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 چکیده

 ميمقاله برآن نیدر ا ،فره گ کار  هيمت اقض در زم یمتع د، متفاوت و گاه یهاافتهیبا توجه به 

مرتبط با آن  یفره گ کار چگونه اات و چه عوامل تيائوال که ورع نایهب ییرمن پااخگو

 یهاءالاحوزه پردااته و  نیمطالعات انجام ش ه در ا یش اابيو آا یابیش ه، به ارز ییش ااا

 یاثر علم 110 انياز م ليحلفرات کيتک اااگ با ااتفاده از  نی. بر اميک  یرا معرف یاتمطالع

ان . مطالعات قرار گرفته ليو تحل یابیانتخاب ش ه و مورد ارز نامهانیمقاله و پا 63ش ه،  یبررا

از  یامجموعه ودر اطح متواط بوده  رانیفره گ کار در ا نيانگي: مده ینشان م ،انجام ش ه

مطالعات از  نیآن اثرگذار اات. در ا بر یا هيزم یرهايو مت  یاازمانبرون ،یاازمانعوامل درون

 ،یمشارکت تیریم  ،یع الت اازمان ،یش ل تيو ام  تیررا ريتأث یاازماندرون یرهايمت 

 ستميا ،م ااب کار ستميو ع م تضاد در نقش، اابقه کار، ا ییگراتخصص ،یمشارکت اازمان

  یيتأ ی ید شاتیو گرا یگاز زن  تیررا ريتأث یاازمانبرون یرهايش ل مطلوب و از مت  یارتقا

 نیا جینتا گریبا فره گ کار از د لاتيان و رابطه معکوگ تحص ميش ه اات. رابطه مستق

 یمطالعات یهاءالامطالعات و  یش اا بيپژوهش، آا یهاافتهیها بوده اات. براااگ پژوهش

 ارائه ش ه اات. زين ییکارهاو راه ش هاداتيحوزه مطرح ش ه و پ نیادر 
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 مقدمه 

های مشترک و پذیرفته ش ه یک گروه کاری ها، باورها و دانشای از ارز مجموعه ،فره گ کار

نژاد و همایی، باش  )ابحانیهای معطو  به تولي  و یا ایجاد ارز  افزوده میدر انجام فعاليت

گ کار مجموعه رفتارهای درونی ش ه مطلوب و م ااب در کارک ان اات که (. فره 3 ،1636

به نقل از ااميت و   33، 1671ها رروری اات )احم ی،برای تواعه و موفقيت در اازمان

هایی ها و نگر وجود کارک ان یک اازمان چه ارز  در ای که ،به کلام دیگر(. 3776نوبل، 

گرفته، فره گ کاری حاکم بر آن اازمان یا گروه را  درونی ش ه و مورد پذیر  جمعی قرار

 ک  . تبيين می

های فره گی با محيط پيرامون اود درک ش و واک ش متقابل بسر فره گ کار مان   اایر پ ی ه

توجهی و دلسردی برد و حاصل این تأثير و تأثر، احترام به کار و اشتياق برای انجام کار یا بیمی

بر این اااگ تفاوتی نسبت به نتيجه و حاصل کار اات. مسئوليتی و بییبه کار و گرایش به ب

ب ین مع اات که ، شودکه فره گ کار در یک اازمان یا جامعه رعيگ ارزیابی می ه گامی

از ران مان و  آنهاهای کارک ان به انجام کار مفي  و مول  تمایل ن اشته و در نتيجه فعاليت

کار گرفته ش ه ح اکثر بازده ممکن را نخواه  داشت. و م اب  بهبراوردار اات  کمتریاثربخشی 

های فکری های موفق جهان یکی از دغ غهامروزه تواعه فره گ کار اازمانی حتی در اازمان

باش . در صورتی که یک اازمان کارک انی متمایل به انجام کار ها میااز اازمانم یران تصميم

وری را ه گ کار نامطلوب، ه ر رفتن م اب  و کاهش بهرهمفي  داشته باش  موفق اات و فر

 دنبال اواه  داشت. به

آی  ، از آنجا که عامل کار و نيروی انسانی از عوامل مهم رش  و تواعه در هر جامعه به شمار می

ترین گيری بهي ه از آن را یکی از عم هنظران، تواعه نيروی انسانی و بهرهاغلب صاحب

به نقل  6، 1636تبریزی و ميزرایی، ان  )محس یشمار آوردهتواعه جوام  به های رش  وشااص

 (.6،1704  آتزیونی1776، 6  مي گلی3،1737  کورمن1،1744از مانفرد
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3- Midgeley 
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این اات که در جامعه ما وج ان کار و  ،وجود دارد 1نظرانصاحببرای نگر  عمومی که بين 

ها و اات. براااگ برای پژوهش ار رعيگبسي ،نسبت به کشورهای تواعه یافته ،فره گ کار

نزدیک به صفر اات  ،شودوری ملی که مستقيماً از فره گ کار ناشی میبهره ،م اب  موجود

(، 343، 1631)معي فر،  (. ااعات کار مفي  در ایران در ح ود یک ااعت33، 1671)احم ی، 

( و 33، 1671ت )احم ی، ااعت در روز اا 3و در ژاپن بيش از  0در امریکا و اروپا ح ود 

فره گ کار در ایران در مقایسه با جوام  ، ده مسایل اجتماعی نشان می های کارش ااانبررای

(. وجود چ ين 3، 1636نژاد و همایی، در اطح بسيار رعيگ اات )ابحانیپيشرفته 

ان از در اااگ ا   چشم اگر با واقعيات اجتماعی م طبق باش ، برای کشوری که بر ،هاییگزار 

 امي وار ک   ه نيست.  ،بای  رتبه نخست م طقه را دارا باش  1677اال 

از طر  دیگر فراوانی و ت وع تحقيقات انجام ش ه و بسياری از اوقات، نتایج مت اقض حاصل از 

این تصور را ایجاد نمای  که انجام تحقيقات انبوه که  ،آنها و ن اشتن یافته واح ، ممکن اات

گردد و دنبال ن ارد، بيهوده اات و موجب اتلا  هزی ه ه گفتی میو شفافی را بهنتایج مشخص 

گيری را اازد و تصميمگذاران اجتماعی را دچار ابهام میاز طر  دیگر جامعه علمی و اياات

های مختلگ، اشرا  بر نتایج واقعی پ ی ه ،نمای . مضا  بر آن در علوم اجتماعیدشوار می

توان بر نتایج آن اختی میبه ،لعات فراوان اات و با ااتفاده از یک پژوهشمستلزم انجام مطا

های تحقيق و در مسير بازنگری و در رو  اات اد کرد. برای رهایی از چ ين شرایط بحرانی

ها و داری که به حل ت اقضمجموعه ف ون نظام» تج ی نظر در آن، امروزه فراتحليل به ع وان

های مطالعات مختلگ، به پردازد و علاوه بر تب یل یافتهای پژوهشی میهتضادهای آشکار یافته

