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 :چکیده

نیافته کشورهای توسعهدر خصوص های نجات کشورها از مشکالت اقتصادی بهیکی از مهمترین روش، هافرهنگ کار مبتنی بر دیدگاه اسالمی در سازمان

پیمایشی، ـین مطالعه توصیفی. در ااستزیست کشور هدف مطالعه حاضر، بررسی وضعیت فرهنگ کار مبتنی بر دیدگاه اسالمی در سازمان محیطاست. 

کارکنان دارای  ةصورت گزینشی انتخاب شدند و گروه دیگر، شامل همهای فرهنگ کار مبتنی بر دیدگاه اسالمی بهگروهی از خبرگان آشنا با تئوری

عنوان نمونه انتخاب به هاآننفر از  400استان بودند که با توجه به فرمول کوکران  31زیست کشور در رتبه سازمانی خبره و عالی در سازمان محیط

تک متغیره،  tتوصیفی، استنباطی )ضریب همبستگی پیرسون، آزمون ها از آمار تحلیل داده و بود. برای تجزیه نامهها پرسشآوری دادهجمع روش. شدند

بر اساس فرهنگ کار مبتنی بر دیدگاه اسالمی های ابعاد و مؤلفهاسمیرنوف و تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی( استفاده شد. -آزمون کولموگروف

مشتری مداری، ) ، سازمانی(نیاز به موفقیت، حس استقالل طلبی و تمایل به قدرت) عوامل فردیمعیارهای پیشنهادی کارشناسان و خبرگان شامل 

دستیابی به اهداف عملکردی، )، محیطی (رکنانمشارکت و کار تیمی، اعتماد و رفاه کا) ، اجتماعی(مدیریت منابع مالی و حفظ موقعیت سازمان

بر اساس خروجی بودند. ( های آموزش کارکنان و مهارت های ارتباطیتفکر و تجزیه و تحلیل، شیوه)و تکنولوژیک ( گرایی و مداخالت سیاسیخالقیت

متغیر فرهنگ کار مبتنی بر دیدگاه اسالمی . رفتندگاولویت در رتبه نخست قرار بر اساس  «حفظ موقعیت سازمان»و « عوامل سازمانی»آزمون فریدمن 

 . نددر وضع مطلوب قرار داشتو ابعاد آن 
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 مقدمه .1

برای  هاییروشدر جستجوی  ، هموارههاسازمان

پذیری خود هستند. یکی از عوامل افزایش توان رقابت

های ر نتیجه توسعه نگرشمؤثر بر عملکرد و د

فرهنگ کار و مدیریت بهینه توسعه  ،هاکارآفرینانه آن

(. در یک سازمان Naeimi et al., 2018آن است )

بدون داشتن فرهنگ کار مبتنی بر دیدگاه اسالمی 

های کارآفرینانه اجتماعی توان انتظار فعالیتنمی

منظور ارتقاء به ،داشت و در این محیط متغیر

ی کارآفرینانه در سطح اجتماع باید از طریق هانگرش

بکارگیری رویکردها و اقدامات عملیاتی اثربخش 

های فرهنگ کار به همچون توسعه روندها و گرایش

توسعه کارآفرینی اجتماعی دست یافت 

(2017Brownson, .) 

عنوان موتور توسعه اقتصادی کشورها فرهنگ کار به

ادینه کردن آن استقرار و نه که استدر عصر حاضر 

های ذهنی در سطح قالبمانند رفع موانعی  نیازمند

و از سوی دیگر، برطرف کردن  از یک سو اشخاص

منظور موانع سازمانی در سطح سازمان است که به

ارتقاء کارآفرینی اجتماعی باید از ابزارهای توسعه و 

رشد کارآفرینی نظیر فرهنگ کار و فرهنگ اسالمی 

های ها و ویژگیشناسایی شاخص زیرااستفاده کرد 

چنین فرهنگی که بتواند زمینه شکوفایی و توسعه 

از اهمت  ،کارآفرینی اجتماعی و سازمان را فراهم کند

بررسی و نحوه استقرار  همچنینباالیی برخوردار است 

هایی نظیر سازمان ویژه برای سازمانو حفظ آن، به

 محیط زیست کشور که وضعیت کارآفرینی مطلوبی

 ,.Fallah Haghighi et alضروری است ) ،ندارند

2018.) 

