن پیروی میکنند ،و کا های مادی که تولید میکنند
(گیدنز .)56 :4936 ،در مجمدوع ،فرهندگ مجموعده مشدترکی از باورهدا ،ارزشدها ،مفروضدا
بنیادین ،نمادها ،آدا و رسوم ،سنن ،اسطورهها ،زبان ،علوم ،رفتارها و مصنوعا یدض سیسدتم
اجتماعی است که اعضا آن را برای انطباق با دنیای پیرامون و در ارتباط با یکدیگر به کار مدی-
برند و از نسلی به نسل دیگر منتقل میکنند (بیتن و پالگ .)97 :4935 ،به عبارتی ،فرهندگ بدا
مفهوم گستردهای که در مردمشناسی و جامعده شناسدی دارد ،مجموعدۀ پیچیددهای اسدت شدامل
دانشها ،باورها ،هنر ،ایالصیا  ،حقوق ،آدا و رسوم و دیگر عادا و تواناییهایی که انسدان
به عندوان عضدو جامعده آن را داراسدت (کدوزر و روزنبدرگ .)11 :4935حدال اگدر فرهندگ را
مجموعه ارزشها ،باورها و دانش های مشدترک و پذیرفتده شدده یدض جامعده در نمدر بگیدریم،
فرهنگ کار 9نیز در تلفیق برداشت مصطلح از مفهوم کدار عبدار یواهدد بدود از آن بخدش از
فرهنددگ عمددومی جامعدده شددامل :ارزشهددا باورهددا ،دانددش و مهددار هددای معطددوم بدده کددار و
فعالیتهای تولیدی و یدماتی است که به منمور رفع نیازهای جامعه توسط اعضداء آن صدور
میپذیرد .با این توصیف فرهنگ کدار نمدامی از ارزشهدا ،باورهدا ،داندش و مهدار هدای زم
است که مبنای اندیشه و عمل انسانها را در حین کار کردن تشکیل میدهند.

1 Bruce Kohen
2 Work Culture
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چارچوب نظری
چارچو نمدری ایدن مقالده بدر اسداس سده دسدته از نمریدا جامعده شدنایتی ،روانشناسدی
اجتماعی صورتبندی گردیده است تا عوامل و زمیندههدای مدؤثر بدر فرهندگ کدار در دو سدطح
اجتماعی و فردی مشخص گردد .در بعد اجتماعی از نمریا سرمایه اجتماعی و دیدگاه نمریده
پردازانی چون بوردیو ،کلمن ،پاتنام و فوکویاما استفاده گردیده اسدت .در بعدد فدردی از نمریده
انگیزشی پورتر و در تکمیل آن از نمریا هدم و عدالت و برابری آدامز نیز اسدتفاده گردیدده
است.
الف .عوامل اجتماعی
در دو دهه اییر سرمایه اجتماعی در زمینهها و اشکال گوناگون به عنوان یکی از کانونهدای
ظهور مفاهیم نمری بوده است .مفهوم سرمایه اجتماعی به منابع فراوانی که در میدان یدا از طریدق
شبکههای فردی یدا سدازمانی صابدل دسترسدی هسدتند ،اشداره دارد .ایدن مندابع شدامل اطالعدا ،
نمریا  ،فرصتهای کسب و کار ،سرمایه مالی ،اعتماد و همکاری هستند .بدون شض اگدر مدا
به اسطورههای فردگرایی پناه برده و وانمود سازیم که ما حاکم بر سرنوشت یویش هستیم .این
سرمایه ارزشمند پوشیده یواهد ماند .اما حقیقت این است کده تمدامی داشدتههدای فرهنگدی مدا
حتی یصیصههایی نمیر استعداد تاتی ،هوش و تعلیم و تربیت که مشخصههای فدردی محسدو
میشوند ،از طریق روابط گروهی ما با دیگران شکل گرفته و آشکار میشود .همچندین سدرمایه
اجتماعی موجب تسهیل روابط اجتماعی افراد میشود و معمو ً به افزایش همکاری و مشارکت
اجتماعی افراد میانجامد و کمض میکند تا سرمایه انسانی ،مادی و اصتصادی بتواند در تعامل بدا
هم به یض رشد پویا برسد (آصا نصیری .)62 :4923،به عبار دیگر سرمایه اجتماعی همکداری،
تعهد ،تسهیم اطالعا و اعتماد را ایجاد میکند .همچنین مشارکت حقیقی را در سازمان ارتقداء
میدهد که منجر به موفقیت و اثر بخشی نیروی کار میشود .به گونهای که استفاده از ارتباطا
و روابط اجتماعی جهت دستیابی به هدمهای افراد ،گروههای کار و سازمان ضروری است.
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بررسی دیدگاههای مطرح شده درباره سرمایه اجتماعی نشان میدهد که سدرمایه اجتمداعی
را میتوان در سطوح مختلف مورد بررسی صرار داد که از جمله میتدوان بده دو سدطح کدالن 4و
سطح یرد 9اشاره کرد .در سطح کالن دربارۀ جایگداه کلدی یدض سدازمان در زمیندۀ اجتمداعی،
سیا سی و فرهنگی و شدبکۀ پیونددهای بیروندی یداد شدده ،و در سدطح یدرد بده دو ندوع سدرمایۀ
اجتماعی دایل سازمان پردایته میشود .نوع اول سرمایه اجتمداعی جنبده شدنایتی 9داشدته و در
رابطه با پدیدههدایی نمیدر ارزشهدا ،نگدرشهدا ،تعهددها ،مشدارکت و اعتمداد موجدود در نمدام
اجتماعی است .نوع دوم سرمایۀ اجتماعی نیز جنبه سایتاری 1دارد کده در رابطده بدا سدایتارها و
شبکه روابط اجتماعی است (سا رزاده و حسن زاده.)5 :4935 ،
تعاریف اراله شده نشان میدهد که بوردیو ،کلمن و پوتندام سدرمایه اجتمداعی را در سدطح
جامعه مطالعه کردهاند ،امّا فوکویاما ،پورتز ،ناهاپیت و گوشال ،بیکر و کوهن و پروساک آن را
در سطح سازمانها مطرح و بررسیهدای یدود را در ایدن حدوزه انجدام دادهاندد .بدا ایدن وجدود
دیدگاه همه نزدیکی فراوانی با یکدیگر دارد که همه آنها را مدیتدوان در دیددگاه شدبکهای5بده
سرمایه اجتماعی جای داد که بر محورهای سه گانه زیر در سرمایه اجتماعی تأکید دارد:
 .1اعتماد اجتماعی
اعتماد اجتماعی ،اساسیترین سازه سرمایه اجتمداعی و از مهمتدرین مفداهیم علدوم اجتمداعی
معاصر است.در جامعه شناسی ،مفهوم اعتماد هم بده عندوان ویژگدی افدراد و ویژگدی ارتباطدا
اجتماعی و هم ویژگی سیستم اجتماعی یا تأکید بر رفتار مبتنی بر تعامال و سدوگیریهدایی در
سطح فردی و اجتماعی مفهوم سازی شده است .به تعبیری اعتماد یض ندوع احسداس اسدت کده
فرد نسبت به امری دارد مبنی بر تأیید آن .بنابراین نگرشی مثبت نسبت به فردی یا امر یارجی به
شمار میرود (محسنی تبریزی .)5 :4933،اعتماد در روابط بین انسانها و کنشهای آندان نمدود