 «ک  های پژوهشی را از لحاظ آماری کشگ میها و یافتهیک مقياگ مشترک، روابط بين ویژگی

مورد ااتفاده قرار  ،رو ش ه و به شکل گسترده( با ااتقبال جامعه علمی روبه16، 1630)هومن ،

 گيرد. می

ها و رعگ ،بيانگر رعگ و مح ودیت ارمایه انسانی اات و ررورت دارد ،ررعگ فره گ کا

ای را زمي ه ،ها به م ظور ارائه راه حل مورد مطالعه و بررای قرار گيرن . فراتحليلمح ودیت

ش اای مطالعات انجام ش ه فراهم آم ه و آورد که علاوه بر ترکيب نتایج، امکان آايبفراهم می

آورد که پژوهشگران ای را فراهم میزمي ه ،نمای . فراتحليلنيز رب میمطالعاتی  هایءالا

از نتایج مطالعات متع د مطل  شون . از آنجا که هر یک از ، توان   با مراجعه به یک مطالعهمی

                                                 
ننران پردازان نیست، بلکه صاحبننران، مننور ننریهمننور نویسندگان در این بخم از صاحب - 1

فرهنگ کار در ایران را پایین یا بسیار پایین  هاي مختلف میزان حوزه کار و سیاست بوده که در همایم

 اند گزارد کرده
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هایی همچون ای ااص و مح ود به موروع پژوهش نگریسته، ااتفاده از شيوهاز زاویه ،هاپژوهش

ها را معرفی کرده، حيطه نظری کار را گستر  ده    ترکيبی از نتایج پژوهشتوانمی ،فراتحليل

و لزوم در نظر داشتن رویکردهای ترکيبی را مشخص نمای . ه گامی که نتایج پراک  ه تحقيقات 

شبکه دانش به جریان  ،به یک یگر مرتبط شون  ،که م تج از زوایای متفاوت دی  محققين اات

توان   در ابعاد متفاوت به حل یک مسأله م جر کارها با اتصال به یک یگر میافت  و نتایج و راهمی

وری از نتایج این تحقيقات در نظام آموزشی و دانشگاهی، ب یهی رمن بهره همچ ينشون . 

 همچ ينریزی و اجرایی نيز باش . ای از فوای  آن متوجه داتگاه برنامهاات که بخش عم ه

اتفاده از اطلاعات ناشی از آن در جهت رف  نقایص کار اود بکوش   و با ا ،توان  محققين می

 فرصت انجام مطالعات تطبيقی نيز فراهم آی . 

ش اای رمن آايب ،در این پژوهش برآنيم که به شيوه فراتحليل ،با توجه به اهميت موروع

الات اااای ن ائوای هها، به ورعيت فره گ کار و عوامل مرتبط با آن پی ببریم و بپژوهش

جامعه ما چه ورعيتی دارد؟ عوامل موثر و مرتبط با آن ک ام  ؟  پااخ دهيم که فره گ کار در

 مطالعاتی در این حوزه چيست؟  هایءالاو 

 

 مروری بر مبانی نظری 

ع وان روش گر راه بلکه به ،ع وان چارچوب تئوریکها در فراتحليل نه بهها و نظریهکاربرد تئوری

 شود.ن م ظور و به ااتصار آورده میایهو در این مقاله نيز بتحقيق اات 

مطرح ش ه اات: ،ش ااان در این حوزه در اه گروه عم ه نظریات جامعه ،طور کلیبه

، مارکسيسم و نظایر 6گرایی، مکانيک3گرایی، تجربه1گراییهای اثباتنظران متعلق به نحلهصاحب

های اارجی نفی انسانی مستقل از عوامل بيرونی و محرک آن، وجود هر نوع انگيز  را در رفتار

 ،در رفتار با نفی هر نوع انگيز  6ان . مثلا پاره توکرده و آن را با طبيعتی اجتماعی در نظر آورده

بلکه بای  به مثابه یک ناظر،  ،ها ش ااتتوان رفتار آدمی را از طریق انگيز م عی اات نمی

طقی یا غيرم طقی بودن اه ا ، م طقی یا غيرم طقی بودن های انسانی را برحسب م ک ش

ب  ی کرد. دورکيم نيز رفتار آدمی را واایل، بود یا نبود رابطه م طقی بين اه ا  و واایل طبقه

های فردی و تاب  وج ان جمعی و قواع  بيرونی دانسته اات. مارکس نيز مستقل از انگيز 

های آنها ها و ان یشهتوان از طریق انگيزهنمی ،ره تاریخیمعتق  اات رفتارهای انسان را در هر دو

                                                 
1 -Positivism 
2 -Empricism 
3 -Mechanicism 
4 -Paretto 
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یع ی شرایط عي ی بيرون از افراد و در  ،هابلکه علت رفتارها را بای  در ورای انگيزه ،ش اات

های تولي  و شکل مالکيت ابزار و واایل تولي  تبيين کرد، از های اقتصادی، شيوهب  یشکل

-شرایط عي ی و جبر تاریخ و به ویژه معيشت افراد هست   )محس ی تاب  ،ها و افکارای رو انگيزه

ان  اراده و انگيزه در م عی ،ش اای(. در مقابل مکاتب تفهمی جامعه1، 1636تبریزی و ميزرایی، 

های آدمی اات و لذا فهم و درک معانی عمل و نه مبين رفتارها و ک ش ،حيات انسانی

-آی  )محس یشمار میش اای بهه   اصلی علم جامعه ،نهاآیابی به قوانين علمی در باب دات

نيز معتق ن  که رفتار،  1ش ااان نظير پاراونز(. گروهی از جامعه1، 1636تبریزی و ميزرایی، 

های افراد و هم تاب  ها، ه جارها، باورها و ارز ک ش مع ادار و ه فم   اات که هم تاب  انگيزه

 (.0، 1636تبریزی و ميزرایی، )محس ی و اه ا  ااتشرایط عي ی، ابزارها و واایل 

مورد نقش و جایگاه فره گ کار به االاق پروتستان و روح  ترین تحليل دربرجسته ،شای 

 ،های فره گیها و نگر ده  که چگونه ت يير در ارز داری وبر برگردد. او نشان میارمایه

م  غربی ش ه اات. نگر  کالونيستی موجب تحول عظيمی در جوا ،طور ااص در مورد کاربه

گرایی کار و راتگاری دنيوی و نفی دی گاه کاتوليکی راتگاری در تحليل به مفهوم کار و هم

 م تج به ت ييرات اقتصادی اجتماعی امروزین جامعه غرب ش ه اات.  ،وبر

متفاوت ها دارای دو داته نياز انسان، معتق  اات ،در قالب نظریه انگيز  به اشت ،هرزبر 

ک    و عوامل به اشت هست   که محيط انسان را توصيگ می ،هست  . نخستين داته نيازها

هست   که  ،هاممانعت از ناررایتی ش لی اات و دومين داته انگيزن ه ،کارکرد اصلی آنها

ها و مشیاازن . از نظر هرزبر  اطموجبات انگيز  افراد را برای عملکرد بهتر فراهم می

اازمان، ارپراتی، شرایط کار، روابط متقابل افراد، مقام و تأمين در ردیگ عوامل م یریت 

به اشت هست   و جزء درون ذاتی یک کار نيست   و در قابليت تولي  و بازدهی تأثيری ن ارن . 