یکی از مهمترین موضوعاتی که در کشورهای توسعه 

یافته و در حال توسعه مورد توجه جدی قرار گرفته، 

فرهنگ کار مبتنی بر دیدگاه اسالمی در سازمان است 

گیری در توفیق و تعالی که بدون شک سهم چشم

مبتنی بر دیدگاه اسالمی ها دارد. فرهنگ کار سازمان

های اقتصادی و سازمانی راهی برای بازآفرینی قابلیت

رود و نوعی احساس شمار میو کارآفرینی اجتماعی به

شود و باعث می بخشدمیهویت را به اعضای سازمان 

که در افراد، تعهداتی فراتر از منافع و عالیق شخصی 

ز طریق توانند اها میایجاد شود و مدیران سازمان

فرهنگ کار مبتنی بر دیدگاه اسالمی، با قوانین 

های هنجارهای گروهی و مراقبت ةوسیلنانوشته، به

ناشی از آن، اعمال و رفتار شغلی و اجتماعی کارکنان 

 (. Sonita et al., 2021را کنترل کنند )

های موجود رسد که در میان سازماننظر میچنین به

عنوان یکی از به زیستدر کشور، سازمان محیط

های تأثیرگذار در حوزه صیانت از سازمان

زیست کشور، برای دستیابی به اهداف و محیط

ت. به اس روبرو زیادیهای های خود با چالشرسالت

همین دلیل توسعه فرهنگ کار مبتنی بر دیدگاه 

ترین اسالمی در این سازمان یکی از اساسی

است و  شده عنوانهای راهکارهای مواجهه با چالش

 نیازمندیقیناً توسعه فرهنگ کار در این سازمان 

 اساسیاصالح بسیاری از ساختارهای سنتی و توجه 

به موضوعات جدید مطرح شده در محیط پیرامونی 

گذاری و مدیریت آن سازمان در حوزه سیاست

 (.Yazdi et al., 2021زیست کشور است )محیط

از بسترهای در کشور ما بخش دولتی و نظام اداری 

اصلی رشد و توسعه و از ابزارهای اصلی اجرای 

شود. بنابراین، ها و وظایف دولت محسوب میفعالیت

ناکارآمدی این بخش مشکالت متعددی را برای 

جامعه به همراه خواهد داشت به همین دلیل 

عهده دولت است، حتی  وظایفی که بر چارچوب
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که زمینه مشارکت بخش خصوصی و درصورتی

یردولتی هم فراهم شود، بسیارگسترده بوده و غ

از افراد  زیادیپیامدهای انجام این وظایف، عده 

توان بیان سازد. بر همین اساس میثر میأجامعه را مت

داشت فرهنگ کار مبتنی بر دیدگاه اسالمی ازجمله 

زیست کشور ابزارهای توسعه سازمانی و رشد محیط

و مؤثر در وارد است که منجر به بازآفرینی کارا 

محیطی و بهبود دیدگاه های زیستساختن مکانیسم

زیست کشور و توسعه ت از محیطظمردم به حفا

به  کهشود پذیر در جامعه میهای ریسکفرهنگ

ای ها و مشکالت توسعهتوان چالشکمک آن می

 Shardari etکشور را تا حد ممکن برطرف نمود )

al., 2015.) 

این  بیانگرهای دولتی ایران روند کلی در سازمان

ها، مطلب است که وضعیت حاکم در این سازمان

رسد یکی از سنتی و غیرکارآفرینانه است و به نظر می

های دولتی ایران مهمترین دالیل ناکارآمدی سازمان

کشور، ناشی از فقدان  یستزیطازجمله سازمان مح

به  یاسالم یدگاهبر د ینوآوری و فرهنگ کار مبتن

 ییل عدم وجود بستر فرهنگی کارآفرینی اجتماعدل

 ,.Mousavi et alمناسب در این سازمان است )

 یدمورد تأک یشهکه هم ییهااز موضوع یکی(. 2018

از  یزاسالم قرار گرفته، بحث کار و کوشش و پره یند

 ییشکوفا یبطالت و مبنا قرار دادن کار برا

هم در  ،امر یناوست و ا یتانسان و ترب یاستعدادها

کار  فرهنگ. قرآن و هم در سنت قابل مشاهده است

 وریبهرهنامطلوب موجب هدر رفتن منابع و کاهش 

 یفضع یفرهنگ کار که زمانی. شودمی سازمان در

بودن و  یکدیگر یهاز کار، عل یزافراد به دنبال گر باشد،

 یجهدر نت یگرد یهستند. از سو یحفظ منافع فرد

 یروابط کار یلدلو به ییناپ یداتتول یتو کم یفیتک

و  یکار یطمخرب مح یهانامناسب، انواع استرس

 یمنیا نهایت درو  یابدمی یشافزا یروح هاییماریب

 یافتکاهش خواهد  ها،دقتییکار در اثر ب یطمح

(Yazdi et al., 2021 بنابراین برای غلبه بر .)

