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چکیده

فرهنــگ کار را میتــوان مجموعــۀ ارزشهــا ،باورهــا و دانشهــای مشــترک و پذیرفتهشــدۀ
افــراد دربــارۀ فعالیتهــای معطــوف بــه تولیــد یــا ایجــاد ارزش افــزوده دانســت؛ درواقــع
یــک مســئلۀ بســیار مهــم اســت کــه در صــورت بهبــود و درونیشــدن میتوانــد آثــار
اجتماعــی مثبــت فراوانــی را بــرای شــهروندان و جامعــه بیافرینــد .مطالعــۀ حاضــر بــا هــدف
پدیدارشناســی وضعیــت فرهنــگ کار در بیــن جوانــان اســتان ایــام انجــام شــده اســت.
جامعــۀ هــدف پژوهــش شــامل تمامــی جوانــان اســتان ایــام و تعــداد اطالعرســانها بــر
اســاس معیــار اشــباع نظــری  50نفــر بــوده اســت .از مصاحبــۀ نیمهســاختیافته بــرای
گــردآوری و از روش  7مرحلــهای کالیــزی بــرای تحلیــل دادههــا اســتفاده شــده اســت.
نتایــج پژوهــش نشــان داد کــه فرهنــگ کار جوانــان ایالمــی از وضعیــت نســبت ًا مناســبی
برخــوردار اســت؛ بــه طــوری کــه عــاوه بــر پیشــینۀ قداســت و اهمیــت و ارزش کار و
تــاش در فرهنــگ ایالمــی ،امــروزه نیــز در ذهــن جوانــان ایالمــی کار امــری ضــروری
و بســیار مهــم بــرای خــود ،خانــواده و جامعــه میباشــد؛ امــا ایــن وضعیــت بــه وســیلۀ
عوامــل مختلفــی تحتالشــعاع قــرار گرفتــه اســت کــه مهمتریــن آنهــا ضعــف بنیــۀ اقتصــادی
جوانــان ،عــدم حمایــت یــا حمایــت مالــی نامناســب نهادهــای اقتصــادی و رفاهــی از کار و
کارآفرینــی ،ضعــف نهــادی و ســازمانی و ضعــف زیرســاختها ،ضعــف فرهنــگ عمومــی،
نگــرش خانوادگــی نامناســب بــه کار و هژمونــی فرهنگــی مرکــز  -پیرامــون اســت .در نهایت
بــا توجــه بــه نتایــج پژوهــش ،پیشــنهادات سیاســتی بــرای بهبــود فرهنــگ کار جوانــان
ایالمــی ارائــه شــده اســت.
واژگان کلیدی :بستر فرهنگی ،فرهنگ کار ،جوانان ،ایالم ،توسعه.
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مقدمه
کار جوهــرۀ پیشــرفت و ترقــی بشــر اســت و حتــی زیســت و بقــای انســانها
و جوامــع بــه آن وابســته میباشــد .در عرصــۀ کســب و کار ،کار بــه هــر نــوع
مصنــوع تکنولــوژی یــا انســان گفتــه میشــود؛ ولــی تعریــف مــورد نظــر در
فرهنــگ کار ،بعــد اقتصــادی آن اســت کــه بــه معنــی فعالیتهــای فکــری و
دســتی انســان اســت کــه موجــب ایجــاد ارزش افــزوده در تولیــد کاال یــا خدمــات
شــود؛ بــه عنــوان مثــال ،معلــم بــه هنــگام انتقــال مطالــب بــه فراگیــران ،داروســاز
بــه هنــگام آزمایــش عناصــر شــیمیایی بــرای تولیــد دارو و کارگــر در زمــان
ســاخت یــک محصــول انجامدهنــدۀ کار هســتند .انجــام کار اغلــب در بردارنــدۀ
درآمــد یــا منافــع مــادی و معنــوی بــرای انجامدهنــدۀ آن اســت (مجتبــوی نائینــی،
 .)470 :1372چگونگــی کنــش یــا رفتــار در قلمــرو مشــخص ،ریشــه در باورهــا،
اعتقــادات ،دانــش ،معلومــات و در مجمــوع پذیرفتهشــدههای مشــترک اعضــای
یــک جامعــه یــا گــروه دارد کــه آنهــا را در اصطــاح «فرهنــگ» مینامنــد .اگــر
کار را محصــول اندیشــه و اعتقــاد بــه کار و لــزوم انجــام آن بدانیــم ،آنــگاه بــا
مجموعـهای از هنجارهــا و ارزشهــای مرتبــط بــا کار مواجــه خواهیــم شــد کــه
میتــوان آن را «فرهنــگ کار» نامیــد.