1 Macro level
2 Micro level
3 Cognitive social capital
4 Structural social capital
5 Network perspective
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مییابد (کلمن .)97 :4977 ،به اعتقاد فوکویامدا ،4اعتمداد هزینده کدنش را کداهش و کدارایی را
افزایش میدهد (امیری .) 49 :4971 ،به نمر آلموند و وربدا ،اعتمداد بده یکددیگر شدرط تشدکیل
روابط ثانوی است (اینگلهار  .)91 :4973 ،زتومکا 9نیز ،اعتماد را نوعی شرطبنددی نسدبت بده
کنشهای محتمدل در آیندده مدیداندد (زتومکدا .)67 :4222 ،در نمدر پاتندام نیدز اعتمداد یکدی از
مؤلفههای اصلی سرمایه اجتماعی در است .بنابر استد ل وی اعتماد از عناصر ضدروری تقویدت
همکاری است که حاصل پیش بینی پذیری رفتار دیگدران بدوده و در یدض جامعده کوچدض از
طریق آشنایی نزدیض با دیگران حاصل میشود ،امّا در جوامع بزرگتر و پیچیدهتر یدض اعتمداد
غیر شخصیتر یا شکل غیر مستقیمی از اعتماد ضرور دارد (پاتنام .)929 :4931 ،پاتنام اعتمداد
اجتماعی را ناشی از دو منبدع مدرتبط ،یعندی هنجدار همیداری و شدبکههدای مشدارکت مدیداندد:
«هنجارهای همیاری و شبکههای مشارکت باعث افزایش اعتماد و همکاری میشدوند ،چدرا کده
آنها انگیزههای عهد شکنی و نیز جو ابهام آمیز و غیر شفام را کاهش مدیدهدد (پاتندام:4931 ،
 .) 932از طرم دیگر ،پاتنام وجدود اعتمداد اجتمداعی را در جامعده موجدب تقویدت هنجارهدای
همیاری و مشارکت میداند و معتقد است کسانی که به همشهریان یود اعتماد مدیکنندد بیشدتر
در کارها داوطلب میشوند ،مشارکت بیشتری در سیاست و سازمان اجتماعی دارندد ،در مقابدل
دیدددگاه اصلیددت بردبارترنددد و احتمددال بیشددتری دارد کدده بدده حقددوق دیگددران احتددرام بگذارنددد
(پاتنام .)497 :4931،از این گفته پاتنام چنین استنباط میشود که میدان ابعداد ارزشدی و هنجداری
جامعه و اعتماد اجتماعی یض رابطه دوسویه برصرار اسدت .در محدیط کدار اعتمداد عامدل اصدلی
نزدیکی افراد به یکدیگر و شدرط اصدلی همکداری و مشدارکت اعضداء در زمیندههدای مختلدف
کاری است .از سوی دیگر وجود اعتماد و روابط همکاری و همیداری میدان کارکندان یدود بدر
ارزشها و هنجارهای کاری آنها و در کل فرهنگ کار کارکنان تأثیر گذار است.