های امروزی مشکالت و تهدیداتی که متوجه سازمان

 ،حلسازمان محیط زیست است تنها راه خصوصبه

 ایجاد بستر فرهنگ کارآفرینی در این سازمان

منظور ارتقاء کارآفرینی اجتماعی است. به

شناسی نظام اداری کشور، گویای آن است که آسیب

ساالر، دچار عوارضی نامطلوبی این نظام دیوان

پذیری و همچون فقدان روحیه مشارکت

ناپذیری، کندی ایی و انعطافجویی، تمرکزگرمشارکت

 ةو پر پیچ و خم بودن انجام امور، غلبه روحی

اعتنایی نسبت به نتیجه کار، مسئولیت ناپذیری و بی

وری پایین و ناکارآمدی است و فرافکنی، بهره

انداز دستیابی به اهداف مشخص شده در سند چشم

های بیست ساله کشور و همچنین اهداف برنامه

، اجتماعی و فرهنگی، ضرورت تحول توسعه اقتصادی

 Salehiسازد )در نظام اداری کشور را قطعی می

Amiri et al., 2013 در مطالعه حاضر، ضمن .)

های مختلف فرهنگ کار ها و جنبهبررسی شاخص

های دولتی مبتنی بر دیدگاه اسالمی در یکی از بخش

زیست کشور، بر نقش مهمی که یعنی سازمان محیط

های تواند در بهبود وضعیت سازمانمی این موضوع

زیست کشور ایفا کند، ویژه سازمان محیطدولتی به

 ،توجه به مطالب بیان شده رو باشود از اینکید میأت

های مؤلفهکه ال است ودر پی پاسخ به این س نویسنده

فرهنگ کار مبتنی بر دیدگاه اسالمی در سازمان 

 ؟شندباکدام موارد میزیست کشور یطمح

 مواد و روش ها .2

همبستگی حاضر از نظر هدف، -مطالعه توصیفی
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ای بود و به شیوه تحقیقات میدانی کاربردی و توسعه

آماری پژوهش  ةجامعها پرداخت. آوری دادهبه جمع

از دو گروه تشکیل شد. گروه اول خبرگان آشنا حاضر 

با زمینه فرهنگ کار مبتنی بر دیدگاه اسالمی بودند 

ها نامشخص و در سطح کشور پراکنده آنکه تعداد 

هایی نظیر دانش و تجربه بودند. این افراد باید ویژگی

در موضوع، تمایل، زمان کافی برای شرکت و 

(، Ahmadi et al., 2008های ارتباطی مؤثر )مهارت

داشتن تحقیقات علمی و مقاالت مرتبط با موضوع 

پژوهش، در دسترس بودن، تجربه، تناسب رشته 

صیلی، مدرک دکتری، اشتغال به تدریس در تح

برای انتخاب نمونه مناسب از دانشگاه را داشته باشند. 

گیری غیرتصادفی از نوع این گروه، از روش نمونه

گزینشی استفاده شد و از بین افراد دارای معیارهای 

 نفر انتخاب شدند. 15الزم، 

سازمانی خبره و عالی  ةگروه دوم کارکنان دارای رتب

دارای تحصیالت دانشگاهی لیسانس به باال( در )

 31نفر( از  7789سازمان محیط زیست کشور )

، استان کشور بودند که با توجه به فرمول کوکران

دست آمد که برای نفر به 366حداقل حجم نمونه 

در این  نفر انتخاب شدند. 400 افزایش دقت کار،

ب با ای تصادفی متناسگیری طبقهگروه از روش نمونه

 شد.حجم طبقه استفاده 

از پرسشنامه در بخش دلفی ها آوری دادهبرای جمع

استفاده شد. که  فرهنگ کار مبتنی بر دیدگاه اسالمی

ای تشکیل شد. برای سؤال پنج گزینه 60از

از طیف لیکرت پنج  گذاری این پرسشنامهنمره

مناسب(  )کامالً 5نامناسب( تا  )کامالً 1ای گزینه

نفر از  400شد. این پرسشنامه توسط استفاده 

ابتدا از نظر روایی  این پرسشنامه کارکنان تکمیل شد.