چنانچــه بــه اختصــار ،فرهنــگ ،مجموعــۀ ارزشهــا ،باورهــا و دانشهــای
مشــترک و پذیرفتهشــدۀ یــک گــروه و کار ،فعالیتهــای اقتصــادی منجــر بــه
ارزش افــزوده دانســته شــود ،فرهنــگ کار ،عبــارت اســت از :مجموعــۀ ارزشهــا،
باورهــا و دانشهــای مشــترک و پذیرفتهشــدۀ یــک گــروه کاری در انجــام
فعالیتهــای معطــوف بــه تولیــد یــا ایجــاد ارزش افــزوده (معیدفــر1380 ،؛ بــه
نقــل از احمــدی .)2 :1397 ،فرهنــگ کار بــه عنــوان شــیوۀ زندگــی نقــش بنیــادی
و زیربنایــی در ارتقــای ســطح پویایــی جوامــع دارد .بررســیهای کارشناســان
مســائل اجتماعــی ایــران نشــان میدهــد کــه فرهنــگ کار در ایــران در مقایســه
بــا جوامــع پیشــرفته در ســطح پایینتــری قــرار دارد .ایــن در حالــی اســت کــه
در جهــان پیشــرفته بــا وقــوف بیشــتر بــه نقــش اســتراتژیک نیــروی انســانی و
نگرشهــای آن بــه کار و تولیــد ،مفهــوم فرهنــگ کار از اهمیــت فزاینــدهای
برخــوردار شــده اســت .زمانــی کــه فرهنــگ کار نهادینــه گــردد کار بــه عنــوان
یــک ارزش تلقــی میشــود و همــۀ افــراد جامعــه در ســطوح مختلــف ،کار کــردن
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را مســیر توســعۀ مــوزون جامعــه میداننــد و از طریــق درســت کار کــردن بــه
توســعۀ اقتصــادی کمــک مینماینــد (احمــدی.)1 :1397 ،
فرهنــگ کار بــاال میتوانــد آثــار بســیاری را بــرای شــهروندان و جامعــه بــه همــراه
داش��ته باش��د ،در مقاب�لـ فرهن��گ ضعی��ف کار نیــز پیامدهـ�ای منفــی خــود را بــه
همــراه خواهــد داشــت؛ از جملــه:
−تمایــل بــه انجــام کار زیــاد و پرانگیــزه و در مقابــل ،نداشــتن تمایــل بــه کار،
کارگریــزی و کـمکاری؛
−دقــت در کیفیــت بــاالی فرآیندهــا و محصــوالت و در مقابــل ،بیتوجهــی
بــه کیفیــت فرآیندهــا و محصــوالت؛
−دقــت در ســامت ماشــینآالت و تجهیــزات و در مقابــل ،بیتوجهــی بــه
حفــظ لــوازم و تجهیــزات کار و تولیــد؛
−همدلــی و همفکــری بــا دیگــران و در مقابــل ،فردگرایــی یــا علیــه دیگــران
بــودن؛
−نشــاط و ســرزندگی در محیــط کار و در مقابــل ،رخــوت ،سســتی و
بیحوصلگــی در کار؛
−اســتقبال از تغییــرات مثبــت و در مقابــل ،مقاومــت یــا بیتفاوتــی در مقابــل
هــر نــوع تغییــر؛
−قناعــت بــه حــق خــود و در مقابــل ،تمایــل بــه دریافــت حقوقــی بیــش از
معیارهــای پذیرفتهشــده؛
−نداشــتن اســترسهای مخــرب در محیــط کار و دور بــودن از عــوارض
اســترس مخــرب و در مقابــل ،ابتــا بــه اســترس مخــرب و داشــتن عــوارض
ناشــی از اســترس ،از قبیــل ناراحتیهــای گوارشــی ،ارتباطــات نامتعــادل
اجتماعــی و پیــری زودرس (وکیلــی.)20 :1392 ،
درنتیجــه فرهنــگ کار مســئلهای بســیار مهــم اســت کــه در صــورت بهبــود و
درونیشــدن میتوانــد آثــار اجتماعــی مثبــت فراوانــی را بــرای شــهروندان و
جامعــه بیافرینــد؛ بنابرایــن الزم اســت کیفیــت فرهنــگ کار در جامعــه مشــخص
شــود ،مــورد مطالعــات آسیبشناســانه قــرار گیــرد و عوامــل و مؤلفههــای
مختلــف مرتبــط بــا آن شناســایی و اولویتبنــدی شــوند.