شون . طبق نظر کاری و تح ی  کار در عملکرد کارگر میای ها فقط مان  رایعات ناشی از کم

ای اات و ای که متضمن احساگ کسب موفقيت و رش  حرفهک   هارراهرزبر  عوامل 

ان از تجربه ک  ، توان  در یک کار تومم با کوشش و چشمش ااایی و احترامی که فرد می

( 36، 1671)احم ی،  ها هست   که توانایی تأثيرگذاری مثبت بر ررایت ش لی را دارن انگيزن ه

کاری صورت غيرمستقيم و از طریق کاهش کم)محيط( به براااگ نظر هرزبر  عوامل به اشت

عبارت دیگر شون . بهوری اازمانی م جر میها از طریق افزایش انگيز  به بهبود بهرهو انگيزن ه

ها با افزایش ررایت ش لی باعث افزایش عوامل به اشت با کاهش ناررایتی ش لی و انگيزن ه

 گردن .عملکرد کارک ان اازمان می

                                                 
1 -Parsons 
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 ،ده  به اازمان می آنچهمعتق  اات کارک ان اازمان برحسب  ،امز با طرح نظریه برابریآد 

هایی از ميزان مت ااب دریافتیبه ،مان   تحصيلات، تجربه، کوشش و وفاداری انتظار دارن 

های بيرونی داشته باش  . کارک ان اازمان مان   داتمزد، شهرت، روابط اجتماعی و پادا 

براااگ  آنهاعبارت دیگر انتظار دارن  با ها تعادل باش . بهها و اتادهر دارن  بين دادههمواره انتظا

اگر افراد براااگ ع الت اازمانی برانگيخته شون  و احساگ ، ع الت رفتار شود. طبق نظر آدامز

ده   و از اود نشان می بيشتریکوشش  ،شان برابر ااتشان با انجام وظایگهایک    دریافت

کاری و های م فی از جمله کمبا واک ش ،ع التی اازمانی ک   رگاه احساگ نابرابری یا بیه

ن نابرابری پااخ ایهب ،رفتارهای رعيگ شهرون ی اازمانی و در شکل ش ی  آن، ااتعفا از کار

آنچه بيش از همه عملکرد ش لی کارک ان را تحت تأثير  ،ده  . بر این اااگ او معتق  ااتمی

م یریت  ،ع الت اازمانی اات. اما بسياری از ان یشم  ان مسائل اازمانی معتق ن  ،ده میقرار 

توان  بر عملکرد کارک ان تأثير بگذارد. های اازمان نيز میاازمان و راهبردهای او برای فعاليت

های متفاوتی را در ه ایت نيروی انسانی انتخاب ابک ،توان م یر در نقش رهبری اازمان می

گر چگونگی جو فره گ و راهبردهای حاکم بر اازمان و بيان ک   ه  . ابک م یریت تعيينک

 (. 36،  1671)احم ی، تعامل م یران با کارک ان تحت ارپراتی اات

و م یریت یع ی م یریت مشارکتی  ،بيشتر بر دو شيوه متضاد م یریتی ،تحقيقات اازمانی

م یریت مشارکتی چون به کارک ان توجه  ،وگها و. طبق نظر فيلی ان اودکامه تأکي  کرده

ک   و از زیرداتان ک  ، رفتارهای مردم االار یا دموکراتيک دارد، به مسائل عمومی توجه میمی

وری شود و در نتيجه بهرهموجب ررایت کارک ان اازمان می بيشترک  ، حمایت و پشتيبانی می

 (. 1747از فيلی و هاوگ،  به نقل 36، 1671)احم ی،  ده را افزایش می

 

 پژوهش روش

دات های انجام ش ه پيشين به ع وان واح  تحليل برای بهترکيب نتایج و ااتفاده از پژوهش

آوردن یک تصویر کلی و ب ون ابهام از یک موروع پژوهشی به مراتب مفي تر و موثرتر از تعریگ 

های های پژوهشبرآی   یافته های پژوهشی ج ی  در آن موروع اات. ب ابراین داشتنطرح

زمان با بالاترین اعتبار در ااتيار  کمترینها و اطلاعات را در توان  بالاترین حجم یافتهمختلگ، می

طلب  و در عين را می کمتریافراد قرار ده  و قطعاً مطالعه یک مقاله فراتحليل زمان و انرژی 

 شود.حال اطلاعات ارزشم  تری نيزحاصل می

تحليل آماری  فراتحليل عبارت اات ازباش . کار گرفته ش ه در این تحقيق فراتحليل میرو  به

اازی نتایج آنها. در ای معين به م ظور ترکيب و یکپارچهمطالعات و تحقيقات م فرد در حوزه
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جهت ااتفاده علمی و کاربردی اات. از نظر  اازی نتایجکي  بر ترکيب و یکپارچهأفراتحليل، ت

ها و مطالعات انجام ها و مشکلات و نواقص پژوهشءالا ،اتی نيز فراتحليل به روش یش ارو 

 ده . ش ه را نشان می

مورد بررای قرار ، ه فره گ کار و عوامل مرتبط با آندر این تحقيق مطالعات انجام ش ه در حوز

شماری اات. ری تمامگيبوده و شيوه نمونهها نامهان . جامعه آماری تحقيق، مقالات و پایانگرفته

های علوم کتابخانه ، Irandoc، Ensani.ir،Magiran ،SIDهای از پایگاهمطالعات 

انتخاب  ،علوم تحقيقات تهرانان، علامه طباطبایی، تربيت م رگ و اجتماعی دانشگاه تهر

نظران در این حوزه و ان . در این پژوهش مقالات علمی پژوهشی و مقالات صاحبش ه

با  ،ان های دفاع ش ه، با این م طق که تواط دو یا چ   داور مورد ارزیابی قرار گرفتههنامپایان

وزن یکسان انتخاب ش ه و مورد بررای قرار گرفت   و مطالعات با نتایج رعيگ و مقالات علمی 

مقاله یا پایان  63ا   بررای ش ه  110ن ترتيب از ميان ایهترویجی عم تاً ک ار گذاشته ش . ب

 کار گرفته ش ن . مه در فراتحليل بهنا

 

 هایافته

ها و مقالات، فره گ کار در ایران در برای همایش ،چ انکه گفتيمالف( وضعیت فرهنگ کار: 

نشان  1بسيار رعيگ گزار  ش ه اات. ورعيت فره گ کار در مطالعات بررای ش ه در ج ول 

ورعيت فره گ  ،مطالعات بررای ش ه ا   از 17که ت ها در  ،لازم به ذکر اات داده ش ه اات.

 کار گزار  ش ه اات.

