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 1385بررسي افزايش فرهنگ كار در بين فرزندان شاهد استان خراسان رضوي در سال 
  مژگان عظيمي هاشمي

  1385سال 

  چكيده

 1با الهام از مدل اجيل. هاي ايجاد فرهنگ كار و تالش در فرزندان شاهد خراسان است پرسش اساسي اين پژوهش، شيوه

شود و براي هر بعد  بندي مياثباتي، شخصيتي، اجتماعي و فرهنگي طبقهپارسونزي، كار مفهومي چند بعدي و در چهار وجه 

  ). 1375چلبي، (اصلي نيز چهار وجه لحاظ شده است

فرهنگ كار در اين بررسي، برآيند دو بعد احساس مسئووليت كاري و هويت كاري تلقي شده و عوامل مؤثر بر آن در سه سطح 

ي آماري جامعه. يافته بوده استساختي نيمهنامه ها مصاحبه ابزار گردآوري داده. عوامل كالن، ميانه و خرد بررسي شده است

 نفر بوده است كه از طريق 214ي آن كار استان خراسان رضوي و حجم نمونهاين پژوهش، فرزندان شاهد شاغل و بي

ي تحقيق نتايج، نشان داد كه نمونه. انددهاي تعيين ش مرحلهاي چند ي خوشهاي و روش توزيع و انتخاب نمونه گيري طبقه نمونه

داراي ارزش ) سي به درآمد، احترام و عزت و وابستگي اجتماعيردست(ي كه عالوه بر ارزش بيروني عنوان امربر ضرورت كار به

درصد از 58.  دارندها را ارضا نمايد تقريباً اتفاق نظرآن... تواند ميل به تحرّك و فعاليت، موفقيت، خوديابي و دروني است و مي

ترها و كساني كه تحصيالت   جوان.هاي بيروني كار تأكيد دارنددرصد بر ارزش41شده، بر ارزش دروني و معاني و مقتضيات ابراز

  .دهند هاي بيروني اهميت ميتر به انگيزهتري دارند، بيش كم

در بين عوامل سطح خرد، . ي بسيار ضعيفي دارندرهدرصد خودپندا10ي شغلي نسبتًا خوب دارند و از افراد، خودپنداره% 75

در سطح ميانه، قرايني كه براساس آن نوع شغل بتواند بر فرهنگ كار تأثير بگذارد، . تأثير مهارت بر اجزاي فرهنگ كار تأييد شد

ها و انتظار از معه از آني انتظارات جامعه در مورد كار و انتظار جادر سطح كالن نيز، نظر فرزندان شاهد درباره. وجود ندارد

  .بنياد شهيد بر اجزاي فرهنگ كار تأثير دارد

                                                 
١.Agil 
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  .فرهنگ كار؛ فرزند شاهد؛ احساس مسئووليت كاري؛ هويت كاري، انتظارات اجتماعي: هاواژهكليد

  :  مقدمه 

عنوان يكي ا كه، كار بهي اجتماعي است، بايد به نيروي انساني و كار انسان توجهي خاص نمايد؛ چراي كه خواهان توسعه جامعه

سونز، بعدي است، پاركار، بالقوه، مفهومي چند. نمايد از اشكال محوري كنش ابزاري، نقش كليدي در سازندگي اجتماعي ايفا مي

نظام ارگانيسم، شخصيت، اجتماع و فرهنگ، معتقد است كه ها، با تفكيك چهار خرده نظامخردهسازي چهار وجهي از در مدل

تر از خود و انتقال انرژي  هاي پايين نظامسمت خردههاي مذكور ارتباط سيبرنتيك و تبادل اطالعات از فرهنگ بهنظامبين خرده

  . گيرد  هاي باالتر از خود، صورت مي سوي خرده نظامنظام ارگانيسم بهاز خرده

هريك از عناصر مذكور، به عناصر . ي قايل شدتوان چهار بعد اثباتي، شخصيتي، اجتماعي و فرهنگ اساس، براي كار نيز ميبراين

- بنابراين، افراد، از. عنوان واسط بين نظام ارگانيك و نظام اجتماعي قرار داردشود و نظام شخصيت افراد، به ديگري تجزيه مي

ر مختلف نمايند تا بتوانند در امو پذيري و در چارچوب ساخت اجتماعي، نظام شخصيت خود را كسب مي طريق فرايند جامعه

 . ي كار استشركت كنند و يكي از اين امور مهم در جامعه

 كار   كار يا تعهد و اخالق كاري و فرهنگ ي ما وجداننظران جامعه وجود دارد كه در جامعهاين نگرش عمومي در بين صاحب

- ايران با ساير كشورها اين نتيجه بهبرداري و ساعات كار مفيد در  با مقايسه ميزان بهره. يافته است تر از كشورهاي توسعه ضعيف