هنگامــی کــه فرهنــگ کار در یــک جامعــه ضعیــف ارزیابــی میشــود ایــن
دورة بیستم و دوم شمارۀ  70و 71؛ بهار و تابستان 1400
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بدیــن معناســت کــه مــردم بــه انجــام کار مفیــد و مولــد تمایــل ندارنــد؛ در نتیجــه
فعالیتهــای آنهــا از راندمــان و اثربخشــی کمتــری برخــوردار اســت .در چنیــن
شــرایطی منابــع بــه کار گرفتــه شــده حداکثــر بــازده ممکــن را نخواهــد داشــت.
مســئلۀ ایجــاد فرهنــگ کار مثبــت و حــذف فرهنگهــای منفــی در رونــد کار
یکــی از موضوعاتــی اســت کــه جوامــع امــروز بــا آن روبـهرو هســتند .وضعیــت
نابســامان اقتصــادی در اســتان ایــام گرچــه تــا حــدودی تابعــی از وضعیــت
اقتصــادی کل کشــور اســت؛ امــا در عیــن حــال ،تفــاوت ســطح توســعهیافتگی
ایــن اســتان بــا ســایر اســتانهای کشــور میتوانــد هــم ناشــی از مســائل بیرونــی
و هــم ناشــی از مســائلی در درون خــود اســتان ایــام باشــد .نتایــج پژوهــش
کمربیگــی و رشــیدی ( )1394نشــان میدهــد کــه پاییــن بــودن فرهنــگ کار در
اســتان ایــام ،دومیــن آســیب فرهنگــی در ســطح اســتان بــوده اســت .بــا ایــن
حــال نمیتــوان تنهــا بــا اتــکا بــه یافتههــای پژوهــش مذکــور اســتان ایــام را
دارای ســطح پاییــن فرهنــگ کار دانســت .ایــن تشــکیک بــه دو دلیــل توســط
پژوهشــگران مطــرح شــده اســت؛
)1

1پژوهــش مذکــور یــک مطالعــۀ کمــی بــوده اســت؛ حــال آنکــه مســائل فرهنگــی بــا
مفاهیــم ،مقولههــا ،تمهــا و الگوهــا ســروکار دارنــد نــه بــا اعــداد و ارقــام؛ از ایــن
رو ،بــا روشهــای کمــی نمیتــوان کنــه و ریشــۀ مســائل فرهنگــی را دریافــت و
کاوش معنایــی نیــاز اســت تــا اصــل و منشــأ مســائل فرهنگــی آشــکار گــردد.

)2

2فرهنــگ کار بــا اعتقــاد بــه کار ،لــزوم کار کــردن ،ارزش داشــتن کار و درآمــد و ...
ارتبــاط دارد و اســتان ایــام یــک اســتان بــا فرهنــگ نیمهســنتی اســت کــه بافــت
فرهنگــی ســنتی آن بــا سختکوشــی ،کار و تــاش زیــاد ،اعتقــاد بــه برکــت داشــتن
و کســب روزی حــال و پُرزحمــت شــناخته شــده اســت .ایــن خــود ســؤالی
بیپاســخ اســت کــه چگونــه یــک جامعــۀ محلــی بــا آن ســابقه و پیشــینۀ اعتقــاد،
سختکوشــی و ارزش قائــل شــدن بــرای کار و تــاش ،اکنــون ســطحی پاییــن
از فرهنــگ کار داشــته باشــد تــا آن حــد کــه فرهنــگ کار ضعیــف دومیــن مســئلۀ
فرهنگــی آن محســوب گــردد؟!