نفر از خبرگان مورد  15ظاهری و مفهومی توسط 

بررسی و تأیید قرار گرفت و سپس برای سنجش 

روایی محتوایی آن، از روش نسبت اعتبار محتوا یا 

CVR  94/0بهره گرفته شد. روایی آن به میزان 

 اسبه گردید. مح

شناسائي و غربالگیری عوامل فرهنگ کار . 1-2

 مبتني بر دیدگاه اسالمي با تکنیک دلفي

براساس مطالعات گذشته، ادبیات پژوهش و  

شاخص  15های انجام شده، در مجموع مصاحبه

فرهنگ کار مبتنی بر دیدگاه اسالمی شناسائی شد. 

ار این معیارها در مرحله اول تکنیک دلفی در اختی

ها کارشناسان حوزه مورد مطالعه قرار داده و از آن

خواسته شد تا اگر در مورد ترکیب برخی از معیارها 

در قالب یک معیار جدید پیشنهادی دارند ارائه کنند 

 و در نهایت شاخصی به این زیرمعیارها اضافه نشد. 

 15دوم تکنیک دلفی ابتدا به غربال  مرحلهدر 

بر دیدگاه اسالمی شاخص فرهنگ کار مبتنی 

پرداخته شد تا معیارهایی که از اهمیت و تناسب 

انتخاب شوند. سپس  ،بیشتری برخوردار هستند

نفر از خبرگان طبق روش دلفی تک تک  15توسط 

معیارها بر اساس هدف مورد بررسی قرار گرفت. برای 

غربال اولیه معیارهای شناسائی شده از تکنیک دلفی 

ادامه یافت و  بخشفی در دو تکنیک دلاستفاده شد. 

دوم با دستیابی به توافق نهائی متوقف شد.  بخشدر 

 اًدوم مجدد بخشمانده در شاخص باقی 15در نهایت 

کسب کردند. بنابراین تکنیک  3همگی امتیاز باالی 

های فرهنگ کار مبتنی بر دلفی متوقف شد و شاخص

دیدگاه اسالمی شناسایی شدند و برای تحلیل نهایی 

 ورد استفاده قرار گرفتند.م

 تحلیل اکتشافي متغیرهای تحقیق. 2-2

فرهنگ کار »گیری روایی متغیرهای منظور اندازهبه

از تحلیل عامل اکتشافی « مبتنی بر دیدگاه اسالمی
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فرهنگ کار »برای  KMOاستفاده شد. ضریب 

و همچنین 898/0برابر با « مبتنی بر دیدگاه اسالمی

در  185/7118ارتلت برابر با مقدار آزمون کرویت ب

بیانگر کفایت مقدار =P 000/0داری سطح معنی

منظور انجام تحلیل عاملی بود. در نمونه آزمودنی به

معیار اصلی عوامل فردی، سازمانی،  5نهایت 

اجتماعی، محیطی و تکنولوژیک برای فرهنگ کار 

با توجه به مبتنی بر دیدگاه اسالمی انتخاب شدند. 

نامه )فرهنگ کار جام شده پایایی پرسشمحاسبات ان

مبتنی بر دیدگاه اسالمی( با استفاده از آلفای کرونباخ 

این مقدار از نظر ( درصد بود که 1/99برابر با )

 (.  7/0تر از پژوهشی قابل قبول بود )بزرگ

ها از دو روش آوری دادهدر تحقیق حاضر جهت جمع

ها آوری دادهاستفاده شد. برای جمع اسنادیمیدانی و 

نامه در بین همه کارکنان سازمان پرسش 400

های ذیربط آن در زیست کشور و سازمانمحیط

آوری شد و مورد تجزیه و سراسر کشور توزیع و جمع

 تحلیل قرار گرفت.

ها جهت ها، کدگذاری و ورود دادهداده اصالحپس از 

 نسخه SPSSافزارهای ها از نرمتجزیه و تحلیل داده

21، MINITAB و 17 نسخهLISREL نسخه 

های سپس جهت بررسی فرضیهاستفاده شد.  8/8

های تحلیل عاملی اکتشافی برای تحقیق از آزمون

های فرهنگ کار مبتنی بر دیدگاه یافتن مؤلفه

ای برای بررسی وضعیت تک نمونه tمون اسالمی، آز

متغیرهای فرهنگ کار مبتنی بر دیدگاه اسالمی 

 استفاده شد. 