1 Fukuyama
2 Sztompka
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 .2مشارکت اجتماعی
یکی از سازههای مهم سرمایه اجتماعی که دسدتاورد چگدونگی شدبکه پیونددهای اجتمداعی
است ،میزان مشارکت شهروندان در نمام اجتماعی است .برای نمونه مدیتدوان میدزان مشدارکت
افراد در فعالیتهای داوطلبانه ،عام المنفعه ،ادارۀ امور محلدی ،مشدارکت در انتخابدا محلدی و
ملی ،عضویت در احزا و سندیکاها و مشارکت در گروههای کاری را از ایدن جملده دانسدت
(سا رزاده و حسن زاده .)7 :4935 ،مشارکت در محیط کار عامل ارزشمندی اسدت و رضدایت
یاطر و روحیۀ کارکندان را بدا مدی بدرد .یدانکلووی و ایمدروار مشدارکت را بده عندوان نمدامی
توصیف کردند که شیوه جدیدی از ایالق کار است و به عنوان یدض منبدع صدرتمندد در مکدان
کار میتوان از آن استفاده نمود .به عنوان مثال «ژاپنیها به راهبدرد عملدی بدرای کدار گروهدی و
شرکت کارگران در کار جمعی و مشارکت در بازار جهانی که تسلط بر آن به آگاهیهای فندی
جدید و افزایش اعتماد به نفن کارگران نیاز دارد اهمیدت مدیدهندد ،زیدرا ایدن راهبدرد عملدی
موجب احساس شأن و ارزش و حن کنترل بیشتر بر زندگی فردی و پدید آورنده یالصیدت در
آنها است» (معیدفر.)43 :4934 ،
 .3روابط اجتماعی
منمور از روابط اجتمداعی ،ارتباطدا میدان دو شدخص و یدا دو گدروه اسدت کده مدیتواندد
صور های گوناگونی چون همکاری ،مبادله ،وصلت و دوستی به یود بگیرد .همچنین روابدط
متقابل اجتماعی میتواند در ارتباطا یانوادگی ،همسایگی و ارتباطا متقابل در محدیط کدار
را نیز شامل شود .توسعه ارتباطا غیر رسمی باعدث افدزایش اعتمداد متقابدل مدیشدود کده ایدن
افزایش اثر تفاو های ناشی از مقاومت را کاهش میدهد (آصا نصیری .)79 :4923
یکی از اثرا روابط اجتماعی که هنجارهای مؤثر نیز به آن وابسته هستند چیزی اسدت کده
کلمن آن را بستگی مینامد .به طور کلی میتوان گفت که بستگی شدبکههدای اجتمداعی شدرط
زم و کافی برای ظهور هنجارهای مؤثر است و در واصع عملدی اسدت کده آثدار یدارجی را بدر
دیگران تحمیل میکند .بدون شض هنجارها جهت تحدید آثدار منفدی یدارجی و تشدویق آثدار
مثبت پدید میآید .اما در بسیاری از سایتارهای اجتماعی بدا وجدود شدرایط زم مدذکور ،ایدن
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هنجارها موجودیت نمییابند .کلمن معتقد است دلیل این امر چیزی جز فقدان بسدتگی سدایتار
اجتماعی نیست .در سایتارهای باز که افراد فاصد ارتباط افقی هسدتند و تنهدا ارتبداط عمدودی بدا
یکدیگر دارند ،ارتباط مذکور میتواند اثرا یارجی منفی برای آنها در پی داشته باشدد ،زیدرا
این نوع روابط آسیب پذیر است و مانعی جهت مقابله با اثرا منفدی وجدود نددارد ،در حالیکده
در سایتارهای بسته اجتماعی که افراد عالوه بر ارتباط عمودی با افرادی که در موصعیدت مشدابه
یود بسر میبرند ،ارتباط افقی دارند ،میتوانند با همکاری یکدیگر عامدل منفدی را کده آسدیب
رسان اسدت بدر طدرم گردانندد یعندی وجدود بسدتگی در سدایتار اجتمداعی عامدل ایجداد ابدزار
بازدارندگی جمعی است (پاتنام.)65 :4933 ،
روابط اجتماعی در توسعه هویت و یدود بداوری فدرد بسدیار مهدم هسدتند .از طریدق روابدط
اجتماعی است که افراد ارتباطا یود را با دیگران ایجداد مدیکنندد .کهدن و پروسداک اظهدار
میکنند که احساس تعلق همراه با شناسایی و تحسین از سوی همکداران یدض پداداش سدازمانی
مهم برای کارکنان است .پیامدهای مهمی در پیوستن به یض شبکه ارتبداطی بده یصدور بدرای
تازه واردها در سازمان وجود دارد .از طریق عضویت در شبکههای اجتمداعی و سدازمانی اسدت
که کارکنان مدی توانندد احتدرام همکداران یدود را بده دسدت آورندد .روابدط اجتمداعی تعهدد و
وفاداری بین اعضاء و حمایت سازمانی را به وجود میآورد .در دایدل شدبکه روابدط اجتمداعی
تسهیم صابل مالحمهای از اطالعا  ،منابع ،مهار ها و اصدداما سدازمانی وجدود دارد .درک و
دریافت هنجارها ،ارزشها و اهدام سازمانی با کمض شبکه روابدط اجتمداعی جدزء مهمدی در
ارتباط موفق اعضاء سازمان است (حسن پور و نیکان.)19 :4936 ،
ب .عوامل فردی و انگیزشی
به اعتقاد آبراهام مازلو ،4روانشناس انسانگرای آمریکایی ،همۀ افراد بشر پن نوع نیاز دارند:
نیازهددای جسددمانی (کدده هدددفش حفددظ حیددا زیسددتی انسددان اسددت)؛حن صددیانت (امنیددت،
آزادی)؛حن تعلق یاطر و عشق؛ ارزش و منزلت؛پرورش و رشد شخصی (از طریق امکانا و
ظرفیتها و استعدادها) .نیازهای مذکور سلسله مراتبی دارند؛ بدین معنی که هر دسته نیازها تنهدا
1 Abraham Maslow
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وصتی فعال میشود که طبقه پیشین ،کم و بیش ارضا شده باشد (توسلی .)493 :4935 ،طبدق نمدر
مازلو نیازهای سطح پایینتر (نیازهای فیزیولوژیکی؛ ایمنی و نیازهای اجتماعی) کده مدازلو آنهدا
را نیازهای کاستی مینامد باید به شیوهای گام به گام برآورده شود و فرد صبل از رفتن به مرحلده
با تر (نیازهای احترام و یودشکوفایی) مراحل سطح پایین را (که نیازهای رشد نامیده میشود)
طی کرده باشد .مایکل پورتر ،4اصتصاددان آمریکایی ،با الهام از نمریه مدازلو سدعی کدرده اسدت
آن را با وضعیت کاریانه و با موصعیدت کدار و روابدط افدرادی کده در مشداغل مختلدف فعالیدت
دارند ،منطبق سازد .این انطباق از طریق تنمیم پرسشنامهای که مربدوط بده ارضدای نیازهدای زیدر
میشود تحقق یافته است :امنیت در شغل و پست کار ،نیازهدای اجتمداعی (دوسدتیهدای ثابدت،
کمددض بدده دیگددران و )...ارزش و منزلددت شخصددی ،ارزش و حیثددت در کاریاندده و یددار از
کاریانه ،استقالل (مسالولیت پدذیری) و ایفدای نقدش بده صدور مسدتقل ،رشدد شخصدی و بده
کارگیری ظرفیت یود ،احساس انجام وظیفه ،آگداهی و افدزایش اطالعدا و داشدتن امکاندا
مالی (توسلی  .)493 :4935پورتر نیازهای یودمختاری را در سدایتار الگدو ،در مرتبدهای مدابین
نیازهای احترام و یودشکوفایی ،اضافه نموده است .وی سلسله مراتب نیاز مدازلو را بده صدور
زیر یالصه کرده است (صاسمی.)951 :4933 ،
 نیازهای حیاتی و زیستی (غذا ،امنیت ،بهداشت و)... نیازهای ارتباطی (ارتباط با دیگران ،تعلق به گروه و فرایند کار ،پیوندهای عاطفی) نیاز به رشد و شکوفا شدن استعدادهای فکری و نیروهای بالقوه در فرد.انسان از طریق کار کردن نهتنها نیازهای مادی یود را مرتفع میسدازد ،بلکده در عدین حدال
برای ارضای نیازهای روانی یود از طریق گروه و جامعه نیز وسدایلی را جسدتجو مدیکندد .اگدر
محیط کار چنین یصوصیتی را داشته باشد و صادر به پاسخگویی به نیازهای اجتماعی باشدد فدرد
با رغبت و تمایل بیشتر و با روحیه بهتر به کار یواهد پردایت .یکی از مهمترین این نیازهدا نیداز
به امنیت و به ویژه امنیت شغلی است.

1. Michael Porter
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در رابطه با تدأثیر امنیدت شدغلی بدر کدار و فرهندگ کدار دو دیددگاه متفداو وجدود دارد.
گلرمن4معتقد است که بسیاری از سازمانها با تهیه برنامههای دصیق برای مزایدایی جهدت امدوری
چون تندرسی ،حوادث و بیمه عمر و طرحهای بازنشستگی بر روی انگیدزه امنیدت بدیش از حدد
تأکید مینمایند .اینگونه تأکید سبب میشود که مردم بیشتر مطیع و پیش بینی پذیر بشوند ،ولدی
نتیجه کار تولید بیشتر نخواهد بدود .در حقیقدت در صدورتی کده کدار آنهدا احتیدا بده ابتکدار و
یالصیت داشته باشد این تأکید بیش از حد ممکن است مانع بروز رفتار دلخواه گردد (هوسدی و
بالنچارد .)52 :4962 ،درست است که نگرانی در مورد امنیت ممکن است بر تصمیما مهمدی
چون ماندن در یض سازمان و یا ترک آن تأثیر بگذارد ،ولی اشاره گلرمن بر این است کده ایدن
انگیزه نمیتواند انگیزه غالب باشد .احتیا آگاهانه به امنیت معمو ً نقشی ضمنی بازی میکندد،
یعنی بیشتر بازدارنده و یا محروم کننده است تدا آغدازگر رفتداری آشدکار (هوسدی و بالنچدارد،
 .)52 :4962در مقابل پیتر ام دراکر 9عقیده دارد که در نمر گرفتن رفتار افراد در مدورد امنیدت
در انتخا شغل حالز اهمیت است .دراکر چند سوال جالب در این رابطده عندوان مدیکندد :آیدا
شغل فعلی شما نوید امنیت میدهد؟ آیا در انجام امور عادی صداصت به یر میدهیدد؟ آیدا از
دصت عمل ،نمم و سیستم کاری بسیار منمم و مرتب واصعاً لذ میبرید؟ آیا علت آن که امنیت
را ترجیح میدهید این است که می دانید کار امروزتان چیسدت و فدردا چده یواهدد بدود؟ یدا بده
یاطر امنیت شغلی و ارتباطتان با با دستها و زیردستها و افرادی که کنار شما صرار دارند؟ یدا
دارای شغلی هستید که تصور و تکاو شما را به مبارزه وامیدارد و شکست مجازا به همدراه
دارد؟ آیا شدما هدم از افدرادی هسدتید کده از هدر کداری کده ظداهری «یکنوایدت» داشدته باشدد
حوصلهتان سر میرود؟ جوا به همه این سالوا