بنابرایــن پژوهشــگران بــر ایــن بارونــد کــه نیــاز اســت وضعیــت فرهنــگ کار
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در اســتان ایــام بــا اســتفاده از روشهــای کیفــی ،بهویــژه پدیدارشناســی 1و
تحلیــل تماتیــک مــورد مطالعــه قــرار گیــرد و بــا مراجعــه بــه دادههــای دســت
اول از جامعــۀ هــدف (جوانــان اســتان ایــام) بــه معنــاکاوی فرهنــگ کار ،ارزش
قائــل شــدن بــرای کار و تــاش ،ارزش مــزد ناشــی از زحمــت ،اهمیــت دادن بــه
خالقیــت ،لــذت و جذابیــت کار ذهنــی و دســتی و  ...از نظــر جوانــان ایالمــی
پرداختــه شــود و از ایــن رهگــذر ،وضعیــت و کیفیــت واقعــی فرهنــگ کار در
اســتان شناســایی گــردد؛ بــه ایــن ترتیــب ،ضمــن شــناخت و ترســیم یــک تصویــر
نســبت ًا کامــل از وضعیــت فرهنــگ کار در بیــن جوانــان ایالمــی ،میتــوان عوامــل
و مؤلفههــای مختلــف مرتبــط بــا آن را اســتخراج و اســتحصا نمــود.
محققــان بــر ایــن باورنــد کــه رجــوع بــه پیــش فرضهــا و رأی بــه صحــت
فرضهــای از پیــش تعیینشــده در مطالعــۀ فرهنــگ و اقتصــاد کــه نمــودی از
تفکــرات شرقشناســانه اســت ،مطالعــه را بــر پایــۀ مفروضــات مبهــم و غیرقطعــی
کــه قطعــی فــرض شــدهاند ،بنــا میســازد کــه پژوهشــگر تنهــا بــه دنبــال
اثبــات آن فرضهاســت نــه بــه چالــش کشــیدن و صحتآزمایــی آنهــا .ادوارد
ســعید ،نویســندۀ کتــاب «شرقشناســی» ،بــه تشــریح آثــار مستشــرقان و برخــی
رماننویســان و نقــش آنهــا در بیفرهنــگ نشــان دادن مــردم ســرزمینهای
شــرقی پرداخــت و نظریــۀ ادبــی پسااســتعماری را مطــرح کــرد .او مدعــی اســت
کــه بــا وجــود پایــان ظاهــری اســتعمار ،ایــن تضعیــف در قالــب آثــار ادبــی و
ایجــاد نگرشهــای منفــی نســبت بــه ملــل جهــان ســوم همچنــان زنــده اســت و
بــه حیــات خــود ادامــه میدهــد (کتبــی .)215 :1372 ،بــه گفتــۀ او ،شرقشناســی
بــا کمــک ادبیــات ،مردمشناســی و توجیهــات روانــی ،بــاور ضعــف و بیفرهنگــی
را بــه شــرق قبوالنــده بــود (شــفیعی و صادقــی .)125 :1388 ،آنچــه در نظریــۀ
شرقشناســی بــرای فرهنــگ در جامعــۀ مــورد مطالعــه اهمیــت دارد ،توجیهــات
روانــی و القائــات فرهنگــی اســت کــه مثــ ً
ا در حــوزۀ معنایــی فرهنــگ کار،
مناطــق مرکــزی کشــور ،فعــال و دارای فرهنــگ کار مناســب هســتند؛ امــا در
مقابــل ،مناطــق غربــی یــا جنــوب شــرقی کشــور کاهــل ،تنبــل ،راحتطلــب
یــا دارای فرهنــگ کار پاییــن فــرض میشــوند .چنیــن پیشفرضهایــی بیشــتر
1. Phenomenology
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بــر فرضــی بــودن وضعیــت فعلــی اقتصــادی ایــن مناطــق شــکل گرفتــه اســت
بــدون آنکــه بــه ریش ـهیابی و معنــاکاوی در حوزههــای معنایــی آن اقــدام شــده
باشــد .ایــن نــگاه شرقشناســانه در حالــی اســت کــه وضعیــت فعلــی اقتصــادی
مناطــق مرکــزی از یــک طــرف و مناطــق غربــی و جنــوب شــرقی از طــرف دیگــر
میتوانــد ناشــی از توجهــات ناهمســان و نابرابــر مرکــز  -پیرامــون باشــد کــه در
آن همــواره مناطــق مرکــزی بیشــتر از مناطــق حاشــیهای و مــرزی مــورد توجــه
سیاســتگذاران ،تصمیمگیــران و برنامهریــزان سیاســی -اقتصــادی ،فرهنگــی
و رســانهای قــرار دارد .در مناطــق مرکــزی میــزان ســرمایهگذاری بخــش دولتــی
و غیردولتــی بســیار بیشــتر اســت و ایــن مناطــق معمــوالً از زیرســاختهای
مناســبتری برخوردارنــد.