مورد مطالعه که ميزان مفاهيم مرتبط به فره گ کار را  17از  ،بي يممی1 ج ول چ انکه در

درص (  31/61) مورد 0درص ( ميزان فره گ کار را متواط و  11/46) مورد 13 ،ده نشان می

  عمومی حاکی از فره گ کار پایين در ایران، این رغم نگرعلی ،ان . ب ابراینبالا گزار  کرده

با  ،ده ، ميانگين فره گ کار در اطح متواط بوده و در مورد آن لازم ااتپژوهش نشان می

 اخن گفت. بيشتریدقت 
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 . وضعیت فرهنگ کار1جدول

 

 

 

 

 

 مفاهیم ردیف
 درصد

 وضعیت میانگین
 بالا متوسط پایین

 اطمتو  7/33 7/63 3/63 وج ان کار 1

 بالا  13 1/13 1/36 فره گ کار 3

 بالا  3/30 6/0 6/1 فره گ کار 6

 متواط 11 -11در دام ه   67    تعه  کار 6

 بالا  07 3/37 3/7 االاق کار 1

 متواط 1/1 -6در دام ه   76/6    االاق کار 4

 متواط  61 60 33 انگيز  کار 0

 متواط  31 63 60 تعه  کار 3

 متواط و کمتر  3/11 3/36 فره گ کار 7

 متواط 16 -07در دام ه   71/17    فره گ کار 17

 متواط 4 -67در دام ه   7/10    تعه  کاری 11

 متواط  3/31 1/06 6/7 نگر  به کار 13

    نگر  به کار 16
و در مردان  61/13در زنان 

 37تا  1در دام ه   36/13
 متواط

 بالا  63 67 33 االاق کار 16

    وج ان کاری 11
و در زنان  1/67در مردان 

 43تا  7در دام ه  1/63
 متواط

 بالا  03 37 13 وج ان کاری 14

 بالا  3/43 6/64 6/1 وج ان کاری 10

 بالا 6از  6/6    وج ان کاری 13

 متواط 37تا  67در دام ه   7/10    وج ان کاری 17
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 ی آن و آسیب شناسها بندی عناصر پژوهشب( طبقه

ها: بيشتر مطالعات انجام ش ه در حوزه علوم اجتماعی بوده اات. قلمرو مطالعاتی پژوهش -

درص ( در علوم  63/01مطالعه ) 67درص ( در علوم تربيتی، 13/7مطالعه ) 6طوری که به

 1و درص ( در م یریت  33/16مطالعه ) 4درص ( در روانش اای،  63/3مطالعه )1اجتماعی، 

 درص ( در تاریخ انجام ش ه اات.  63/3مطالعه )

مطالعات انجام ش ه به فره گ کار، وج ان کار و االاق کار  بيشترها: قلمرو موروعی پژوهش -

مطالعه  17درص ( به فره گ کار،  10/33مطالعه ) 13طوری که ااتصاص داشته اات. به

درص ( به  63/3مطالعه ) 1درص ( به االاق کار، 76/17مطالعه ) 3درص ( به وج ان کار،  3/36)

درص ( به نگر  به  13/7مطالعه ) 6درص ( به اعتياد به کار،  04/6مطالعه ) 3انگيز  به کار، 

درص ( به االاق و فره گ کار  63/3مطالعه ) 1، درص ( به بيگانگی از کار 16/0مطالعه ) 6کار، 

 درص ( به االاق و وج ان کار پردااته اات. 63/3مطالعه ) 1و 

 مطالعه 4طوری که ها: بيشتر مطالعات انجام ش ه به شيوه پيمایش بوده اات. بهو  پژوهشد ر

درص (  7/11مطالعه ) 1درص ( پيمایش،  76/47مطالعه ) 37محتوی،  تحليل درص ( 33/16)

 نظران در مقالات بوده اات.درص ( نظرات در  ش ه صاحب04/6مطالعه ) 3اا ادی، 

مطالعات انجام ش ه با رویکردی ترکيبی به  بيشترتحليل ش ه:  هاید مبانی نظری پژوهش

 1درص ( پاراونز،  66/17مطالعه ) 6طوری که ان . بهعوامل مرتبط با فره گ کار پردااته

 1درص ( مارکس،  61/6مطالعه )1درص ( وبر،  61/6مطالعه )1درص ( هوم ز،  61/6مطالعه )

درص ( رویکردی ترکيبی را مب ای نظری کار  01/11مطالعه ) 11درص ( آدامز،  61/6مطالعه )

 ( مب ای نظری وجود ن اشته اات. 16/36مورد ) 0اود قرار داده و در 

فرريه 107کار رفته و آزمون ش ه، مطالعه که فرريه در آن به 31های پژوهش: در د فرريه

تفاده قرار گرفته فرريه در هر پژوهش مورد اا 3/4طور متواط وجود داشته اات. ب ابراین به

 اات.

گيری به تصادفی ااده ااتصاص یافته اات. درص  در نمونه بيشترینگيری: د رو  نمونه

درص (  31/61مطالعه ) 17گيری ه فم  ،درص ( نمونه 31/4مطالعه ) 3طوری که به

 6ای، ای چ  مرحلهگيری اوشهدرص ( نمونه 60/7مطالعه ) 6گيری تصادفی ااده، نمونه

گيری تصادفی درص ( نمونه 60/7مطالعه ) 6ای، گيری طبقهدرص ( نمونه 60/7عه )مطال

درص ( رو   01/13مورد ) 4درص ( تمام شماری بوده و در 43/11مطالعه ) 1ايستماتيک، 

 گيری ذکر نش ه اات. نمونه
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 درص ( از 16/76مطالعه ) 37بي يم در می 0ها: چ انکه در ج ول د ابزار گردآوری داده

درص ( از مصاحبه ااتفاده ش ه اات. ب ابراین بيشترین ابزار  61/4مطالعه ) 3پراش امه و در

 گردآوری داده پراش امه بوده اات. 