  . تر از يك ساعت استآمده است كه مثالً در ژاپن هر فرد هفت ساعت كار مفيد دارد و در ايران اين ميزان كمدست

اجتماعي مؤثر بر آن، در ميان واحدهاي توليدي، صنعتي شهر تهران كار و  عوامل فردي نتايج تحقيقي در مورد سنجش اخالق

ي نتايج اين تحقيق با تحقيق مشابه در امريكا، ميزان اخالق كاري در ايران را متوسط و در امريكا زياد دانسته هدر مقايس

  ). 1376معيدفر، (است

بستگي و عالقه به كار، پشتكار و جديت در كار، روابط انساني با افراد در محل كار و روح جمعي و در اين شاخص، چهار بعد دل

فراد جامعه ي اهاي عام براي همه تواند خاص يا عام باشد، آموزه نگرش در يك جامعه، مي. تفكيك شده استمشاركت در كار 

  . هايي متمايز است ، مخصوص گروههاي خاصمشترك و آموزه
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ها هاي عضويت كه افراد در آن هاي گروهي، انجمن طريق مدرسه و نظم و نظامات آن، رسانهازهاي پنهان يا غيررسمي،  آموزش

حال گذار، دو سازمان ارزشي گوناگون و دو ساختار كامالً متفاوت عالوه بر اين، در جوامع در. يابدعضو هستند نيز انتقال مي

كه كار در دست نياورده است؛ ضمن آنهاي ذاتي خود را بهاجتماعي وجود دارد؛ در اجتماعات بزرگ مانند شهرها، كار ارزش

 .  را تا حد زيادي ازدست داده استمعناي قديم نيز اعتبار خود

يافته در فرايند هاي انتقال آموزه. كار در فرزندان شاهد خراسان است هاي ايجاد فرهنگ  ي اساسي اين پژوهش، شيوهمسأله

ها و هنجارهاي مربوط به كار و ها و هنجارهاي اجتماعي در معناي عام و ارزشپذيري، نقش محوري در انتقال ارزش جامعه

هاي عام در سطح اجتماع  عنوان بخشي از جامعه، هم در معرض آموزهفرزندان شاهد نيز به. هنگ كار در معناي خاص را داردفر

هاي مسئووالن بنياد شهيد، گفته. هاي خاص فرزندان شاهد قرار دارند و هم در معرض آموزه) هاي مربوط به كار ازجمله آموزه(

 شاهد، ميل به تغيير شغل نسبتاً زياد و سازگاري با شغل نسبتاً ضعيف است، آنان عموماً به حاكي از آن است كه در بين فرزندان

در واقع، در حالت مطلوب، از فرزندان . دهند هاي شغلي را ازدست ميراحتي فرصتشوند و به راحتي با هر شغلي سازگار نمي

ها متبلور شده است، انتظار  اجتماعي در حد نهايي در آنعنوان فرزندان پدراني كه عاطفه، تعهد و احساس مسئووليتشاهد به

هاي حمايتي مانند بنياد در خانواده و در مدارس شاهد و در تعامالت اجتماعي با سازمان(پذيري رود كه در فرايند جامعه مي

ي انسان است نيز كه يكي از اشكال عمل اجتماعي كار وب، موفق باشند و در زمينه در كسب تمايالت شخصيتي مطل)شهيد

 هاي متناسب با نظام شخصيتي مطلوب باشند و فرهنگ يا اخالق كار در بين آنان دروني شده باشد و در محيط داراي ويژگي

 كار در بين فرزندان  آيا اين انتظار تحقق يافته است؟ فرهنگ يا اخالق. هاي مختلف كاري سرآمد كاركنان آن مجموعه باشند

 گويي به اين سؤاالت، بهگونه است؟ عوامل فردي و اجتماعي مؤثر بر آن كدامند؟ در راستاي پاسخهكار چشاهد شاغل و بي

  منظور تقويت يا اصالح وضع موجود و بهبود فرهنگ كار چه بايد كرد؟

  :اهداف اصلي اين پژوهش عبارتند از

  بررسي ميزان فرهنگ يا اخالق كار در بين فرزندان شاهد خراسان . 1

 ) عوامل در سطح كالن، عوامل در سطح ميانه، عوامل در سطح فردي و خُرد(شامل  عوامل مؤثر بر فرهنگ  كاربررسي . 2
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  كارهاي افزايش فرهنگ كار در بين فرزندان شاهدي راهارايه. 3

  روش

 و رويبا عنايت به تعاريف مفهومي . متغير اساسي پژوهش حاضر كه به روش پيمايشي اجرا شده است، فرهنگ كار است

متغيرهاي مستقل در اين . كردهاي نظري، فرهنگ كار، داراي دو بعد اساسي احساس مسئووليت كاري و هويت كاري تلقي شد

  : ي كلي تقسيم شدندپژوهش به سه طبقه

ك ميل به تحرّ(هاي دروني ي كاري، كه انگيزه انگيزه-2)تحصيالت، تجربه( مهارت كاري - 1:  متغيرهاي سطح خُرد شامل- الف