 ،که اغلب دربرگیرندده ابعداد فرهندگ کدار

است ،اغلب آسان نیست ،ولی جوا ها به مقدار اهمیتی که هر فرد یدار بدرای انگیدزه امنیدت
صالل است مرتبط است (هوسی و بالنچارد.)63 :4962 ،
از میان نیازهایی که مازلو مورد بحث صدرار داده ،نیداز بده یودشدکوفایی از جملده نیازهدایی
است که کمتر مورد توجه دانشمندان علوم اجتماعی و رفتاری صرار گرفته است .شاید دلیل ایدن
1 Gellerman
2 Peter F. Drucker
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کار این باشد که مردم این احتیا را به طرق مختلف ارضاء مینمایند .از ایدن رو مشدکل بتدوان
نیاز به یودشکوفایی را مشخص کرد و هویت آنرا معلدوم نمدود .کمدا اینکده مطالعده زیدادی در
مورد یالصیت و یودشدکوفایی صدور نگرفتده ،ولدی بدر روی دو انگیدزه مدرتبط بدا آن یعندی
شایستگی و توفیق تحقیقا مفصلی انجام گرفته است (هوسی و بالنچارد.)67 :4962 ،
طبق نمر دابلیو وایت 4انگیزه شایستگی یود را در صالب میدل بده یدادگیری مشداغل و رشدد
حرفهای به بزرگسا ن مینمایاند .داشتن شغل یکی از زمینههایی اسدت کده افدراد مدیتوانندد در
یض رصابت زورآزمایانه ولی نه مغلو کننده در برابر محیط یویش شرکت کنند .در مشداغلی
که امکان چنین رصابتی وجدود دارد انگیدزه شایسدتگی در فدرد مدیتواندد آزادانده ابدراز گدردد و
پاداشهای مهمی برای شخص تحصیل نماید .اما در مشاغل یکنوایت و تحت سرپرسدتی دصیدق
این رصابت اغلب ناممکن است اینگونه موصعیدتهدا کدارگران را وابسدته بده سیسدتم مدینمایدد و
بنابراین افرادی را که دارای احتیاجا شایستگی شددید باشدند کدالً ناکدام مدیکنندد (هوسدی و
بالنچارد.)63 :4962 ،
همچنین طی سالها دانشمندان علم رفتار مشاهده کردهاند که بعضی از مردم نیاز شددید بده
توفیق دارند .بعضی دیگر ،که شاید اکثریت را تشدکیل دهندد ،گویدا آنقددرها هدم در صیدد ایدن
مطلب نیستند .این پدیده مورد توجه دیوید مض کله لند صرار گرفته است .او و همکارانش بیش
از بیست سال در مورد این نیاز مبرم تحقیق نمودهاند .تحقیقا مض کله لند او را متقاعدد کدرده
است که احتیا به توفیق یض انگیزه مشخص بشری است که از نیازهدای دیگدر انسدانی متمدایز
است .از این مهمتر آنکه انگیزه توفیق را میشود به صور مجزا در هر گروهدی بررسدی نمدود
(هوسی و بالنچارد.)62 :4962 ،
احساس عدالت و برابری نیز ارتباط تنگاتنگی با فرهندگ کدار دارد .تبعدی

و بدی عددالتی

سازمانی به شد به فرهنگ کار آسیب وارد میکند (الهی .)57 :4939 ،چگونگی توزیع مزایا،
اهمیت زیادی برای افراد سازمان دارد .پاسخهای افراد بدا آنچده بده دسدت مدیآورندد در مقابدل
آنچه اراله می دهند موضوع محتدوایی پدژوهش اجتمداعی در زمینده عددالت را شدکل مدیدهدد.
اعضای سازمانها روشی که مزایا توزیدع مدیشدوند و همچندین ماهیدت مزایدای توزیدع شدده را
1 Robert W. White
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ارزیابی میکنند و ادراکاتی از عاد نه بودن یا ناعاد نه بودن آنها شکل میدهند .این ادراکدا
بر نگرش و دیدگاه کارکنان نسبت به کار و به طور کلی بر فرهنگ کاری کارکنان تأثیر گدذار
است .بنابر استد ل استیسی آدامز 4زمانی که فرد احساس برابری و عدالت نکند دچدار تعدار
و نگرانی میشود و درصدد کاهش این نابرابری بریواهدد آمدد .آدامدز بدرای کداهش ندابرابری
چندین روش پیشنهاد کرده است .از جمله اینکده افدراد ممکدن اسدت بدر حجدم کدار و فعالیدت
یویش بیافزایند یا بلعکن از آن بکاهند (رازنهان.)454 :4939 ،
فرضیههای پژوش
بر اساس چاچو نمری تدوین شده در این مطالعه فرضیههدای پژوهشدی تحقیدق بده شدکل
تیل صورتبندی و آزمون گردیدهاند.
 به نمر میرسد بین سرمایه اجتماعی با فرهنگ کار کارکنان رابطه معناداری وجود دارد. به نمر میرسد بین امنیت شغلی کارکنان با فرهنگ کار آنان رابطه معناداری وجود دارد. به نمر میرسد بین میزان احساس عدالت سازمانی و فرهنگ کدار کارکندان رابطده وجدوددارد.
 به نمر میرسد بین میزان یالصیتهای فکری با عملی کارکنان و فرهنگ کار آنهدا رابطدهوجود دارد.
 به نمر میرسد بین پایگاه شغلی  -سازمانی با فرهنگ کار کارکنان رابطه وجود دارد.روش پژوهش
روش پژوهش حاضدر بدر حسدب ندوع و سدبض آزمدون فرضدیا تددوین شدده و همچندین
گستردگی جامعه و نمونه آماری انتخا شده پیمایش اجتماعی است .تحقیدق پیمایشدی روشدی
است برای گردآوری دادهها که در آن از گروههای معینی از افراد یواسته میشود بده تعددادی
پرسش مشخص پاسخ دهند .این پاسخها مجموعه اطالعا تحقیدق را تشدکیل مدیدهندد (بیکدر
 .)426 :4933امروزه شاید تحقیق پیمایشی متداولترین روش مشاهده در علوم اجتمداعی باشدد.
1 Stacy Adams
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میتوان از پیمایش برای هدمهای توصیفی ،تبیینی و اکتشافی استفاده کرد .ایدن روش احتمدا ً
بهترین روش موجود برای آن دسته از پژوهندگان اجتماعی اسدت کده عالصمندد بده جمدعآوری
دادههای اصلی برای توصیف جمعیتهای بسیار بزرگی هستند که نمیتوان به طور مستقیم آنها
را مشاهده کرد .با نمونه گیری احتمالی دصیق میتوان گروهی از پاسخگویان را فراهم آورد کده
ویژگیهای آنان منعکن کننده ویژگیهای جمعیتهای بزرگتر است (ببی.)593 :4937 ،
در این روش ،واحد مشاهده فرد است .به جای مشاهده میدانی از افراد سؤال میشود .دادههای
تجربی از نوع دست اول و شیوه کسب اطالعا