ها و نقایص کارها مشخص ش ه و ءکه الا ،آوردای را فراهم میفراتحليل زمي ه ،که گفتيمچ ان

ها اگر از بررای محتوایی پژوهش آی .زمي ه برای اصلاح تحقيقات بع ی پژوهشگران فراهم می

های صوری بگذریم، در مروری اطحی آايب ،طلب که زمان، انرژی و تخصص ااص اود را می

 ش اای مطالعات انجام ش ه ااتصاص یافته اات.به آايب ،3شود. ج ول مطالعات مشخص می

لات تحقيق، درص  ائوا 7/11درص  ع وان تحقيق،  04/6در  ،بي يممی ،3 چ انکه در ج ول

 63/31تحقيق، درص  پيشي ه  77/63درص  مبانی نظری،  37/13درص  اه ا  تحقيق،  37/13

 4/60آزمون، درص  پيش 3/34درص  پایایی،  4/33درص  اعتبار،  4/33، درص  چارچوب تئوریک

نکات املایی و ویرایشی، درص   7/11درص  تعاریگ عملياتی،  3/36درص  تعاریگ مفهومی، 

 76/17ها، درص  ارائه یافته 76/17درص  تجزیه تحليل،  76/17گيری، درص  نمونه 76/17

درص  م اب  و  04/6کارها، درص  ارائه راه 1/67درص  ارائه نتایج،  13/7ها، درص  آزمون فرريه

مطلوب  ، چ   جزء از ع اصر اصلی تحقيق، گزار  نش ه یا گزار  به شيوهدرص  44/10در 

تر و ارزیابی مکرر تر و صحيحهای عميقگونه نقایص صوری، لزوم بررایاین وجود ه اات.بودن

 ده .های مختلگ نشان میمطالعات را در حوزه

ب  ی عوامل اثرگذار در ج ول طبقهبندی عوامل اثرگذار و مرتبط با فرهنگ کار: طبقه ج(

الزاماً فره گ کار نبود و ما  ،آورده ش ه اات. از آنجا که مت ير وابسته در مطالعات انجام ش ه 6

با مطالعاتی در حوزه االاق کار، وج ان کار، انگيز  به کار و مفاهيم مرتبط با فره گ کار 

نظر کردیم. صر  CMA1افزار مواجه بودیم، از ترکيب کمی نتایج مطالعات به کمک نرم

تکرار و تأیي   1، وجود آنهاشرط ورود مت يرها به فراتحليل و پذیر  اثر  ،دانيمطور که میهمان

(. ب ابراین مت يرهای با تکرار 11: 1631باش  )ازکيا و توکلی، مطالعات مختلگ می اثرپذیری در

 ک يم. را ک ار گذاشته و دیگر مت يرها را بررای می کمتر

 

                                                 
1- Comprehensive Meta-Analysis 
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 های انجام شده در زمینه فرهنگ کار. آسیب شناسی پژوهش7جدول

 درصد نیفراوا عدم گزارش یا گزارش نامطلوب

 04/6 3 ع وان تحقيق

 7/11 1 ائوال تحقيق

 37/13 4 اه ا  تحقيق

 37/13 4 مبانی نظری

 77/63 14 پيشي ه تحقيق

 63/31 7 چارچوب تئوریک

 4/33 13 اعتبار

 4/33 13 پایایی

 3/34 11 پيش آزمون

 4/60 37 تعاریگ مفهومی

 3/36 17 تعاریگ عملياتی

 7/11 1 رایشیرعایت نکات املایی و وی

 76/17 3 گيرینمونه

 76/17 3 تجزیه تحليل

 76/17 3 هاارائه یافته

 76/17 3 هاآزمون فرريه

 13/7 6 ارائه نتایج

 1/67 10 ارائه راهکارها

 04/6 3 ارائه م اب 

ع م گزار  یا گزار  نامطلوب در چ   

 جزء از ع اصر اصلی تحقيق
0 44/10 
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 ندی عوامل اثرگذار و مرتبط با فرهنگ کاربطبقه . 3جدول 

 عوامل اثرگذار و مرتبط 
اثرگذار و 

 مرتبط

غیر قابل 

 قبول

اثر و رابطه 

 معکوس

 

 

 

 

 درون اازمانی

   14 ررایت و ام يت ش لی

  1 17 ع الت اازمانی

   0 م یریت مشارکتی

   3 مشارکت اازمانی

تخصص گرایی و ع م تضاد در 

 نقش
3   

   1 يم کار م اابتقس

   1 ايستم ارتقا ش لی م ااب

 1 1 0 اابقه کار

 برون اازمانی
   1 ررایت از زن گی

   1 گرایشات دی ی

 

مت يرهای 

 ایزمي ه

  4 6 ج سيت

 1 3 7 ان

  1 3 تاهل

 4 6  تحصيلات

 

تکرار، ع الت  14اازمانی، ررایت و ام يت ش لی با در مت يرهای درون ،بي يمکه میچ ان

گرایی تکرار، تخصص 3تکرار، مشارکت اازمانی با  0تکرار، م یریت مشارکتی با  17اازمانی با 

تکرار،  1تکرار، ايستم تقسيم کار م ااب با  0تکرار، اابقه کار با  3و ع م تضاد در نقش با 

اازمانی برون تکرار در مطالعات تأیي  ش ه اات. در مت يرهای 1ايستم ارتقای م ااب ش ل با 

تکرار تأیي  ش ه اات. در مت يرهای  1تکرار و گرایشات دی ی با  1تأثير ررایت از زن گی با 

ای رابطه مستقيم ان و رابطه معکوگ تحصيلات با فره گ کار از دیگر نتایج این زمي ه

یافته، نشان داده ش ه با افزایش ان، فره گ کار نيز افزایش ، مورد 7ها بوده اات. در پژوهش

نشان داده ش ه که  ،مطالعه 1یاب . در ب ابراین با افزایش ان، فره گ کار نيز افزایش می

ای ن ارد و اظهارنظر راج  به رابطه ج سيت و فره گ کار نياز ورعيت تأهل با فره گ کار رابطه

تأیي   مطالعه رابطه آن 4رابطه آن تأیي  و در  ،مطالعه 6دارد. چرا که در  بيشتریبه بررای 
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اازمانی، ای از عوامل دروندر فره گ کار مجموعه ،توان نتيجه گرفتنش ه اات. ب ابراین می

 ای اثرگذار هست  . اازمانی و مت يرهای زمي هبرون

کارها و پيش هادات ب  ی راهتقسيم ها:کارهای سیاستی پژوهشبندی راهد( طبقه

اازمانی و مطالعاتی قابل اازمانی، برونروندر اه بخش د 6های انجام ش ه در ج ول پژوهش

 مشاه ه اات.

 هاکارها و پیشنهادات سیاستی و مطالعاتی پژوهشبندی راهطبقه .1جدول 

نوع 

 پيش هاد
 تکرار پيش هادات

ت درون
پيش هادا

ی
اازمان

 

 3 افزایش ررایت ش لی

 3 یک یگر های حمایتی ازکارک ان، ارتباط اجتماعی کارم  ان بابرقراری هرم

 1 طریق بوجود آوردن اااتار االاقی ایجاد تعه  اازمانی از

 1 اازی با رعایت عوامل موثر بر االاق کاراصوصی

 1 هاع الت اازمانی و عادلانه بودن نظام پادا 

 7 ایجاد م یریت مشارکتی و تلا  در تأثيرگذار بودن فرد در کار

 1 قیارلوحه بودن م یران به لحاظ االا

 0 هاپادا بودن نظامها، عادلانهگرایی و شایسته االاری در انتصابتخصص

 1 تقسيم کار م ااب،  تعریگ شرح وظایگ دقيق و ابلاغ آن به کارم  ان

 3 ايستم ارتقا ش لی م ااب

 1 های اازمانیرعایت اصل گرد  و جلوگيری از انحصاری ش ن پست

 3 امکانات اازمان کارک ان و ایجاد تعادل بين انتظارات

 1 ش ااایی کارفرما

ت برون
پيش هادا

ی
اازمان

 1 ی االاقی در افرادهاتقویت ارز  

 1 ی اجتماعیهاایجاد ت يير همزمان در نظام

 1 مان   فره گ ،توجه به مت يرهای کلان

 3 ی این حوزههاتوجه مسئولين به حوزه کار، لزوم تج ی  نظر در اياات

 1 ترویج روحيه انباشت ارمایه و کار بيشتر در اانواده و جامعه
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 ها )ادامه(کارها و پیشنهادات سیاستی و مطالعاتی پژوهشبندی راه. طبقه1جدول 