شامل پاداش مادي، وابستگي، عزت و (هاي بيروني انگيزهو ) قيت، ميل به تجربه و شناساييو فعاليت، خوديابي، ميل به موف

  .گيردرا در بر مي) احترام

 انتظارات سازماني، نوع شغل و رابطه با نوع شغل، رضايت شغلي: عوامل سطح ميانه، شامل-ب

 )از كار در جامعهطرز تلقي غالب ( عوامل سطح كالن -ج

باشد و در مورد عوامل سطح ميانه و كالن نيز نظر افراد در مورد متغيرهاي مذكور مورد نظر  واحد تحليل در اين بررسي، فرد مي

ها مراحل متعددي طي شد و پس از دو سه آزمون  منظور گزينش  ابزار مناسب گردآوري دادهدر اين مطالعه، به. بوده است

آوري  طريق مصاحبه و با سؤاالت باز جمعها از هاي هنجاري، داده دليل اجتناب از پاسخمه، تصميم گرفته شد  بهناي پرسشاوليه

 .  گردد

باشند كه  نفر مي214كار استان خراسان رضوي و حجم نمونه، هش، شامل فرزندان شاهد شاغل و بيي آماري اين پژوجامعه

  .اي بوده است مرحلهاي چند تخاب نمونه به روش خوشهاي و توزيع و ان گيري طبقه براساس نمونه
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  نتايج

ترين دليل كار كردن، نياز  فراواني دليل ابرازشده، بيش761بررسي معاني و مقتضيات كار از منظر افراد، نشان داد كه از بين 

توان به پرهيز از كسالت و  ميدر بين داليل مهم ديگر . عنوان شده كه در بين مردان دو برابر زنان است) درصد21,7(مالي

) درصد6(و ارزش اجتماعي) درصد8(، كسب استقالل)درصد9(ي شخصيتي مردانهعنوان جوهره، اهميت كار به)درصد9(تنبلي

  . اشاره نمود

 پژوهش هاي دروني و بيروني كه در مدل   سوي افراد، در ذيل انگيزهشده ازهاي عنوانبندي مجدد مقتضيات كار و برداشت دسته

درصد؛ 21,7پاداش مادي، : شامل(هاي بيروني كار  ز شده بر انگيزهدرصد از معاني ابرا41,6دهد كه  به آن اشاره شد، نشان مي

 22ميل به تحرك و فعاليت، : شامل(هاي دروني كار   درصد بر انگيزه58,4و ) ، درصد15درصد؛ عزت و احترام5وابستگي، 

  .تأكيد دارند) درصد3درصد و ميل به موفقيت، 5درصد؛ ميل به تجربه و شناسايي، 28,4درصد؛ ميل به خوديابي، 

هاي شغلي خود را درصد از افراد، توانايي75كه جزئي از هويت كاري است نشان داد كه بيش از ي شغلي بررسي خودپنداره

  . دانند مي) 20 تا 15ي نمره(خوب 

ي مطرح شده،  فراوانيِ نشانه905از بين . هاي فرهنگ كار مورد توجه است فهعنوان يكي از مؤلاحساس مسئووليت كاري، به

ترتيب، بهشناسي، درست انجام دادنِ كار،  تي جديت در كار توافق دارند و توجه به مراجعين، دقت و وقدرصد بر نشانه25

دهد كه زنان مشورت با  و مردان نشان ميي زنان ي آرامقايسه. دهد هاي ديگري از احساس مسئووليت كاري را نشان مي نشانه

  اند و  تر مورد توجه قراردادهي مسايل و مشكالت كار و داشتن بازدهي باال با امكانات كم، بيشديگران را در زمينه

  . كاري زياد و كار در حد توان از سوي مردان نسبت به زنان مورد تأكيد قرار گرفته استاضافه

 نظر قرار دم) ميزان تحصيالت و سوابق شغلي آنان(هاي كاري افراد نگ كار در سطح خرد، مهارتدر بين عوامل مؤثر بر فره

- 8,8درصد ديپلم و 35دارند، ) فوق ديپلم، ليسانس و فوق ليسانس يا باالتر(درصد از افراد، تحصيالت دانشگاهي56,1. گرفت
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كنند يا  جز كاري كه ميدرصد از افراد، به19هاي معتبر،  پاسخاز كل. دارند) ابتدايي و راهنمايي(تر از ديپلم درصد مدركي كم

  . گونه مهارت ديگري ندارندشان، هيچ ي تحصيليكار متناسب با رشته

بار شغل خود را تغيير بررسي سوابق شغلي و نسبت تغييرات  شغلي نشان داد كه بيش از نيمي از افراد شاغل، حداقل يك