به صور

مستقیم و مصاحبه حضوری در

غالب پرسشنامه است.
جامعه آماری و حجم نمونه
جامعه آماری عبار است از کلیه عناصر و افرادی که در یض مقیاس جغرافیدایی مشدخص
دارای یض یا چند صدفت مشدترک هسدتند (حدافظنیدا  .)442 :4935همچندین منمدور از جامعده
آماری همان جامعده اصدلی اسدت ،کده از آن نمونده ای نمایدا یدا معدرم بده دسدت آمدده اسدت
(سارویانی .)457 :4935 ،بر این مبنا جامعه آمداری ایدن پدژوهش کلیده کارکندان صدنایع شدهر
کاشان در سال  4924هسدتند .حجدم نمونده مدورد مطالعده نیدز بدا اسدتفاده از روش نموندهگیدری
سهمیهای و فرمول تعیین حجم نمونه کدوکران 911 4نفدر د شدرکت دولتدی  499نفدر و شدرکت
یصوصی  494نفر د تعین گردیده است.
یافتههای پژوهش
در این بخش یافته های حاصل پدژوهش صدور گرفتده ،در صالدب سده سدطح تحلیدل تدض
متغیره ،دو متغیره و چند متغیره اراله گردیده است .در سطح تحلیل تض متغیره توزیع درصددی
هر یض از متغیرهای کلیدی تحقیق ،به صور جدول اراله گردیده است .در سدطح تحلیدل دو
متغیره روابط متغیرهای تحقیق در صالب فرضدیا تحقیدق مدورد آزمدون ،و نتدای حاصدل از آن
تفسیر و تشریح گردیده است .در سطح تحلیل چند متغیره نیدز میدزان تدأثیر هدر یدض از عوامدل
1 Cochran
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تعیین شده بر فرهنگ کار به عنوان متغیر وابسته با استفاده از تحلیدل رگرسدیون ،مدورد سدنجش
صرار گرفته است .در این سطح از تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده گردیدده ،و نتدای اصدلی
حاصل از آن در دو جدول توصیف و تبیین گردیده است.
الف .تحلیل تک متغیره (توصیف متغیرهای پژوهش)
در این بخش توزیع درصدی هر یض از متغیرهای کلیدی تحقیق در صالب جددول و نمدودار
اراله و توصیف گردیده است .هر یض از متغیرهای مورد مطالعه در این پژهش بر حسب شدد
و ضعف به سه سطح تقسیم گردیدهاند.
جدول -1توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب متغیرهای پژوهش
جمع

سطوح تحلیل

متغیر

با

متوسط

پایین

433

56/1

99/9

43/9

فرهنگ کار

433

7/1

71/4

43/5

سرمایه اجتماعی

433

43/4

53/3

99

امنیت شغلی

433

41/9

51/2

93/7

عدالت سازمانی

433

99/7

63/6

3/7

یالصیت و ابتکار

433

6/6

94/9

79/4

پایگاه اجتماعی  -اصتصادی

همان طور که مشاهده میشود فرهنگ کار  43/9درصد از پاسخگویان به صور غیر مولد
است .فرهنگ کار  99/9درصد از پاسخگویان به صور نیمه مولد و فرهنگ کار  56/1درصد
پاسخگویان باصیماندده بده صدور مولدد اسدت ،.سدرمایه اجتمداعی – سدازمانی  43/5درصدد از
پاسخگویان تحقیق در سطح پایین صرار دارد .سرمایه اجتمداعی  71/4درصدد از پاسدخگویان در
سطح متوسط و سرمایه اجتماعی  7/1درصد پاسخگویان باصیمانده در سطح با اسدت .احسداس
امنیت شغلی  99درصد از پاسخگویان در سطح پایین است .احساس امنیت شدغلی  53/3درصدد
پاسخگویان در سطح متوسدط و احسداس امنیدت  43/4درصدد پاسدخگویان باصیماندده در سدطح
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با یی صرار دارد .احساس عدالت سازمانی  93/7درصد پاسخگویان مورد مطالعه در سطح پایین
صرار دارد .احساس عدالت سدازمانی  51/2درصدد از پاسدخگویان در سدطح متوسدط و احسداس
عدالت سازمانی  41/9درصد از پاسخگویان نیز در سطح با صرار دارد .میزان ابتکار و یالصیدت
 3/7درصد از پاسخگویان در سطح پدایین صدرار دارد .میدزان یالصیدت و ابتکدار  63/6درصدد از
پاسخگویان تحقیق در سطح متوسط و یالصیت و ابتکار  99/7درصدد از پاسدخگویان در سدطح
با یی صرار دارد .تخصص حرفهای در بین  41/6درصد از پاسخگویان در سطح پایین اسدتاایگاه
اجتماعی – اصتصادی  79/4درصد پاسدخگویان در سدطح پدایین صدرار دارد .پایگداه اجتمداعی –
اصتصادی  94/9درصد از پاسخگویان در سطح متوسط و پایگاه اجتماعی  -اصتصادی  6/6درصد
از پاسخگویان باصیمانده در سطح با صرار دارد.
ب .تحلیل دو متغیره (آزمون فرضیات پژوهش)
با توجه به طرح فرضیا مختلف دربارۀ پژوهش «مقایسه فرهنگ کار در دو بخش دولتی و
یصوصی و عوامل فردی و اجتماعی مؤثر بر آن» ،در زیر به تحلیل و گدزارش نتدای حاصدل از
آزمون فرضیا مطرح شده در پژوهش میپردازیم.
جدول  -2توزیع وضعیت فرهنگ کار پاسخگویان بر حسب متغیرهای مستقل پژوهش
متغیر وابسته