 نتایج .3

های فرهنگ کار مبتني بر دیدگاه : مؤلفه1سؤال 
 زیست کشور کدامند؟اسالمي در سازمان محیط

فرهنگ کار مبتنی بر دیدگاه های ابعاد و مؤلفه

بر اساس معیارهای پیشنهادی کارشناسان و اسالمی 

عوامل فردی، سازمانی، اجتماعی، خبرگان شامل 

انگین می 2بودند. جدول  یمحیطی و تکنولوژیک

 های فرهنگ کار مبتني بر دیدگاه اسالمي در تکنیک دلفيشاخص -1جدول 
 نیانگیم ارهایرمعیز ارهایمع 

 7/4  تیبه موفق ازین فرهنگ کار یعوامل فرد یاسالم دگاهیبر د یفرهنگ کار مبتن

 4/4  یحس استقالل طلب

 5/4 قدرت به لیتما

 5/4  یمدار یمشتر فرهنگ کار یعوامل سازمان

 5/4  یمنابع مال تیریمد

 4/4 سازمان  تیحفظ موقع

 3/4  یمیمشارکت و کار ت فرهنگ کار یعوامل اجتماع

 7/4 اعتماد 

 3/4 ارکنان رفاه ک

 4/4  یبه اهداف عملکرد یابیدست کار فرهنگ یطیعوامل مح

 3/4 ییگرا تیخالق

 5/4  یاسیمداخالت س

 5/4  لیو تحل هیتفکر و تجز فرهنگ کار  کیعوامل تکنولوژ

 6/4 آموزش کارکنان  یها وهیش

 8/4  یارتباط یمهارت ها
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تناسب ابعاد را با متغیر مورد نظر و میانگین تناسب 

گونه هماندهد. ها را با ابعاد مورد نظر نشان میمؤلفه

 5و  4شود، میانگین همه ابعاد بین که مشاهده می

بدان معنی )بین مناسب و کاماًل مناسب( بود و این 

که از نظر خبرگان این پژوهش بین همه عوامل  است

مبتنی بر دیدگاه اسالمی بر اساس فرهنگ کار 

 (.2معیارهای پیشنهادی تناسب وجود داشت )جدول 

های عوامل فردی فرهنگ کار بر اساس ابعاد و مؤلفه

معیارهای پیشنهادی کارشناسان و خبرگان شامل 

طلبی و تمایل به نیاز به موفقیت، حس استقالل

های عوامل سازمانی قدرت بودند. ابعاد و مؤلفه

گ کار بر اساس معیارهای پیشنهادی فرهن

مداری، مدیریت کارشناسان و خبرگان شامل مشتری

مالی و حفظ موقعیت سازمان بودند. ابعاد و منابع

 ياسالم یدگاهبر د يفرهنگ کار مبتن تناسب ابعاد یزانم یانگینم -2جدول 

 یرتناسب بُعد با متغ یانگینم بُعد یرمتغ

 258/4  یعوامل فرد یاسالم یدگاهبر د یفرهنگ کار مبتن

 337/4  یعوامل سازمان

 510/4  یعوامل اجتماع

 357/4  یطیعوامل مح

 269/4  یکعوامل تکنولوژ

 

 فرهنگ کار یکو تکنولوژ یطيمح ي،اجتماع ي،، سازمانیمل فردتناسب ابعاد عوا یزانم یانگینم -3جدول 

 یرتناسب بُعد با متغ یانگینم بُعد یرمتغ

 667/4  یتبه موفق یازن یعوامل فرد

 400/4  یحس استقالل طلب

 467/4 به قدرت یلتما

 533/4  یمدار یمشتر یعوامل سازمان

 467/4  یمنابع مال یریتمد

 400/4 سازمان  یتحفظ موقع

 333/4  یمیمشارکت و کار ت یعوامل اجتماع

 733/4 اعتماد 

 333/4 رفاه کارکنان 

 400/4  یبه اهداف عملکرد یابیدست یطیعوامل مح

 267/4 ییگرا یتخالق

 467/4  یاسیمداخالت س

 467/4  یلو تحل یهتفکر و تجز یکعوامل تکنولوژ

 600/4 آموزش کارکنان  یها یوهش

 800/4  یارتباط یرت هامها
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های عوامل اجتماعی فرهنگ کار بر اساس مؤلفه

معیارهای پیشنهادی کارشناسان و خبرگان شامل 

مشارکت و کار تیمی، اعتماد و رفاه کارکنان بودند. 