نوع 

 پيش هاد
 تکرار پيش هادات
ت برون

پيش هادا
ی
اازمان

 

 گ جان ن فره گ کار، هاآموز  االاق و وج ان کار در م ارگ و دانشگاه

 در کتب درای
6 

 1 آموز  دبيران و طراحان کتب

 3 ترویج فره گ کار در اانواده

 1 افزایش ررایت جوانان از زن گی

مشارکت ص ا و ايما در ارتقا عوامل فره گی و اجتماعی، تاکي  بر وج ان 

 هاکاری در راانه
3 

 1 مشارکت و هم لی اانواده و م راه با هم در اصوص این حوزه

 6 های کمک به اودآموز  برنامه

 1 افزایش ررایت اياای، گرایشات دی ی، گرایشات ملی

ی
ت مطالعات

پيش هادا
 

 1 های کيفیانجام پژوهش

 3 های نظریااتفاده از دیگر چارچوب

 1 های اصوصی و دولتیانجام مطالعات تطبيقی در شرکت

 1 ترهای عميقپژوهش

 1 هارشته ااتفاده از محققين دیگر

 1 بررای تاریخی فره گ کار

 1 ها و شهرهاا جش عوامل موثر بر وج ان کاری درهمه م اطق و ااتان

 3 توجه بيشتر به مت يرهای برون اازمانی

 

 ایجاد ررایت ش لی، تأمين نيازهای مادی و غيرمادی، پرداات ،بي يمکه در ج ول میچ ان

 ایجاد محيطی ش لی، ام يت ایجاد بازنشستگی، حقوق تأمين بيمه، حق مکفی، داتمزدهای

 و االم محيط کارک ان، جسمی و روحی کار، الامت محيط فيزیکی شرایط به انتقادپذیر، توجه

غيررامی در  به روابط فراغت، توجهاوقات ورزشی، رفاهی، امکانات تفریحی، بانشاط، افزایش

وجود رتباط اجتماعی کارم  ان با یک یگر، بهازکارک ان، ا حمایتی هایهرم کارک ان، برقراری

های االاقی در افراد، توجه مسئولين به حوزه کار، آوردن اااتار االاقی م ااب،  تقویت ارز 
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در اانواده  بيشترهای حوزه کار، ترویج روحيه انباشت ارمایه و کار نظر در ايااتلزوم تج ی 

، گرایشات ملی در مطالعات پيش هاد ش ه و جامعه، افزایش ررایت اياای، گرایشات دی ی

اات. در حوزه پژوهش نيز انجام پژوهش کيفی، انجام مطالعات تطبيقی، بررای تاریخی فره گ 

 ها بوده اات. از پيش هادات مطالعاتی پژوهش ،اازمانیبه مت يرهای برون بيشترکار و توجه 

 

  گیرینتیجه

در جامعه ما رعيگ اات و ران مان پایين کار نگر  عمومی برای بر آن اات که فره گ کار 

فره گ کار در ایران  ،تحقيق نشان داداین های شود. یافتهنسبت داده می ،به رعگ فره گ کار

اخن  بيشتریدر رابطه با ورعيت فره گ کار  با احتياط  بایستدر اطح متواط اات و می

این  همچ يناوانی دارد. ( هم1633( و طالبيان )1677گفت. این نتيجه با پژوهش احم ی )

اازمانی و اازمانی، برونای از عوامل درونفره گ کار متأثر از مجموعه که ،تحقيق نشان داد

 ای اات.مت يرهای زمي ه

کارهای ايلی کلی و گاهی اجرا در مطالعات انجام ش ه، بيان نتایج تحقيقات با افراط، راه

که  ،ان  و برای آنچ ان ب یهی هست  وهش ااتخرا  نش هکارهایی که از دل پژنش نی،  بيان راه

اورد. توان آنها را مطرح کرد. گاهی حجم ناموزون فصول به چشم میب ون انجام تحقيق نيز می

شود. گاهی حذ  کار گرفته می به ،ربطاصوص گاهی در پيشي ه و مبانی نظری موروعات بیبه

های پژوهش با طرح مساله، ع م رعایت تق م مبانی نظری و مطالعات تجربی، ت اال ه  

کارهای پژوهش با نتایج، ع م رعایت دقيق های تحقيق در برابر شيوه نظری، ادغام راهه  

ااتلال ع اصر تحقيق، ع م ارتباط و هماه گی در ، و نتایج م اب  و م اذ، فاصله ميان اه ا 

ک ام فرريه تأیي  یا  ،وش ی مشخص نش همشاه ه نمود. گاهی به ر ،توانها را میاجزای پژوهش

های آماری پيشرفته و تجزیه تحليل اطلاعات نيز یافت رد ش ه اات، ع م ااتفاده از آزمون

 شود. می

بای  گفت که مفهوم فره گ کار با برای مفاهيم همان   االاق کار،  ،در حوزه فره گ کار

از تعاریگ متفاوت و  ،هامفهومی این واژهوج ان کار، تعه  کاری قرابت زیادی دارد. در تعاریگ 

ای که مطالعه ،دانيمااتفاده ش ه و ما گاهی نمی ،پوشانی مع ایی نيز دارن متع د که گاهی هم

االاق کار را بررای کرده یا مفاهيم مشابه با آن را.  ا واقعاًیآ ،هبا ع وان االاق کار انجام ش 

-متکثر و مت وع اات. برای تعاریگ بسيار واي  ، ان کارع وان مثال: تعاریگ ارائه ش ه از وجبه

( و یا 1604ها و ه جارها در مورد کار )رجب زاده، مان   شکل درونی ش ه عقای  و ارز  ،ن ا

وج ان کاری  ،( در این تعاریگ1604)مشبکی،  .شکل درونی ش ه فره گ جامعه در مورد کار
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ی تعاریگ شعاع مح ودتری برای این مفهوم در تقریباً معادل فره گ کار اات. در مقابل برا

مان   داشتن وفاداری و احساگ مسئوليت فردی و ش لی و اازمانی )ابطحی،  ،ان نظر گرفته

(، گرایش به انجام دادن صحيح کار و وظایگ ش لی ب ون نظارت مستقيم )حبيبی، 1604

(، 1601ی فرد )اائگ، (، عامل درونی برای همساز کردن و همسان کردن رفتار اازمان1604

طوری که به ،یاب و بهتر گرایش می بيشترنيرویی درونی که به وااطه آن انسان به انجام کار 