متغیر مستقل

sig

r

3/333

3/714

سرمایه اجتماعی

3/333

3/157

امنیت شغلی

3/333

3/557

3/333

3/696

یالصیت و ابتکار

3/333

3/193

پایگاه اجتماعی  -اصتصادی

فرهنگ کار

احساس عدالت سازمانی

نتای به دست آمده از انجام آزمون آماری میدان دو متغیرهدای مسدتقل پدژوهش و فرهندگ
کار بیانگر آن است که کلیه عوامل مدورد مطالعده ،رابطده معنداداری بدا فدرهن کداری کارکندان
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دارنددد .در ایددن بدداره ضددریب همبسددتگی سددرمایه اجتمدداعی و فرهنددگ کددار ( ،)3/714ضددریب
همبستگی بین دو متغیر امنیت شغلی و فرهنگ کدار کارکندان ( ،)3/157ضدریب همبسدتگی دو
متغیر احساس عدالت سازمانی و فرهندگ کدار کارکندان ( ،)3/557ضدریب همبسدتگی بدین دو
متغیددر احسدداس یالصیددت هددای فکددری و عملددی بددا فرهنددگ کددار کارکنددان ( ،)3/696ضددریب
همبستگی بین میزان تخصص حرفهای کارکنان با فرهندگ ( ،)3/394و ضدریب همبسدتگی بدین
پایگاه شغلی  -سازمانی و فرهنگ کار کارکنان نیز ( )3/193است.
از آنجایی که جامعه آمداری ایدن مطالعده متشدکل کارکندان دو بخدش یصوصدی و دولتدی
صنعت نساجی شهر کاشان هستند این فرضیه جانبی نیز مبتنی بر تفاو فرهنگ کداری کرکندان
بخش دولتی و یصوصی نیز مورد آزمون صرار گرفته است .در همین رابطه نتای آزمون آماری
تی استیودنت نشان میدهد که میزان فرهنگ کار کارکندان بخدش دولتدی (برابدر بدا  )54/53بدا
فرهنگ کار کارکنان بخش یصوصی (برابر بدا  )53/26چنددان متفداو نیسدت .یافتدههدای بده
دست آمدده حداکی از آن اسدت کده آمداره تدی برابدر بدا  t =3/195و سدطح معنداداری حاصدل
 Sig =3/661مطلو نیست .پن این فرضیه تأیید نمیگدردد .بندابراین مدیتدوان نتیجده گرفدت
فرهنگ کار کارکنان بر حسب بخش دولتی و یا یصوصی بودن تقریباً یکسان است.
جدول  -3نتایج آزمون تی دو نمونه مستقل ،پیرامون فرهنگ کار بر حسب بخش
دولتی و خصوصی
sig

t

3/661

3/195

انحرام معیار

میانگین

تعداد

فرهنگ کار

2/25

54/53

499

بخش دولتی

44/26

53/26

494

بخش یصوصی

ج .تحلیل چند متغیره (تحلیل رگرسیون)
در بررسی روابط آماری فرضدیا مختلدف پدژوهش ،متغیرهدا بده صدور دو بده دو مدورد
تحلیل صرار گرفتند .حال برای مطالعه تأثیر همزمان متغیرهدای مسدتقل بدر روی متغیدر و ابسدته از
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تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است .در ایدن تحلیدل از روش گدام بده گدام 4اسدتفاده
شده است .نتای حاصل بیانگر آن اسدت کده از میدان متغیرهدای سدرمایه اجتمداعی  -سدازمانی،
امنیت شدغلی ،احسداس عددالت سدازمانی ،یالصیدت و ابتکدار و پایگداه شدغلی– سدازمانی ،تنهدا
متغیرهای سرمایه اجتماعی ،یالصیت و ابتکار و پایگاه اجتماعی د اصتصادی وارد معادله گردیدده
است.
جدول  -4نتایج آزمون تحلیل رگرسیون درباره عوامل مؤثر بر فرهنگ کار
Sig