نسبت تغيير شغل در بين افرادي كه داراي . اندبار به تغيير شغل خود مبادرت ورزيدهدرصد سه5/30و درصد دوبار 8/43اند،  داده

نسبت تغيير شغل در . ي دارندتر تر از دو گروه ديگر يا كساني است كه سطح تحصيالت پايينتحصيالت دانشگاهي هستند، بيش

 28 تا 24نسبت تغيير شغل دوم و سوم در گروه سني . تر استش به زنان  و متأهلين نسبت به مجرّدين بيبين مردان نسبت

  . تراست سال بيش33 تا 29سال و تغيير شغل اول در گروه 

ترين دليل ترك كار بوده  مهم) درصد22با (دهد كه موقتي و فصلي بودن كار،  فراواني دليل تغيير شغل نشان مي389بررسي 

  . ي بصري قرار گرفته استدر مرتبه) درصد15با (است و كم بودن درآمد و حقوق

مربوط به رضايت خود )  درصد32(سوم ي افراد، حدود يكمورد اشارههاي ميل به موفقيت كاري   فراوانيِ نشانه1084از بين 

براي )  كارازجمله انجام درست(شده از سوي افراد هاي مطرح بسياري از نشانه. فرد و ديگران از كار و وجود پشتكار در كار است

  سوي شده ازهاي عنوان نشانه. شود هاي احساس مسئووليت كار تلقي مي ميل به موفقيت براساس تعريف مفهومي، جزو نشانه

  :بندي كردتوان به سه شكل طبقه گويان را ميپاسخ

وني كار، ازجمله پاداش هاي بيرها را در انگيزهاين نشانه(ي كاري استهايي كه دال بر موفقيت اقتصادي در حوزهنشانه •

  ). توان قرار داد مادي نيز مي

 ...)مثل وابستگي، احترام و(ي كاري است در حوزههايي كه ناظر بر روابط اجتماعي  موفقيت •

هاي دروني كار  ها در ذيل انگيزهاست كه  برخي از آنهاي فردي ر بعد شخصيتي و ويژگيتر ناظر بهايي كه بيش نشانه •

 .  است) ....خوديابي و(

گيرند و در مجموع، هاي دروني و بيروني كار قرار مي هاي موفقيت كاري، در ذيل دو گروه انگيزه بندي نشانه طبقه

 .دهند هاي موفقيت را شكل مي درصد  نشانه23هاي بيروني  درصد و انگيزه77هاي دروني  انگيزه
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 هاي بيرونيانگيزهر كار  ميل به موفقيت د هاي دروني انگيزه ميل به موفقيت در كار  

 درصد فراواني درصد فراواني 

 23,4 179 رضايت فرد و ديگران از كار
وجود پيشرفت و ارتقا در 

 كار
65 28,3 

 22,2 170 وجود پشتكار در كار
روابط خوب با ديگران در 

 كار
55 23,9 

 12,2 28 درآمد كافي 10,2 78 عالقه به كار

 9,6 22 ر داراي ارزش اجتماعيكا 7,4 57 انجام خوبِ كار

 9,1 21 داشتن كار ثابت 7,4 57 رسيدن به اهداف زندگي با كار

 5,2 12 كاري در كارامكان اضافه 6,9 53 وجود تجربه و تخصص در كار

 4,8 11 مهم بودن كار براي فرد 6,8 52 وجود نظم و دقت در كار

 3,9 9 داشتن كار اداري و دولتي 6,3 48 موفقيت در كار

 2,6 6 ي زياد در كارسرمايه 4,3 33 خالق بودن

 1,3 10 داشتن انگيزه براي انجام كار
  وجود احساس رقابت با

 همكاران
1 0,4 

    2,3 18 كار در حد توان فرد

    0,6 5 وجود استقالل در كار

    0,6 5 قانع بودن به كار

    0,1 1 وجود نظم و ترتيب در كار

  100 %)76,9 (766 جمع
230  

)23,1(% 
100 
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بررسي متغيرهاي مستقل مؤثر بر فرهنگ كار در سطح ميانه، شغل فعلي، مشاغل قبل و انتظارات سازماني مطمح نظر قرار 

ترين نسبت داليل نارضايتي شغلي به بيش. اند درصد از شغل خود ناراضي بوده37) نفر128(گويان شاغل،از بين پاسخ. داده شد

  . گيردي بعد قرار ميدر مرتبه) درصد11با ( و رفتار بد كارفرما مربوط است، عدم عالقه به كار كمي حقوق

ترين فراواني، اند، بيش عنوان فرزند شاهد بيان كردهعنوان انتظار همكاران از آنان بهگويان بهاز بين انتظاراتي كه پاسخ

گرايي بندي مذهبي و دوري از رابطهام درست وظايف محوله، پايانتظار كمك در حل مشكالت است، صميميت و احترام، انج

ترين ي رؤسا از فرزندان شاهد، بيششدهانتظارات عنوان)  فراواني انتظار240(از بين. شود ترتيب شامل انتظارات بعدي ميبه