به بهترین نحو  ،صورت اودانگيختهب ون نياز به نظارت بيرونی و از طریق اود ک ترلی و به

بع ی از  ،ن کاریوج ا ،(. در این تعاریگ1604راان  )حبيبی، وظایگ محوله را به انجام می

)جوانمردی،  .ده که فرد را به انجام کار صحيح و  بهتر اوق می ،فره گ کار تعریگ ش ه

(. یا در برای م اب  االاق کار و فره گ کار یکی تلقی ش ه و در برای 34، 1630

با الهام از وبر این تمایل وجود دارد که االاق کار را یک اازه نگرشی  ،های ج ی اازیمفهوم

شمار آی  ها بهوجهی از ارز های مربوط به کار تلقی کرده و االاق مجموعه چ  متعلق به ارز 

را  ،(. االاق کار از دی  چلبی3773به نقل از ميلر و همکاران،  116، 1633هاشمی، )عظيمی

توان مجموعه معيارها و الگوهای ا جي ه و پس  ی ه حاکم بر رفتار انسانی دانست که می

آورد. االاق عموماً ج به تکليفی دارد ت همکاری، صلح و ت اوم حيات جمعی را فراهم میموجبا

عبارت دیگر با تعه  به بع  عملی و اجتماعی نسبت به کار، بای ها و ها مرتبط اات، بهو با ارز 

االاق کار را  ،(. معي فر116، 1633هاشمی، ک   )عظيمینبای های حيات جمعی را تعریگ می

گيرد و قابل های مربوط به کار را در بر میکه عقای  و ارز  ،دان ای از فره گ جامعه میحوزه

ک  . این تعریگ کاملاً م طبق ش ااایی اات و از قواع  کلی حاکم بر فره گ و جامعه تبعيت می

 که از نظر مفهومی بين االاق کار و فره گ کار تفاوت وجود دارد.در حالی ،با فره گ کار اات

در حالی که فره گ کار  ،ها و رفتارهای کاری ااتاالاق کار عم تاً ناظر بر وجوه مثبت گرایش

 (.1636، 1637وجوه م فی را نيز شامل شود )معي فر،  ،توان می

 

 پیشنهادها 

ش اای مطالعات در حوزه فره گ کار پردااته ش ه به  آايب کمترتا ک ون  ،چ انکه گفتيم

ها نياز به اامان هی مج د دارد و پژوهش ،ده های انجام ش ه نشان میاات. بازبي ی پژوهش

ریزی و های پژوهشی و مراکز اجرایی، برنامهزمي ه همکاری ميان اازمان ،نياز اات

ها و نقایص کارها ءکه الا ،آوردای را فراهم میگذاری فراهم شود. گفتيم فراتحليل زمي هاياات

آی . وجود نقایص در مطالعات، قيقات بع ی پژوهشگران فراهم مشخص ش ه و زمي ه اصلاح تح

 ده . نشان می ،های مختلگهای مکرر مطالعات را در حوزهتر و ارزیابیهای عميقلزوم بررای
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کارها و پيش هادهای مثثر در های انجام ش ه، راهکار و پيش هادهای پژوهشب  ی راهاز تقسيم

اازمانی و پيش هادات پژوهشی مطرح اازمانی، برونش درونکار را در اه بخ ارتقا فره گ

 حق مکفی، داتمزدهای کردیم. ایجاد ررایت ش لی، تأمين نيازهای مادی و غيرمادی، پرداات

 به انتقادپذیر، توجه ایجاد محيطی ش ل، ت اوم از ااطر ام يت بازنشستگی، تأمين حقوق بيمه،

 نشاط، افزایش با و االم محيط کارک ان، سمیج و روحی کار، الامت محيط فيزیکی شرایط

 غيررامی کارک ان،  برقراری به روابط فراغت، توجهاوقات ورزشی، رفاهی، امکانات تفریحی،

کارک ان، ارتباط اجتماعی کارم  ان با یک یگر، بوجود آوردن اااتار االاقی  از حمایتی هایهرم

نظر در مسئولين به حوزه کار، لزوم تج ی  های االاقی در افراد، توجهم ااب،  تقویت ارز 

در اانواده و جامعه، افزایش  بيشترهای مربوط، ترویج روحيه انباشت ارمایه و کار اياات

گرایشات ملی بر افزایش فره گ کار اثر مثبت دارد. انجام  و ررایت اياای، گرایشات دی ی

به مت يرهای  بيشترجه های تاریخی و توهای کيفی، مطالعات تطبيقی، بررایپژوهش

 بوده اات.  ،اازمانی از پيش هادات مطالعات انجام ش هبرون

توان عواملی از قبيل م یریت اازمانی، نظام آموزشی، اانواده و می، در ایجاد فره گ کار مثبت

دولت را دايل دانست. از مهمترین عواملی که کارک ان یک اازمان را نسبت به کارکردن 

ابک م یریت حاکم بر اازمان اات. عواملی چون نوع شخصيت م یر و طرز  ،  کم   میعلاقه

های اازمان، گيریبراورد وی با کارک ان، داالت دادن افراد در امور کاری و تصميم

های االاقی م یر، براورد و نگر  م یر نسبت به کار، توجه و چگونگی نظارت و گيریمور 

گونه که وبر معتق  ک  . هماننقش مهمی را ایفا می ،دهیايستم  پادا  همچ ينارزشيابی و 

کارگيری برای اصول اات که او آنها را مستلزم به ،به ح اکثر راان ن کارایی اازمان ،اات

ای دارد. از نظر گرایی نقش عم هاالاری و تخصصبوروکراای نامي ه و در این ميان شایسته

ریزی به وظایگ اود آاوده ران را از نياز به برنامهراه حل این اات که م یریت، کارگ ،تيلور

ک  . مایو با انجام یک السله  بيشتررا  آنهااازد و با پرداات داتمزدهای بيشتر کوشش 

اطح تولي  و ميزان  آنچهکه  ،ن نتيجه راي ای همطالعات ص عتی در شرکت واترن الکتریک ب

بلکه عوامل غيرمادی مان   احساگ غرور و  ،يستعوامل مادی ن ،بردوری کارگران را بالا میبهره

اهميت به م اابت برگزی ه ش ن از طر  م یران، همبستگی گروهی، تسهيل روابط اجتماعی، 

در مورد تقسيم کار و ارانجام بهبود م اابات با ارپرات اات )احم ی،  بيشترآزادی عمل 

1671 ،36 .) 