های عوامل محیطی فرهنگ کار بر عاد و مؤلفهاب

اساس معیارهای پیشنهادی کارشناسان و خبرگان 

گرایی و شامل دستیابی به اهداف عملکردی، خالقیت

های عوامل ابعاد و مؤلفه و مداخالت سیاسی بودند

بر اساس معیارهای  ،تکنولوژیک فرهنگ کار

پیشنهادی کارشناسان و خبرگان شامل تفکر و تجزیه 

های های آموزش کارکنان و مهارتو تحلیل، شیوه

میانگین تناسب ابعاد را با  3ارتباطی بودند. جدول 

ها را با ابعاد متغیر مورد نظر و میانگین تناسب مؤلفه

 ، میانگین همهبر اساس نتایجدهد. مورد نظر نشان می

)بین مناسب و کاماًل مناسب( است و  5و  4ابعاد بین 

نظر خبرگان این پژوهش بین  بیانگر این است که از

عوامل فردی فرهنگ کار بر اساس معیارهای  ةهم

 (.3پیشنهادی تناسب وجود دارد )جدول 

های فرهنگ : کدام یک از ابعاد و مؤلفه2سؤال 
کار مبتني بر دیدگاه اسالمي در سازمان 

زیست کشور از درجه اهمیت بیشتری طمحی
 برخوردارند؟

در این تحقیق با استفاده از تکنیک فریدمن به 

بندی میزان اهمیت هر یک از ابعاد و مؤلفه های رتبه

که فرهنگ کار مبتنی بر دیدگاه اسالمی پرداخته شد. 

است. بر اساس  ارائه شده 4در جدول  نتایج آن

مانی فرهنگ عوامل ساز»خروجی آزمون فریدمن 

عوامل »در رتبه نخست اولویت قرار داشتند. « کار

عوامل فردی فرهنگ »و « تکنولوژیک فرهنگ کار

های بعدی قرار گرفتند. از سوی دیگر در رتبه« کار

از کمترین اهمیت « عوامل محیطی فرهنگ کار»

نتایج  از اطمینان(. برای 4برخوردار بودند )جدول 

فت که مقدار داری نیز صورت گریتست معن

دست هداری )آماره آزمون( کمتر از سطح خطا بیمعن

های تحقیق توان به یافته(. بنابراین میP=000/0آمد )

همچنین در ادامه با استفاده از تکنیک  اتکا کرد.

بندی میزان اهمیت هر یک از زیر فریدمن به رتبه

معیارهای فرهنگ کار مبتنی بر دیدگاه اسالمی 

مشاهده  5این آزمون در جدول  تایجنپرداخته شد. 

در « حفظ موقعیت سازمان» نتایجبر اساس  شود.می

تفکر و تجزیه و »رتبه نخست اولویت قرار داشت. 

های بعدی در رتبه« طلبیحس استقالل»و « تحلیل

تست  ،نتایج اطمینان از(. برای 5قرار گرفتند )جدول 

داری داری نیز صورت گرفت که مقدار معنیمعن

)آماره آزمون( کمتر از سطح خطا بدست آمد 

(000/0=P .) 

 Tبررسي نتایج آزمون 

های ، سؤالTدر این بخش با استفاده از آزمون 

مربوط به وضعیت متغیرهای پژوهش در جامعه مورد 

مطالعه، مورد بررسی قرار گرفت که نتایج این آزمون 

داری در این است )سطح معنی ارائه شدهدر ادامه 

 شد(.در نظر گرفته  05/0بخش، 

: وضعیت فرهنگ کار مبتني بر دیدگاه 3سؤال 

اسالمي در سازمان محیط زیست کشور چگونه 

 است؟

نشان داد، با توجه به  6جدول نتایج گونه که همان

تر از سطح ( کوچک000/0مقدار آزمون ) P این که

که متغیر  بیان کردتوان ( بود، می05/0داری )معنی

مبتنی بر دیدگاه اسالمی در وضع مطلوب فرهنگ کار 

قرار داشت. همچنین با توجه به اینکه حد باال و پایین 

مثبت بود و میانگین متغیر باالتر از حد وسط )عدد 

عالوه وضعیت مطلوب این متغیر بود.  بیانگر( بود، 3

، اجتماعی ،سازمانی ،عوامل فردیبر این، متغیرهای 

در وضع نیز  تکنولوژیک فرهنگ کارو  محیطی
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. همچنین با توجه به اینکه حد ندمطلوب قرار داشت