تمامــی ایــن مســائل میتوانــد وضعیــت اقتصــادی یــک منطقــه و بــه تبــع
آن ،میــزان بیــکاری ،رشــد اقتصــادی و حتــی فرهنــگ را متأثــر ســازد؛ بنابرایــن
مؤلفههــای زمینــهای ماننــد ضعــف زیرســاختها ،مؤلفههــای اقتصــادی
هماننــد ضعــف ســرمایهگذاری بخــش دولتــی و خصوصــی در اســتان ،دشــوار
بــودن تهیــۀ ســرمایۀ مــورد نیــاز بــرای راهانــدازی کسـبوکار ،ضعــف نهادهــا در
حمایــت از خوداشــتغالی در دو بخــش مالــی و مشــاورهای ،برخــی مؤلفههــای
سیاســی و نــگاه مرکــز  -پیرامــون ،ضعــف آموزشهــای فنــی و حرفـهای جدیــد
مطابــق بــا زمینههــای کســبوکارهای روز ،ســرخوردگی و یــأس جوانــان از
شــرایط مذکــور و  ...همگــی میتوانــد در چنیــن مطالعاتــی مــورد نظــر و کاوش
قــرار گیــرد؛ عــاوه بــر ایــن ،در مطالعــۀ وضعیــت فرهنــگ کار جوانــان در اســتان
ایــام ،بایســتی بــه شــرایط خانوادگــی و تربیــت خانوادگــی جوانــان نیــز توجــه
داشــت .جوانــان ایالمــی از یــک پیشــینۀ فرهنگــی بــا فرهنــگ کار بســیار قــوی
و نهادینهشــده برخواســتهاند؛ چــه بســا عوامــل خانوادگــی در کنــار عوامــل
اجتماعــی و اقتصــادی و سیاســی ،فرهنــگ کار آنهــا را متأثــر ســاخته باشــد.
تمامــی ایــن حوزههــای احتمالــی مرتبــط بــا فرهنــگ کار بایســتی در طــرح
پژوهشــی مــد نظــر قــرار گیرنــد.
بــا توجــه بــه آنچــه گفتــه شــد ،پژوهــش حاضــر در نظــر دارد بــا تمرکــز و
کاوش در ویژگیهــای فرهنــگ کار در اســتان ایــام و شهرســتانهای تابعــه،
وضعیــت فرهنــگ کار را در تمامــی شهرســتانهای ایــن اســتان مشــخص نمایــد،
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عوامــل و مؤلفههــای مهــم تعیینکننــدۀ آن را شناســایی ،اولویتبنــدی و تحلیــل
کنــد و ضمــن بحــث و بررســی آسیبشناســانه ،بســتۀ سیاســتی متناســب و عملی
را جهــت بهبــود و تقویــت فرهنــگ کار در اســتان ایــام ارائــه نمایــد .بــه ایــن
منظــور ســؤاالت زیــر طــرح شــده اســت:
1 .1وضعیـت فرهنـگ کار جوانـان در مرکز و شهرسـتانهای اسـتان ایلام چگونه
است؟
2 .2مهمتریـن عوامـل و مؤلفههـای مرتبـط بـا وضعیـت فرهنـگ کار جوانـان در
اسـتان ایلام کدامند؟
3 .3مسـائل اقتصـادی و سیاسـی چـه جایگاهی در وضعیـت فرهنـگ کار جوانان
ایالمی دارد؟
4 .4ضعـف در زیرسـاختها چـه جایگاهـی در وضعیـت فرهنـگ کار جوانـان
ایالمـی دارد؟
5 .5مسـائل اجتماعـی و فرهنگی چـه جایگاهـی در وضعیت فرهنـگ کار جوانان
ایالمی دارد؟
6 .6مهمترین استراتژیهای بهبود وضعیت فرهنگ کار جوانان ایالمی کدامند؟
زمینۀ نظری
افـ�راد ب��رای رش�دـ ب��ه کار و ش��غل احتیــاج دارنــد؛ خصوصـ ًا در دوران جوانــی که
زندگــی آینــدۀ خــود را پایهریــزی میکننــد .نگرشهــا و رفتارهایــی کــه مــردم
هــر روز بــا آنهــا ارتبــاط برقــرار میکننــد بــر احســاس آنهــا در مــورد کار و
زندگــی تأثیــر بســیار دارد .فرهنــگ کار شکوفاشــده ،در همــۀ جنبههــای زندگــی
کاری و معمــول افــراد ،کســب و کارهــا و اشــخاص درون آنهــا اهمیــت دارد.