های در معر، آموز  باش  و ب ابراین محيط طور م اوم بای انسان برای رش  و شکوفایی به

نقش مهمی در ترویج فره گ کار به عه ه دارن . گاهی  ،آموزشی، نقش مربی و کتب درای
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که در  ،ها و ورود و ارو  م راين، اود القای فره گ بيکاری یا تخریب کار ااتشکل کلاگ

تا چه ان ازه انگيزه و وجود داشته اات. محتوای کتب درای که  کمتریاین زمي ه مطالعه 

نيز از اهميت ااصی براوردار اات. عم ه مطالعات انجام  ،ک  روحيه تلا  و کار را ایجاد می

 ده  کتب درای در حوزه فره گ کار محتوای رعيفی دارن .نشان می ،ش ه در این زمي ه

بای    و میتوانمحل و مجرای اصلی رش  و نمو فره گ کار و ایجاد احساگ پشتکار و تلا  می

های ژاپ ی وال ین مرتب کودکان را تشویق به جاد شود و ادامه یاب . دراانوادهای هاز طریق اانواد

ک    و از طرفی تلا  و فعاليت وال ین، اود بهترین الگو برای فرزن ان فعاليت و تلا  می

( اما 6، 1636نژاد، کوشی و کار را ملاک موفقيت اود ب ان   )ابحانیباش  تا در آی  ه اختمی

دنبال کارهای کاذب رفتن و دلالی پروری و بهفرزن ان به تن ،های ایرانیدر بسياری از اانواده

اااگ عقل و درایت در تمام مراحل زن گی  گيری برفراهم آوردن امکان تصميمشون . تشویق می

اد و تقویت فره گ کار های اصلی و تأثيرگذار در ایجویژه از دوران کودکی از جمله ب يانبه

ن مورد اشاره کرد که در ایهتوان بمی ،های مطالعاتی در این زمي هء. از الاشودمحسوب می

 ،ک   ده   و از آن دفاع میزمي ه اانواده، و این که تا چه ح  فره گ کار مثبت را آموز  می

 ای انجام نش ه اات.مطالعه

گيری رفتاری مردم به عه ه دارد. وقتی ی در جهتبررای نظام اياای نيز در جامعه نقش اااا

به فعاليت ترغيب  ،شودبي    در جامعه به تولي  کار، تلا  و دانش ارز  داده میمردم می

 بيشتریباش  و نياز به تحقيق های مطالعاتی در این زمي ه میءشون . این مورد نيز از الامی

ازمان کمتر مورد توجه بوده و همچ ين نبود دارد. مقوله نگر  و باورهای دولت از کار و ا

 نگر  صحيح نسبت به کار و زن گی جمعی که از آن غفلت ش ه اات.

وری م ااب نيست. ب یهی اات طرز تلقی افراد از کار و نيازهای موجود در فرای   تواعه و بهره

تر به مشاغل و ه، بيشهي ه دات یافت. افراد جامعوری بتوان به بهرهبا تلقی نادرات یا ناراا نمی

در صورتی که نگر   ،تا مشاغل مورد نياز.  بای  توجه داشت ،های برتر تمایل دارن موقعيت

های طور ج ی اصلاح نشود و افراد درک صحيحی از موقعيتنسبت به کار و ش ل در جامعه، به

ررایتی فردی و اجتماعی ن اشته باش  ، ناررایتی در اطوح متع د شکل اواه  گرفت و نا

 ،بایستباش . واایل ارتباط جمعی نيز میااز ایجاد ناامي ی در اطوح مختلگ میش لی زمي ه

نتایج این تحقيق  ،دراتی به معرفی مشاغل و ارائه ايمای کار بپردازن . چ انکه دی یمبه

 ش .باپاراونز می و های آدامز، وبر، هرزبر ، فيلی و هاوگ، تيلور و مایوک   ه تئوریتأیي 

بررای نقش اانواده در فره گ کار، ميزان م االه اانواده در تفهيم و ارتقا  ،در حوزه پژوهش

فره گ کار، بررای و ک کا  تاریخی در فره گ کار، بررای فره گ کار در ادیان، مذاهب و 
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های ملی و  بررای های ج سيتی در فره گ کار و علل آن، پيمایشاقوام، بررای تفاوت

در نقاط مختلگ، بررای نگر  افراد به انباشت ارمایه، بررای رون   هاشباهت و هاتفاوت

تر، بررای های مختلگ، مطالعات کيفی و عميقفره گ کار، فره گ کار در ميان مشاغل و حرفه

 شود.اازمانی پيش هاد میعوامل اثرگذار برون

 

 منابع 

علوم اجتماعی بررای رابطه شخصيت و فره گ کار،  (1677) احم ی، ايروگ -

 . 1-10(، 1)3مشه ،  دانشگاه فردوای

های ( فراتحليل ررایت ش لی در اازمان1631)ازکيا، مصطفی و توکلی، محمود  -

 .1-34، 30آموزشی، نامه علوم اجتماعی، 

مقط   ،( بازنمایی فره گ کار در کتب درای عمومی1630)جوانمردی، اميه  -

ش اای، مه کارش اای ارش  جامعهنا، پایان1633 –1630متواطه اال تحصيلی 

 دانشگاه علامه طباطبایی.

نگر  فره گ کار در ( ميزان توجه به1636) نژاد، مه ی و همایی، رراابحانی -

 .1-37(، 11)13های درای دوره راه مایی کشور، دانشور رفتار، کتاب

حوزه  فراتحليل مطالعات انجام ش ه در (1607) الهارواتانی، رحمتص یق -

 .40-176،  11علوم اجتماعی،  ش اای اجتماعی در ایران، نامهآايب

 موثر بر آن یو عوامل اجتماع یکار( ا جش اطح وج ان1633) ي اميرا يان،طالب -

 دانشگاه تهران. ، ینامه دکتر یانپا ،(یرانا يمیپتروش ی ص ا ی)در شرکت مل

تان ( فره گ کار در بين فرزن ان شاه  اا1633)عظيمی هاشمی، مژگان  -

 .111–166، 0رروی، مطالعات اجتماعی ایران، ارااان

( ا جش ميزان انگيز  به کار و 1636) محس ی تبریزی، عليررا و ميرزایی، محم  -

شرقی(، عوامل مثثر بر آن )مورد جوانان و زنان رواتایی رواتاهای ااتان آذربایجان

 . 6–61(، 6)1ش اای ایران، جامعه

فراتحليل  (1637) ایری، عليررا و بابایی، نعمت اللهمحس ی تبریزی، عليررا، جز -

دهه و مطالعات مربوط به اوء مصر  مواد با رویکرد روانی اجتماعی طی یک

 . 101-377(، 1)1(، بررای مسائل اجتماعی ایران، 1607-1636گذشته )نيم

( بررای االاق کار و عوامل فردی و اجتماعی موثر بر آن، 1637) معي فر، اعي  -

 ان: مثاسه کار و تأمين اجتماعی. تهر



 

 
  

 

  011و  99فصلنامه جمعیت مشاره                                                                                                                                               026
 

   

( االاق کار و عوامل مثثر بر آن در کارک ان ادارات دولتی، رفاه 1631) معي فر، اعي  -

 .631–661(، 36)4اجتماعی، 

( راه مای عملی فراتحليل در پژوهش عملی. تهران: اازمان 1671) هومن، حي رعلی -

 ها )امت(.مطالعه و ت وین کتب علوم انسانی دانشگاه
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