ANOVA

S.E

3/333

479/351

1/564

.sdj

3/679

3/633

R

Method

3/242

Stepwise

جدول  -5ضرایب آزمون تحلیل رگرسیون درباره عوامل مؤثر بر رضایت شغلی
sig

t

Beta

S.E

b

متغیر مستقل

3/915

-4/465

-

9/552

-1/415

مقدار ثابت

3/333

9/711

3/415

3/397

3/41

سرمایه اجتماعی

3/333

7/511

3/992

3/445

3/374

یالصیت و ابتکار

3/339

9/395

3/333

3/476

3/591

پایگاه اجتماعی  -اصتصادی

نتای به دست آمده نشان میدهد که ضریب رگرسدیون سدرمایه اجتمداعی  3/41و ضدریب
رگرسیون استاندارد شده آن برابر با  3/41است .ضریب رگرسیون متغیر یالصیت و ابتکار 3/37
و ضریب رگرسیون استاندارد شده آن برابر بدا  3/99اسدت .و ضدریب رگرسدیون متغیدر پایگداه
اجتماعی – اصتصادی  3/59و ضریب رگرسیون استاندارد شده آن برابر با  3/33است.
ضریب تعیین در این مطالعه برابر با  3/63گزارش شده است .این یافته بدین معندا اسدت کده
متغیرهای وارد شده توانستهاند  63درصد از واریانن تغییرا مربوط بده متغیدر فرهندگ کدار را
تبیین نمایند .ضریب تعیین تعدیل یافته در این تحقیق برابر با  3/67است .ضدریب تعیدین تعددیل
یافته نسبت به ضریب تعیین تعدیل نیافته حقیقیتر است ،زیرا الزاماً بدا افدزایش تعدداد متغیرهدای
1 Stepwise
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مستقل افزایش نمییابد ،در حالی که ضریب تعیین تعدیل نیافتده تدابع تعدداد متغیرهدای مسدتقل
است.
تجزیه تحلیل و نتیجه گیری
هدم اصلی این مطالعه بررسی کیفیت فرهنگ کار در میان کارکنان صنایع شدهر کاشدان و
شناسایی عوامل فردی و اجتماعی مؤثر بر آن بوده است .بر اسداس یافتدههدای موجدود فرهندگ
کار  43/9درصد از کارکنان به صور غیر مولد است .فرهنگ کدار  99/9درصدد از کارکندان
به صور نیمه مولد و فرهنگ کار  56/1درصد کارکنان باصیمانده به صور مولد است.
در حوزه تبیین و شنایت عوامل اجتماعی مؤثر ،عوامل سرمایه اجتماعی و پایگاه اجتمداعی
به دلیل ارتباط منطقی آنها با مباحث ارزشی ،هنجاری و فرهنگی مورد توجه صرار گرفتده اسدت.
ارتباط تجربی عوامل اجتماعی فوق با فرهنگ کدار تأییدد گردیدده اسدت .بده لحداظ نمدری نیدز
میتوان بر اساس دیدگاه نمریه پردازانی همچون پاتنام ،فوکویاما ،بیکر ،پروسداک و ...نیدز ایدن
رابطه را تأیید نمود .پاتنام سرمایه اجتماعی را وجوه گونداگون سدازمان اجتمداعی نمیدر اعتمداد،
هنجار و شبکهها میداند که با تسهیل اصداما از طریق آنها کدارایی در سدطوح مختلدف بهبدود
مییابد (موسایی و صدصیانی  .)69 :4933فوکویاما نیز بیدان مدیکندد کده بسدیاری از گدروههدا و
سازمان های اثر بخش دارای سطح بدا یی از اعتمداد یدا سدرمایه اجتمداعی هسدتند .او مدیگویدد
موفقیت سازمانهای بزرگ به همکاری طرفین مخالف بسدتگی دارد .همچندین همکداری نتیجده
اعتماد است .افراد اعتماد یدا سدرمایه اجتمداعی را یدود نمدیسدازند .بلکده اعتمداد وصتدی شدکل
میگیرد که افراد هنجارهای رای و ارزشها را تسهیم میکنند و اعتماد را به وجود مدیآورندد.
شکل گیری سرمایه اجتماعی به دلیل مبتنی بودن بر اصول ایالصدی ،اعتمداد و فضدیلت گروهدی
دشوار است .هر چند وصتی ایجاد شود از بین بدردن آن نیدز مشدکل اسدت (حسدن پدور و نیاکدان
.)19 :4936
در سازمانی که همه افراد با هم بر اساس مجموعهای از هنجارها و ارزشهای مشترک و در
یض محیط پر از اعتماد همکاری میکنند ،بهترین فرصت برای ابداع و پیشرفت وجود دارد .در
سازمانهای با سطح با از اعتمداد امکدان توسدعهای یدض طیدف وسدیعی از روابدط اجتمداعی و
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سازمانی وجود دارد .در سازمانی که اعتماد و سرمایه اجتماعی در آن کم است ،کنتدرل رسدمی
و صدوانین زم اسدت و اغلددب بایدد بعددد از بحدث و منداظره بدده اجدرا گذاشددته شدوند و از طریددق
مکانیزمهای وادارنده حفظ شوند .ابزارهایی که باید استفاده شود زمانی که اعتماد وجود نددارد
در سازمان هزینه مبادلهای دارند .بنابراین نبود سرمایه اجتمداعی و اعتمداد ،هزینده بدرای سدازمان
ایجاد میکند و هزینه زیادی که به توسعه با ایجاد اعتماد و سرمایه اجتمداعی مربدوط مدیشدود،
باید مورد تأمل صرار گیرد (حسن پور و نیاکان  .)19 :4936وجود اعتماد میدان کارکندان و میدان
کارکنان و مدیران از عوامل اصلی ایجاد ارتباط سازنده میان آنهاست .وجدود اعتمداد نسدبت بده
سازمان و اعضای آن فرد را متعهد به سازمان و انجام وظایف و تکالیف یود میکند به عبدار
دیگر ،اعتماد عامل اصلی نزدیکی افراد به یکدیگر و شرط اصلی همکاری و مشدارکت اعضداء
در زمینههای مختلف کاری است .از سوی دیگر وجدود اعتمداد و روابدط همکداری و همیداری
میان کارکندان یدود بدر ارزش هدا و هنجارهدای کداری آنهدا و در کدل فرهندگ کدار کارکندان
تأثیرگذار است.
مشارکت در محیط کار نیز عامل ارزشمندی است و رضدایت یداطر و روحیدۀ کارکندان را
با میبرد .یانکلووی و ایمروار مشارکت را به عنوان نمامی توصیف کردند که شیوه جدیددی
از ایالق کار است و به عنوان یض منبع صدرتمند در مکان کدار مدیتدوان از آن اسدتفاده نمدود.
مشارکت کارکنان در فرایند کار و اداره سازمان منجر به حن تعلق آنها به کار و سدازمان مدی-
گردد ،همچنین مشارکت مانع بزرگی در مقابل احساس بیگانگی است.
از سوی دیگر بریی از محققان و نمریه پردازان بر نقش منفی سرمایه اجتماعی و بده عندوان
عامل بازدارنده توجه کرده اند .لیکن سدرمایه مدورد توجده در ایدن پدژوهش سدرمایه اجتمداعی د
سازمانی است که حاصل جمع روابط ،تعامل و تبادل آراء در راستای بهبدود عملکدرد کارکندان
است .با فراهم بودن زمینه ارتباط و تعامدل میدان کارکندان ،ایشدان مدیتوانندد بدا تبدادل داندش و
تجار یود عدالوه بررفدع و حدذم بسدیاری از مشدکال و نقدالص فرایندد کدار را نیدز بهبدود
بخشند .رابطه تجربی پایگداه اجتمداعی – اصتصدادی کارکندان بدا فرهندگ کدار آنهدا نیدز تأییدد
گردیده است .در سطح نمری همان گونه که پارسدونز اسدتد ل کدرده اسدت در ارتبداط بدا هدر
پایگاه ،مجموعه صواعدی به صور ارزشها و هنجارهای فرهنگی وجود دارد که آنچده را کده
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هر فرد باید انجام دهد تعیین میکند .در پژوهش معیدفر ( )4939همدین رابطده در صالدب پایگداه
شغلی – سازمانی کارکنان با ایالق کار به صور معکوس تأیید گردیده است.
ارتباط میان احساس امنیت شغلی کارکنان با فرهنگ کار در سطح تحلیدل دو متغیدره تأییدد
گردیده است ،لیکن در سطح تحلیل چند متغیر به عنوان عامل مؤثر بر فرهنگ کار وارد معادلده
رگرسیون نگردیده است .در سطح نمری نیز بر ارتباط احسداس امنیدت شدغلی بدا فرهندگ کدار
تأکید شده است ،لیکن آن را به عنوان عامل مؤثر بر فرهندگ کدار ندانسدتهاندد .گلدرمن 4معتقدد
است که بسیاری از سازمانها با تهیه برنامههای دصیق برای مزایایی جهت اموری چون تندرسدی،
حوادث و بیمه عمر و طرحهای بازنشستگی بر روی انگیزه امنیت شغلی بیش از حد تأکید مدی-
نمایند .این گونه تأکید سبب میشود که مردم بیشتر مطیع و پیش بینی پذیر بشدوند ،ولدی نتیجده
کار تولید بیشتر نخواهد بود .در حقیقت در صورتی که کار آنهدا احتیدا بده ابتکدار و یالصیدت
داشته باشد این تأکید بیش از حد ممکن است مانع بروز رفتار دلخواه گردد .احتیا آگاهانده بده
امنیت معمو ً نقشی ضمنی بازی می کندد ،یعندی بیشدتر بازدارندده و یدا محدروم کنندده اسدت تدا
آغازگر رفتاری آشکار (هوسی و بالنچارد .)52 :4962
مازلو ،پورتر ،پیتر دراکر و بریی نمریه پردازان مدیریت نیز بر ارتباط احساس امنیت شغلی
با فرهنگ کار تأکید نمودهاند .رابطه موجود در پژوهش معیدفر ( )4933در صالب ارتبداط ثبدا
شغلی و ایالق کار کارکنان تأیید گردیده است .با وجدود ایدن ،تدأثیر ایدن عامدل در دو بخدش
دولتی و یصوصی به شکلی متفاو ارزیابی شده است .امنیت شغلی کارکنان در سدازمانهدای
دولتی به دلیل ثبا و پایداری بیشتر این سازمانها در مقایسه بدا سدازمانهدای یصوصدی بیشدتر
است .این یود یکی از عوامل اصلی گرایش به مشاغل دولتی در ایران است.
احساس عدالت سازمانی به عنوان دیگر متغیر فردی و انگیزشی پژوهش در سطح تجربدی و
نمری بدا فرهندگ کدار کارکندان ارتبداط معندادار دارد .معندادار بدودن ایدن ارتبداط در پدژوهش
سارویانی و طالبیان ( )4934نیز تأیید گردیده است .همچنین ارتباط منطقی ایدن رابطده را مدی-
توان در نمریه برابری و عدالت آدامز درک کرد .مبنای نمریده عددالت و برابدری ،نسدبی بدودن
دریافتهای کارکنان است .این نمریه بیان میدارد که افراد برای حفظ روابط منصفانه و برابر با
1. Gellerman
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دیگران برانگیخته میشوند و میکوشند با برطرم کردن روابط نابرابر ،آنها را منصدفانه و برابدر
کنند (رازنهان .)454 :4939
یالصیت و ابتکار سومین عامل فردی و انگیزشی است که در این مطالعده مدورد توجده صدرار
گرفتده اسددت .یالصیددت و ابتکدار در نمریددا نیازهددا بده عنددوان بددا ترین سددطح نیداز د نیازهددای
یودشکوفایی و احترام د نامیده شده است .پورتر بر اساس دیدگاه مازلو معتقد است زمانی نیداز
به رشد و یالصیت در میان کارکنان ایجاد مدیشدود کده نیازهدای سدطح اول و دوم آنهدا تدأمین
گردد .این ارتباط به شکل تجربی نیز در این پژوهش تأیید گردیده اسدت .همچندین یالصیدت و
ابتکار تنها عوامل فردی و انگیزشی هستند که وارد معادله رگرسیونی عوامدل مدؤثر بدر فرهندگ
کار گردیده است .دلیل آن نیز روشن است زیرا یالصیت و ابتکار از عوامل پویای فرهنگ کدار
است که موجب میشود فرهنگ کار به فرایدور تحدو