ترتيب شامل انتظارات بودن، بهبا ايمانترِ كاري از سوي فرزندان شاهد است، برخورد خوب با ديگران و فراواني، انتظار تعهد بيش

  .شود بعدي مي

) در سطح كالن(عنوان متغير مؤثر بر فرهنگ كاركاري بهها و اجتماع نسبت به بي هاي خانواده          تلقي افراد از نظرات و واكنش

درصد، 16. اند شدن براي وي اشاره كردهكم قائلكار و اهميتتفاوتي نسبت به فرد بي درصد به بي29. ي قرار گرفتمورد برس

مسئووليت  كار را بيافراد بيدرصد 15دانند و  كارهاي خالف ميي انجام معتقدند كه ديگران در اين شرايط، فرد را آماده

  .دانند مي

و مقيد بودن ) درصد28(ده مبني بر انتظارات جامعه از  فرزندان  شاهد، الگو بودن براي ديگران ش عبارت ثبت361      از بين 

  . ها را به خود اختصاص داده بودندتري از پاسخنسبت بيش)  درصد15هر يك (ترازلحاظ اخالقي و احساس مسئووليت بيش

-22(شده، پيدا كردن كارمطرحترين انتظار  بنياد شهيد، مهم خصوص انتظارات افراد ازشده در عبارت ثبت1066      از بين 

درصد نيز انتظار خاصي از بنياد شهيد ندارند يا دوست دارند كه 7. هاست تر به خانوادهي بعد، رسيدگي بيشو در مرتبه) درصد

نشدن امكانات پس از ازدواج  وام و قطعي ديگر، به امكانات و شدهدرصد از انتظارات عنوان14. ها با ديگران تفاوتي نباشدبين آن

بررسي . باشد مي.... ومحترمانه، حمايت، پذيرش، مشاوره اختصاص دارد و بيش از نيمي از انتظارات مربوط به برخورد خوب و 

د ضعيف هاي ابرازشده، ناظر بر عملكر درصد پاسخ 57د درخصوص اشتغال، نشان داد كه نظرات افراد در مورد عملكرد بنياد شهي

  ها رسيدگي و مشكالت درصد، معتقدند كه بنياد توانسته است به مسايل آن20. بنياد در ارتباط با اشتغال فرزندان شاهد است
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در ساير عبارات ذكر شده . باشدهاي اعطايي بنياد مي هاي داده شده، اظهار رضايت از وامدرصد از پاسخو يك ها را حل نمايدآن

  .  شود هايي حاكي از نارضايتي افراد از عملكرد و حمايت بنياد مشاهده ميانهنيز، نش)  درصد21(

  بحث و نتيجه گيري 

شامل معاني كار، مقتضيات كار، (در مدل نظري، اجزاي فرهنگ كار، در دو جزء اصلي احساس مسئووليت و هويت كاري 

 - عنوان عامل مستقلهاي كار، ازلحاظ مفهومي به  انگيزه.بندي شدطبقه) هاي بيروني و خودپنداري از استعداد ايفاي نقشارزش

توان مرز مشخصي بين آن و هويت كار قايل شد؛ بنابراين، در بررسي  اند؛ اما در فضاي ذهني افراد نمي مورد اشاره قرار گرفته

  .عنوان جزئي از فرهنگ كار قرار داده شدهاي كار، به حاضر، انگيزه

ان به وضعيتي كه حاكي از تو  هويت كاري فرزندان شاهد و در معاني كار در ذهن آنان، نمينتايج نشان داد كه در ذيل 

رسي دست(عنوان امري كه عالوه بر ارزش بيرونيعبارتي، فرزندان شاهد، بر ضرورت كار بهبه. اي باشد، اشاره نمود سألهي مجنبه

تواند ميل به تحرك و فعاليت، موفقيت، خوديابي  وني است و مي، داراي ارزش در)به درآمد، احترام و عزت و وابستگي اجتماعي

  .ها را ارضا نمايد، تقريباً اتفاق نظر دارندآن... و

در موقعيت . رندهاي بيروني كار تأكيد دادرصد بر ارزش41درصد از معاني و مقتضيات ابرازشده، بر ارزش دروني و 58 

ي مورد بررسي، براي كار ارزش درصد از جامعه86صورت داشتن درآمد است، ري كار دگيري ادامه صميمديگري كه دوراهي ت

  بنابراين،. دادند داشتند، باز هم به كاركردن ادامه مي اگر منبع درآمدي غير از كاركردن مي: دروني قايلند و معتقدند

نوعي ميل به تحرك كم  و تنبلي در ه، بهبراي كار قايلند و در بين داليل ابرازشد) كسب درآمد(درصد صرفاً ارزش بيروني14 

  . دهند هاي بيروني اهميت ميتر به انگيزهتري دارند، بيش ترها و كساني كه تحصيالت كم جوان. شود اين دسته مشاهده مي