فرهنــگ کار مجموعـهای از نگرشهــا ،باورهــا و رفتارهایــی اســت که ذهنیت،
اصــول و دیــدگاه نســبت بــه کار را تشــکیل میدهــد و تعییــن میکنــد کــه فــرد
در شــغلی کــه دارد چقــدر در محیــط خــود جــا بیفتــد و چقــدر توانایــی ایجــاد
روابــط حرفـهای بــا همــکاران را دارد .نگــرش ،تعــادل کار و زندگــی ،فرصتهای
رشــد و رضایــت شــغلی افــراد بــه فرهنــگ کار آنهــا بســتگی دارد .فرهنــگ کار
بــر اســاس رفتارهــای افــراد درون ســازمان از مدیریــت گرفتــه تــا کارمندان ســطح
پاییــن تکامــل مییابــد .مدیــران کســبوکارها فرهنــگ شــرکت را از طریــق
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شــیوههای اســتخدام خــود شــکل میدهنــد؛ جایــی کــه میتواننــد متقاضیانــی
را انتخــاب کننــد کــه دیــد شــخصی آنهــا بــا فرهنــگ کار ســالم همســو باشــد؛
بنابرایــن جوانــان بــرای اینکــه بتواننــد جــذب کس ـبوکارها شــوند بایســتی از
فرهنــگ کار مناســبی برخــوردار باشــند؛ امــا ایــن فرهنــگ خودبخــود بــه وجــود
نمیآیــد و محیــط اجتماعــی و بســتر فرهنگــی از مهمتریــن مــواردی هســتند کــه
آن را تحتالشــعاع قــرار میدهنــد؛ بــه عبــارت دیگــر ،فرهنــگ کار از بســتر
اجتماعــی و فرهنگــی هــر جامعــه برمیخیــزد (اینــدد.)1 :2021 ،1
ب��ه ب��اور ه��اف و اس��تیگلیتز )2016( 2در حالــی کــه در اقتصــاد اســتاندارد
مفهــوم «تصمیمگیرنــده» بــه معنــای یــک بازیگــر عقالنــی اســت و در کارهــای
اولیــه در اقتصــاد رفتــاری ،ایــن بازیگــر نیمهمنطقــی اســت و تحــت تأثیــر زمینــۀ
«لحظــۀ تصمیمگیــری» قــرار دارد ،در برخــی کارهــای اخیــر در اقتصــاد رفتــاری،
تصمیمگیرن��ده را بازیگ��ر محص��ور در ذهنیـ�ات نامیدهان��د .ترجیحــات ،درک
و شــناخت ایــن بازیگــر ذهنیاتــی هســتند کــه وی در آنهــا محصــور میشــود.
او تحــت تأثیــر دو اثــر عمیــق اجتماعــی اســت :الــف) زمینههــای اجتماعــی
کــه وی در معــرض آن قــرار گرفتــه و بهویــژه بــه آن عــادت کــرده اســت
و ب) مدلهــای ذهنــی فرهنگــی -شــامل مقولههــا ،هویتهــا ،روایتهــا و
جهانبینــی -کــه وی بــرای پــردازش اطالعــات اســتفاده میکنــد .در فرهنــگ
کار ،نحــوۀ تعییــن شــکلگیری ایــن عوامــل و دیدگاههایــی کــه افــراد از طریــق
آن جهــان را میبیننــد (درک و تفســیر آنهــا از موقعیتهــا) بررســی میشــود.