باالتر از حد  هاباال و پایین مثبت بود و میانگین متغیر

وضعیت مطلوب این  بیانگر( بود، 3وسط )عدد 

 .(6)جدول  بود هامتغیر

 گیریبحث و نتیجه .4

ها، وجود یکی از ابزارهای الزم برای رشد سازمان

گ نامناسب موجب تنش و فرهنگ کار است. فرهن

تعارض در سازمان و نیز مانع ابتکار و خالقیت 

شود. با توجه به اهمیتی که فرهنگ کار مبتنی بر می

دیدگاه اسالمی در رشد سازمان دارد، در این پژوهش 

 بر مبتنی کار فرهنگ هایمؤلفه به بررسی وضعیت

کشور  زیستمحیط سازمان در اسالمی دیدگاه

متغیر فرهنگ کار ایج نشان داد پرداخته شد. نت

عوامل های آن )و مؤلفهمبتنی بر دیدگاه اسالمی 

 ياسالم یدگاهبر د يفرهنگ کار مبتن یمؤلفه ها یخروجي آزمون فریدمن جهت رتبه بند -4جدول 

 ییرتبه نها فریدمن یبضر متغیر 

 3 098/3  یعوامل فرد

 1 832/3  یعوامل سازمان

 4 651/2  یعوامل اجتماع

 5 260/2  یطیعوامل مح

 2 159/3  یکعوامل تکنولوژ

 

 ياسالم یدگاهبر د يفرهنگ کار مبتن یرمعیارهایز یخروجي آزمون فریدمن جهت رتبه بند -5جدول 

 ییرتبه نها فریدمن یبضر یاسالم یدگاهبر د یفرهنگ کار مبتن یارهایمعیرز

 7 443/8  یتبه موفق یازن

 3 544/9  یحس استقالل طلب

 12 492/6 به قدرت یلتما

 6 705/8  یمدار یمشتر

 4 424/9  یمنابع مال یریتمد

 1 003/11 سازمان  یتحفظ موقع

 5 344/9  یمیمشارکت و کار ت

 14 416/5 اعتماد 

 13 283/6 رفاه کارکنان 

 15 142/5  یبه اهداف عملکرد یابیدست

 11 969/6 ییگرا یتخالق

 10 618/7  یاسیمداخالت س

 2 735/9  یلو تحل یهتفکر و تجز

 8 986/7 ارکنان آموزش ک یها یوهش

 9 894/7  یارتباط یمهارت ها
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در ( تکنولوژیکو  محیطی، اجتماعی، سازمانی، فردی

 . ارندقرار د یمطلوب یتوضع

فرهنگ کار های ابعاد و مؤلفهدر مطالعه حاضر، 

بر اساس معیارهای مبتنی بر دیدگاه اسالمی 

 عوامل فردیان شامل پیشنهادی کارشناسان و خبرگ

طلبی و تمایل به نیاز به موفقیت، حس استقالل)

مداری، مدیریت منابع مالی مشتری) ، سازمانی(قدرت

مشارکت و کار ) ، اجتماعی(و حفظ موقعیت سازمان

دستیابی به )، محیطی (تیمی، اعتماد و رفاه کارکنان

( گرایی و مداخالت سیاسیاهداف عملکردی، خالقیت

های تفکر و تجزیه و تحلیل، شیوه)یک و تکنولوژ

از نظر بودند. ( های ارتباطیآموزش کارکنان و مهارت

عوامل فرهنگ کار  ةخبرگان این پژوهش بین هم

مبتنی بر دیدگاه اسالمی بر اساس معیارهای 

و  Arabiدر مطالعه  پیشنهادی تناسب وجود داشت.

و (، دیدگاه افراد نسبت به کار، تعهد 2010همکاران )