اي را كه حاكي از مشكلي در احساس تعهد شغلي اين افراد  شده براي احساس مسئووليت كاري نيز، نشانههاي بياننشانه

بندي به هنجارهاي شغلي وجود دارد و چون سؤال ي ذهني، اتفاق نظر بر ضرورت پايعبارتي، در حوزهبه. دهد باشد نشان نمي
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از قبيل (هاي غيرمستقيم  جز برخي نشانههاي عملي شغلي نبود، به بنديهاي تعهد شغلي و پاي گيري نشانه اين پژوهش پي

  .توان كامالً اطمينان داشت هاي شغلي مختلف نمي نظرات در موقعيتبه صحت اين ) رضايت شغلي و تغيير شغل

ي شغلي نسبتاً خوبي درصد از افراد، خودپنداره75. ي يكي از اجزاي هويت كار قرار داردي شغلي نيز، در زمرهخود پنداره

  .اند  داده10تر از اي كم  خود نمرههاي شغلي ي بسيار ضعيفي دارند؛ يعني، اين گروه، به تواناييدرصد، خودپنداره10دارند و 

در ادامه، بيان مجدد اين نكته الزم است كه نزديك . در بين عوامل سطح خرد، تأثير مهارت بر اجزاي فرهنگ كار تأييد شد

ي تحصيلي خود يا تخصصي متناسب با رشته) براي شاغلين(غير از شغل فعلي ي مورد بررسي، بهدرصد از جامعه20به 

ي مورد بررسي به مشاغل اداري، نارضايتي و تغيير شغل در مشاغل دولتي مندي جامعه  با وجود عالقه.  مهارتي ندارندهيچگونه

ي موقتي دارد صورت ها در اين گروه و مشاغل كارگري ساختماني كه جنبهترين تغيير شغلتري را دارد و بيشنسبت بيش

  .مد اندك و برخورد نامناسب كارفرما ذكر شده استترين دليل نارضايتي نيز، درآبيش. گرفته است

ي مورد بررسي، در سطح ميانه، متغيرهاي مربوط به شغل، تأثيري را بر فرهنگ كار نمايان نكردند و حداقل در جامعه

تفاوتي كه توان به  قرايني در اين خصوص كه نوع شغل  بتواند بر فرهنگ كار تأثير بگذارد، مشاهده نشد؛ اما در سطح ميانه مي

تر است،  ي شغلي افراد قويدر مشهد، خودپنداره. ها با شهرهاي ديگر استان دارد توجه نمود اجزاي فرهنگ كار در بين مشهدي

تر است، سطح انتظارات از بنياد شهيد و تفاوت قايل شدن بين خود و ديگران و انتظار  هاي دروني در معاني كار پررنگ انگيزه

  .تر استها كما كردن كار  نسبت به شهرستانتوجه و حمايت در پيد

ها و انتظار از بنياد شهيد ي انتظارات جامعه در مورد كار و انتظار جامعه از آندر سطح كالن نيز، نظر فرزندان شاهد درباره

  .بر اجزاي فرهنگ كار تأثير دارد

  پيشنهادات

  :كار در بين فرزندان شاهد، پيشنهادات ذيل قابل طرح استهاي فرهنگ  هاي پژوهش، براي افزايش شيوه با عنايت به يافته
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هاي اجرايي تأثيرگذار بر فرهنگ كار، گفتني است كه تأثيرگذاري بر فرهنگ و  تغيير  قبل از طرح پيشنهادات و شيوه

. ت تعريف شودمدت و درازمدي اهداف ميانبنابراين، الزم است كه در تنظيم برنامه. فرهنگي، امري كوتاه مدت و آني نيست

پذيري رسمي را طي كرده و حداقل از نظر ساختار سني، تحصيلي، مهارتي و  ي هدف شامل افرادي است كه دوران جامعهجامعه

هاي تواند در گروه  ها نمي بنابراين، برنامه. هاي متفاوتي دارندهاي شهرهاي كوچك يا بزرگ، تركيب فرهنگتعلق به خرده

اگر هدف . تواند در چند بخش سامان يابد  هاي افزايش فرهنگ كار، مي برنامه. ساني داشته باشندكمتفاوت، شكل و محتواي ي

  :هاي مثبت فرهنگ كار بدانيم، براساس نتايج اين پژوهش نهايي برنامه را، تقويت جلوه

س مسئووليت كار، در رسد كه معاني كار و احسا  نظر ميتري دارد و بهي شغلي افراد، نياز به تقويت بيشخودپنداره •

ي حادي در  نظام باور وگو اظهار شده است، از كمبودي كه دال بر جنبهچنان كه در فرايند گفتبين فرزندان شاهد حداقل 

، صرفاً ارزش بيروني براي كار قايلند و )درصد14(كه جمعيت اندكيافراد درخصوص كار كردن باشد، نشان داده نشد؛ جز آن