محیطدی و اجتمداعی غندای یدود را

حفظ کند.
در نتیجه بر اساس یافتههای این مطالعه مدیتدوان ادعدا نمدود فرهندگ کدار حددود نیمدی از
کارکنان به شکل نیمه مولد و غیر مولد است .این وضدعیت بدا وجدود تفداو هدای سدایتاری و
مدیریتی بخشهای دولتی و یصوصی تفاو معنداداری در ایدن دو بخدش نددارد .همچندین بدر
اساس نتای بدست آمده عوامل اجتماعی در مقایسه با عوامل فردی و انگیزشی تأثیر بیشتری بدر
فرهنگ کاری کارکنان در جامعه آماری مورد مطالعه دارند .عوامل فردی و انگیزشی همچدون
امنیت شغلی و احساس عدالت تأثیر چندانی بر فرهندگ کدار ندارندد ،همدانطور کده در مباحدث
نمری مربوط به این عوامل نیز مطرح گردید این عوامل بیشتر نقشی بازدارنده دارند تا محرک.
منابع
 -4آصا نصیری ،مریم .)4923( .نقش سرمایه اجتماعی در بهره وری نیروی کار ،فصلنامه کار
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انتشارا علمی
 -7بیکر ،ترز .)4936( .نحوۀ انجام تحقیقا اجتماعی ،ترجمه هوشنگ نایبی ،تهران ،نشر نی
 -3پاتنام ،رابر  .)4933( .دموکراسی و سنتهای مدنی؛ تجربه ایتالیا و درسهایی برای
کشورهای در حال گذار ،ترجمه محمد تقی دلفروز ،تهران ،دفتر مطالعا

سیاسی

وزار کشور
 -2پاتنام ،رابر  .)4931( .سرمایه اجتماعی ،اعتماد ،دموکراسی و توسعه ،به کوشش کیان
تاجبخش ،ترجمه افشین یاکباز و حسن پویان ،تهران ،نشر شیرازه
 -43توسلی ،غالمعباس .)4935( .جامعه شناسی کار و شغل ،تهران ،انتشارا

سمت ،چاپ

هشتم
 -44حافظنیا ،محمدرضا .)4935( .روشهای تحقیق در علوم انسانی ،تهران ،انتشارا سمت
 -49حسن پور ،اکبر و نیاکان ،نازیال)4936( .؛ سرمایه اجتماعی و جنسیت در محیط کار،
فصلنامه تدبیر ،شماره 439
 -49رازنهان ،فیروز .)4939( .نیروی کار حرفهای و جبران یدما

عاد نه :مروری بر نمریه

عدالت و برابری ،مجله حوزه و دانشگاه ،شماره .97
 -41سارویانی ،باصر .)4935( .روشهای تحقیق در علوم اجتماعی ،تهران ،پژوهشگاه علوم
انسانی و مطالعا فرهنگی ،چاپ دوازدهم

تبیین عوامل اجتماعی و فردی مؤثر بر فرهنگ کار 59 /

 -45فرهادی ،مرتضی .)4923( .حرکت و کار در اندیشه و آیین های ایرانی و یونانی
(بستگیهای کار و نمام اجتماعی در فلسفه و ادیان "ایرانی د اسالمی" و یونانی و یهودی
د مسیحیایی) ،فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبالی ،شماره 55
 -46رابرتسون ،یان .)4979( .درآمدی بر جامعه با تأکید بر نمریه های کارکردگرایی ،ستیز و
کنش متقابل نمادی ،ترجمه حسین بهروان ،مشهد ،انتشارا آستان صدس
 -47کلمن ،جیمز .)4977( .بنیادهای نمریه اجتماعی ،ترجمه منوچهر صبوری ،تهران ،نشر نی
 -43کوزر ،لیولین .)4935( .زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی ،ترجمه محسن ثالثی،
تهران ،انتشارا علمی ،چاپ دوازدهم
 -42کولن ،بروس .)4937( .مبانی جامعه شناسی ،ترجمه غالمعباس توسلی ،تهران ،انتشارا
سمت
 -93کینگ ،سامولل .)4966( .جامعه شناسی ،ترجمه مشفق همدانی ،تهران ،انتشارا

امیر

کبیر
 -94گیدنز ،آنتونی .)4936( .جامعه شناسی ،ترجمه منوچهر صبوری ،تهران ،نشر نی
 -99گیدنز ،آنتونی .)4973( .تجدد و تشخیص ،ترجمه ناصر موفقیان ،تهران ،نشر نی
 -99محسنی تبریزی ،علیرضا .)4933( .بررسی مفهوم اعتماد با رویکرد روانشناسی اجتماعی،
فصلنامه نمایه پژوهش ،شماره 43
 -91معیدفر ،سعید .)4934( .فرهنگ کار ،مجله کار و جامعه ،شماره 19
 -95موسایی ،میثم و راعی صدصیانی ،سعید .)4933( .سرمایه اجتماعی و توسعه اصتصای؛ طرح
یض نگرش نوین ،راهبرد ،شماره 47
 -96هوسی ،پاول و بالنچارد کنت ای  .)4962( .مدیریت رفتار سازمانی ،ترجمه صاسم کبیری،
تهران ،انتشارا جهاد دانشگاهی
27- Sztompka. P .(1999). Trust a Sociological Theory, Cambridge: Cambridge
University Press
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