ایــن دیــدگاه مدلهــای واقعبینانهتــری از رفتــار انســان و زمینــۀ ایــن رفتــار،
گ کار اســت ،را بــرای توضیــح نتایــج و طراحــی
کــه بــاور آنهــا همــان فرهنــ 
سیاســتها پیشــنهاد میدهــد (هــاف و اســتیگلیتز.)25 :2016 ،
جامعــه میتوانــد یــک فــرد را بــه ســمت تغییــر رفتــار خــود و مطابقــت
بــا فرهنــگ رفتــاری مــورد انتظــار ســوق دهــد (کرمــر و لــوی189 :2008 ،3؛
هربســت و مــاس .)545 :2015 ،4پیشــینه و زمینــۀ اجتماعــی و فرهنگــی ،نشــانهها
1. Indeed Career Guide
2. Hoff & Stiglitz
3. Kremer & Levy
4. Herbst & Mas
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یــا الگوهایــی را ســاخته و درونــی میســازند کــه هنجــار یــا رفتــاری را در
حــوزۀ اقتصــادی شــکل دهنــد و بــر اســاس نظریــۀ اســتاندارد اقتصــادی بــر رفتار
اقتصــادی افــراد تأثیــر میگذارنــد .از بینــش دربــارۀ ایــن عوامــل فرهنگــی و
اجتماعــی رفتــار میتــوان بــرای شــکل دادن بــه آن اســتفاده کــرد؛ میتــوان افــراد
را بــه انجــام عملــی یــا تغییــر رفتــار و عملــی دیگــر وادار نمــود .اگــر بــه شــما
آموختــه باشــند کــه فــان رفتــار را انجــام دهیــد یــا بــرای شــهروندان درونــی
شــده باشــد کــه فــرد کاهلــی هســتند ،آنــگاه بــرای تغییــر ایــن دیــدگاه ،سیســتم
فرهنگــی و اقتصــادی میبایســت ضمــن درک و آگاهــی و تببیــن ایــن هنجارهــا
و یــا ضدهنجارهــا ،از نــو هنجارهــا و الگوهــای مناســب را تولیــد کنــد و بــه آن
شــکل بدهــد (تالــر و سانشــتاین .)11 :2008 ،1بــا توجــه بــه نظریــۀ پسااســتعماری
ادوارد ســعید ،میتــوان مدعــی بــود کــه توجیهــات روانــی و القائــات فرهنگــی در
حــوزۀ فرهنــگ و اقتصــاد وجــود دارد .در ایــن دیــدگاه کشــورهای توســعهیافته
بــه عنــوان مرکــز و کشــورهای توســعهنیافته یــا در حــال توســعه بــه عنــوان
پیرامــون و حاشــیه فــرض میشــوند؛ ســپس بــر اســاس وضعیــت اقتصــادی آنهــا
در فرهنــگ ،هنــر ،تمــدن و  ...دســتهبندی میگردنــد و کشــورهای توســعهنیافته
و در حــال توســعه بــه عنــوان جوامعــی در نظــر گرفتــه میشــوند کــه در ماهیــت
خــود ویژگیهــای منفــی دارنــد .اینگونــه القائــات فرهنگــی  -روانــی حتــی
در مقیــاس کوچکتــر ،درون کشــورهای توســعهنیافته یــا در حــال توســعه نیــز
وجــود دارد .بدتــر آن اســت کــه ایــن پیشفرضهــا مبنــای سیاســتگذاریها
قــرار گیرنــد .در چنیــن وضعیتــی تغییــر ایــن القائــات درونیشــده بــرای مــردم
ســاکن در ایــن مناطــق نیازمنــد برنامههــای فرهنگــی و اقتصــادی و سیاســتی
ویــژه خواهــد بــود.