  .ه بايد تغيير نمايدهاي اين گرونگرش

نمايد، انتظار باالي افراد از بنياد شهيد و   شده خيلي برجسته ميهاي دادهها و پاسخ چه كه در فرايند مصاحبه آن •

كه بنياد شهيد بايد در نقش يك سازمان حمايتي از در اين. شده توسط اين سازمان استهاي انجام عدم رضايت از حمايت

رسد كه شايسته است سازوكارهاي حمايتي بازتعريف شده و نظر ميد، ترديدي وجود ندارد؛ اما بهفرزندان شاهد عمل نماي

يابي،  ي مستقيم در شغلبنياد شهيد، بهتر است نقش خود را از مداخله. طور متمايزي تعريف شودهاي هدف بهدر بين گروه

  .يابي به شغل تغيير دهدبه فراهم كردن بسترهاي الزم براي دست

. هاي شغلي فرزندان شاهد نمايد هاي خود را متوجه افزايش خودپنداره و توانايي تر بايد حمايتبنياد شهيد، بيش •

  10گونه مهارتي ندارند و درصد از افراد هچ20ها نشان داد كه حدود  يافته

 .ي شغلي بسيار ضعيفي دارنددرصد از آنان نيز، خودپنداره

نمندي خاصي ندارند، الزاماً كساني نيستند كه از سطح تحصيل اندكي برخوردارند؛ بلكه اي از افرادي كه هيچ توا عده •

ي علوم انساني در بين ساير توجه به اين نكته نيز ضروري است كه رشته. بسياري از آنان، تحصيالت دانشگاهي نيز دارند

قد مهارت مشخصي هستند كه بتوانند در بازار كار ها فاالتحصيالن اين رشتهتري دارد و بسياري از فارغها، نسبت بيش رشته
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ها و انتظار از بنياد شهيد در يافتن شغل  ويژه در بين مشهدياين امر، با اهميت مشاغل ميزنشيني و اداري به. به كار گيرند

 .مشهود است

تند وارد دانشگاه برخي از فرزندان شاهد كه تحصيالت دانشگاهي ندارند، از نابرابري بين خود و كساني كه توانس •

ها   داشتند كه در سازمان به آنان گفته شده است كه بايد درس بخوانند و براي ديپلمه شوند شكوه داشتند و اظهار مي

ي فرصت موفقيت شغلي باشد؟ آيا سازمان بايد فقط تواند براي همه مقدمه توان كار پيدا نمود؛ اما آيا دانشگاه رفتن مي  نمي

ترين نارضايتي شغلي نيز در بين كارمندان دولتي و تي را به افراد معرفي كند؟ از سوي ديگر، بيشهاي شغلي دول فرصت

تواند انتظارات شغلي خيلي از افراد را  بنابراين، كار دولتي نمي. شود  ها از پايين بودن سطح درآمد مشاهده ميي آنشكوه

كه خواستار كار و كار دولتي را در بين افراد قبل از آناين نكته، ضرورت اصالح نظام نگرش درخصوص . تأمين نمايد

هاي شغل دولتي را خواستار باشند، مطرح  استخدام در ادارات دولتي باشند و از بنياد شهيد انتظار دراختيارگذاشتن فرصت

 .نمايد  مي

داري اطالعات خود نگهواحدهاي كاريابي سازمان، بايد اطالعات كاملي از فرزندان جوياي كار و شاغل را در بانك  •

اي را كه شامل اطالعات شخصي، مهارتي، تحصيلي، عاليق و  ي افراد به اين واحدها، پرسشنامهنمايند و در زمان مراجعه

وجوي ما در بانك سازمان، براي گرفتن آمار فرزندان شاهد، نشان داد جست. انتظارات شغلي است، در اختيار افراد قرار دهند

اطالعات اين . سان نيستها و مشهد يكطالعات موجود، قديمي است و قالب ثبت اطالعات در شهرستانكه بسياري از ا

ي شغلي مورد استفاده قرار ها و جلسات مشاوره آييهمها، گردهاي الزم براي برگزاري كارگاهريزي تواند در برنامهبانك، مي

 .گيرد

  ي شغلي مثبت آنان نفس و خودپندارهدبههايي را كه سبب افزايش اعتما افراد بايد مهارت •

  ها بازار كار خوبي ندارد، بايد باور كنند كه ي تحصيلي آناگر رشته. شود، كسب نمايندمي

ها ي تحصيلي آنهايي مشغول شوند كه ممكن است با رشته آموزي، در رشته هاي مهارت توانند با شركت فعال در دوره مي

 .ها را افزايش دهدتواند شانس موفقيت و توان فكري آن  ها، ميها در يكي از اين رشتهتحصيل آنتناسبي نداشته باشد؛ اما 
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هاي طرح. هاي مهارتي، فرزندان شاهد را مورد به شكل فعال حمايت قرار دهد تواند در برگزاري دوره  بنياد شهيد مي •