کاری، نظم و انظباط، انتقادپذیری، کار گروهی وجدان

و همکاری و مشورت در کارها ازجمله مهم ترین 

 (.Arabi et al., 2010های فرهنگ کار بودند )مؤلفه

در پژوهش حاضر، فرهنگ کار مبتنی بر دیدگاه 

اسالمی )عوامل فردی، سازمانی، اجتماعی، محیطی، 

ت کشور در سطح زیستکنولوژیک( در سازمان محیط

توان بیان بخشی قرار داشت. بر این اساس میرضایت

عنوان شیوه زندگی نقش فرهنگ کار بهکه  داشت

بنیادی و زیربنایی در ارتقای سطح پویایی جوامع 

فرهنگ سازمانی،  چوندارد. در مقایسه با مفاهیمی 

فرهنگ عمومی و نظایر آن، مفهوم فرهنگ کار کمتر 

گیری اهم آوردن امکان تصمیمتعریف شده است. فر

ویژه براساس عقل و درایت در تمام مراحل زندگی به

های اصلی و تأثیرگذار از دوران کودکی از جمله بنیان

شود. در ایجاد و تقویت فرهنگ کار محسوب می

ل اجتماعی ایران نشان ئهای کارشناسان مسابررسی

ع دهد که فرهنگ کار در ایران در مقایسه با جواممی

تری قرار دارد. این در حالی پیشرفته در سطح پایین

بیشتر به نقش  نگرشاست که در جهان پیشرفته با 

های آن به کار و استراتژیک نیروی انسانی و نگرش

ای تولید؛ مفهوم فرهنگ کار از اهمیت فزاینده

برخوردار شده است. زمانی که فرهنگ کار نهادینه 

شود و همه لقی میعنوان یک ارزش تکار به ،گردد

افراد جامعه در سطوح مختلف کارکردن را مسیر 

دانند و از طریق درست جامعه می هماهنگتوسعه 

. در واقع کنندمیکار کردن به توسعه اقتصادی کمک 

فرهنگ کار مبتنی بر دیدگاه اسالمی که به مفهوم 

آفرینی منظور ارزشها بهبرداری از فرصتکشف و بهره

مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  هایدر حوزه

جانبه محسوب جامعه است، پایه و اساس توسعه همه

 کشور یستز یطدر سازمان مح ياسالم یدگاهبر د يفرهنگ کار مبتن یتوضع -6جدول 

 حد باال نییحد پا یمعنادار زانیم tآماره  نیانگیم ریمتغ

 572/0 461/0 000/0 260/18 517/3 یاسالم دگاهیبر د یفرهنگ کار مبتن

 631/0 486/0 000/0 089/15 559/3  یعوامل فرد

 832/0 701/0 000/0 090/23 766/3  یعوامل سازمان

 458/0 317/0 000/0 837/10 388/3  یعوامل اجتماع

 369/0 216/0 000/0 511/7 292/3  یطیعوامل مح

 637/0 519/0 000/0 159/19 578/3  کیعوامل تکنولوژ
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دهد فرهنگ شود. مطالعات و تحقیقات نشان میمی

کار مبتنی بر دیدگاه اسالمی نقش شایسته و 

ای در رشد و توسعه اقتصادی، حضور فعال در بایسته

 ةزایی پایدار، توسعبازارهای جهانی، رقابت، اشتغال

 ةعدالت، کاهش فقر، درآمد ملی و حل مشکالت جامع

دولت و بخش عمومی و ارتقاء نگرش کارآفرینانه دارد. 

فرهنگ کار مبتنی بر دیدگاه اسالمی در  ةبرای توسع

فرهنگ  ةکشور به کارآفرینان توانمند نیاز است. توسع

کار مبتنی بر دیدگاه اسالمی برای تأمین نیازهای 

 های ایران اسالمی و نیزهدفکشور و دستیابی به 

 ارتقاء کارآفرینی اجتماعی ضروری است. همچنین

فرهنگ کار مبتنی بر دیدگاه  ةمهمترین آثار توسع

اسالمی، افزایش نوآوری، ارتقای سطح فناوری، 

افزایش اشتغال، تولید دانش فنی و تولید توزیع درآمد 

تواند افزایش در سطح جامعه است که در نتیجه می

ملی و رشت اقتصادی جامعه را در برداشته  ثروت

 باشد. 

زیست کشور سازمان محیطبنابراین، به مدیران 

عوامل فردی، سازمانی، گردد به پیشنهاد می

محیطی و تکنولوژیک فرهنگ کار توجه ، اجتماعی

چرا که توجه به این امر  ؛ای داشته باشندویژه

ثر واقع تواند در پیشبرد اهداف سازمانی مفید و مؤمی

گردد نگرش مثبتی پیشنهاد میشود. همچنین، 

نسبت به شغل و سازمان در افراد ایجاد کنند. اهداف 

ها فکر کنند. برای شغلی کارکنان را تنظیم و به آن

های زیادی را مد رسیدن به اهداف شغلی خود، روش

خود همیشه پشتکار  مسیر کارینظر قرار دهند. در 

ند اهای که کسب کردو تجربه داشته باشند و  با دانش

نحو شایسته هدایت و رهبری نمایند تا از سازمان را به

این طریق بتوانند به توسعه فرهنگ کار در سازمان 

  مند سازمان را رقم بزنند.پرداخته و توسعه نظام

با توجه به اینکه نتایج آزمون فریدمن در سطح نمونه 

راین در پذیری ندارد بناباست و قابلیت تعمیم

مطالعات آتی پیشنهاد می شود از آزمون هایی 

پذیری در سطح استفاده شود که قابلیت تعمیم

گسترده داشته باشند.
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