- مانند طرح(هايي كه بازار كار خوبي دارد خاص و مهارتهاي فني اي مبني بر برگزاري دوره همكاري با سازمان فني و حرفه

- ويژه) هاي فني ايران و آلمان كه داوطلبان زيادي دارد و در بازار كار، جذب نيروي زيادي دارد ماهه و دوره18هاي آموزش 

اند به تقويت تو هاي مهارتي خاص براي افزايش مهارت شاغلين نيز مي ي فرزندان شاهد و خارج از نوبت، برگزاري دوره

 .مهارت شاغلين كمك كند

در . هاي شغلي، از اين مهارت برخوردار نيستندكاريابي نيز، يك مهارت است و بسياري از افراد با وجود قابليت •

ها را به افراد دنبال شكل رايگان آموزش اين مهارتهاي كاريابي توسط مؤسسات و  به بسياري از كشورهاي ديگر، دوره

در مشهد نيز گروه كارآفريني جهاد . دهد  يابي به شغل، افراد را مورد حمايت و مشاوره قرار ميزمان دستكند و تا  مي

 .التحصيالن دانشگاه داشته استهاي آموزشي زيادي را  براي فارغدانشگاهي برنامه

زندان شاهد استفاده كرد و شكل تخصصي در آموزش كارآفريني به فرهاي مشابه، بهتوان از خدمات اين گروه و گروه   مي

توان   براساس اطالعات موجود بانك اطالعات اشاره شده در بندهاي قبل، مي. هايي را براي افراد جوياي كار برگزار نمود دوره

صورت جداگانه و هايي را به بندي كرد و با توجه به سطح مهارت و تحصيالت، دوره ها را دستهافراد برخوردار از اين آموزش

رس ها نسبت به مشهد بيشتر است؛ چرا كه امكانات در دستها در شهرستاننياز به برگزاري اين دوره. گاهي برگزار كردكار

 . تر استتر بوده و نتايج نشان داد كه عدم مهارت در آن شهرها بيشها كمدر شهرستان

هاي افراد جوياي كار از سوي   فعاليتگيري طور تخصصي و فعال و پيهاي كارآفريني به فرزندان شاهد، به مشاوره •

يكي از سازوكارهايي . هاي افراد جوياي كار شود تواند موجب افزايش انگيزه  مشاورين كارآفريني و تماس مستمر با آنان، مي

پشتيبان كسي است كه . كنند، استفاده از حامي يا پشتبان است  هاي آموزشي آمادگي كنكور دنبال ميكه برخي از كالس

ي مطالعه عقب افتد، بيني شده ي پيشكند و اگر فرد از برنامه  گيري مي طور مستمر و تلفني پيي فرد را بهي مطالعهنامهبر

استفاده از سازوكار مشابه در بين فرزندان شاهد جوياي كار و كساني كه تازه به . شود تر ميگيري و تالش بيش تشويق به پي

هاي دهي كرد و بر فعاليتهاي حمايتي سازمانتوان افرادي را در گروه  مي. اقدام مؤثري باشدتواند  شوند، مي  كار مشغول مي

توانند از بين فرزندان شاهد موفق و كارآفرين كه شرايط تحصيلي و سني نزديك  ها ميپشتيبان. آنان نظارت مستمر داشت
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هاي شغلي آنان مطلع شوند و   خود در ارتباط باشند؛ از فعاليتطور مداوم با افراد گروهبه خود افراد را دارندانتخاب شوند و به

ها در افزايش احساس تعلق، تقويت خودباوري و بسط  نقش اين شبكه. ها كمك كنندهاي الزم به آن ي مشاورهبا ارايه

ها در اوايل دوران هتواند به تقويت انگيزه و عملكرد بهتر بينجامد؛ حتي ضروري است كه روابط اين گرو عواطف و تعهد، مي

ها در بدو ورود افراد به يك شغل و قبل از پذيرش يا دروني كردن  بسياري از تعارضات و نارضايتي. اشتغال نيز ادامه يابد

 .  گيرد هنجارهاي موقعيت شغلي صورت مي

هايي كه  است كه برنامهي افراد است و مسلم تر و فعاالنههاي افزايش فرهنگ كار، در گرو مشاركت بيش كارآيي برنامه •

يكي از سازوكارهاي . يابي به اهداف با مشكل مواجه خواهد شدي مخاطبين را برانگيزند، در دستنتوانند مشاركت فعاالنه

طور فعاالنه به بحث دعوت كند تا به بيان ها و جلساتي كه افراد را بهتدارك موقعيت. جلب مشاركت، بحث گروهي است

 . خود در كاريابي بپردازند و هدايت جلسه نيز در دست مشاوران شغلي و كارآفرينان شاهد باشدهاي  مشكالت و ضعف
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