3
2
ایــن وضعیــت مــا را بــه مفهــوم «هژمونــی فرهنگــی » میرســاند .کارل مارکــس
معتقــد اســت کــه مــراد از هژمونــی ایــن اســت کــه طبقــۀ حاکــم میتوانــد بــر
آداب و رســوم و ارزشهــای نظــام اجتماعــی تأثیــر بگــذارد .بــه نظــر آنتونیــو

1. Thaler & Sunstein
1.Cultural Hegemony
3. Carl Marx
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گرامشــی ،1جامعهشــناس شــهیر ایتالیایــی ،هژمونــی بــا مترادفهایــی ماننــد
«فرادســتی – فرودســتی» و «ســلطهگری -ســلطهپذیری» ،مفهومــی اســت بــرای
ـح نفــوذ و تســلط یــک گــروه اجتماعــی بــر گروهــی دیگــر؛
توصیــف و توضیـ ِ
چنانکــه گــروه مســلط (فرادســت) درجــهای از رضایــت گــروه ِ تحـ ِ
ـت ســلطه
(فرودســت) را بــه دســت مـیآورد .مــراد از هژمونــی ،چیرگــی مــادی و معنــوی
یــک طبقــه بــر طبقــات دیگــر اســت .در فلســفۀ مارکسیســت ،هژمونــی فرهنگــی،
ســلطۀ تفکــر حاکــم جامعــه بــر فرهنــگ متنــوع اســت کــه فرهنــگ آن جامعــه،
اعتقــادات و تفســیرها ،برداشــتها ،ارزشهــا و آداب و رســوم را دســتکاری
میکنــد؛ بــه طــوری کــه جهانبینــی تحمیلشــده از تفکــر حاکــم پذیرفتــه
شــده اســت و از طریــق همیــن هنجــار فرهنگــی و ایدئولــوژی مســلط ،وضعیــت
موجــود اجتماعــی ،سیاســی و اقتصــادی توجیــه میشــود و بــه جــای اینکــه بــه
عنــوان ســاختارهای اجتماعــی مصنوعــی کــه فقــط بــه ســود تفکــر حاکــم اســت
معرفــی شــوند ،بــرای همــه طبیعــی ،اجتنابناپذیــر ،دائمــی و ســودمند معرفــی
میگردنــد (کلمبیــا انســیکلوپدیا)1215 :1994 ،2؛ بــر ایــن اســاس تجــارب
اجتماعــی و ســاختارهای اجتماعــی گذشــته میتواننــد منجــر بــه روشهــای
پایــدار مفهومســازی یــک وضعیــت و درنتیجــه باورهای پایــدار و نتایــج اجتماعی
شــوند؛ بــه عنــوان مثــال ،بیاعتمــادی ،تقســیم کار شــدید جنســیتی یــا الگویــی
از پاســخهای تهاجمــی تنهــا بــه اختالفــات یــا اختــاف نظرهایــی تقلیــل داده
میشــوند کــه بــه نظــر میرســد منشــأ پیشپاافتــادهای دارنــد .جامعهشناســی
و روانشناســی ،مدلهــای ذهنــی (یــا طرحوارههایــی) را بــه عنــوان ابــزاری
در تحلیلهــای خــود وارد کردهانــد کــه افــراد بــرای پــردازش اطالعــات و
مفهومســازی از آنهــا اســتفاده میکننــد .الگوهــای ذهنــی فرهنگــی ،مفاهیــم،
مقولههــا ،هویتهــای اجتماعــی ،روایتهــا و جهانبینــی را شــامل میشــوند
و «نحــوۀ حضــور ،تفســیر ،یــادآوری و پاســخ احساســی بــه اطالعاتــی کــه بــا
آنهــا روبــهرو میشــویم و دارای آنهــا هســتیم را شــکل میدهنــد» (دیمگیــو،3
1. Antonio Gramsci
2. Columbia Encyclopedia
3. DiMaggio
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 .)274 :1997ممکــن اســت فــردی در ذهــن خــود چندیــن مــدل ذهنــی داشــته
باشــد کــه بتوانــد بــرای تفســیر موقعیتــی کــه در آن قــرار دارد از آنهــا الگــو
بگی��رد و از نظـ�ر محت��وا و پیامدهــای رفت��ار متناقض باشـ�ند (ســویدلر.)2 :2001 ،1
چــه چیــزی تعییــن میکنــد کــدام یــک انتخــاب شــود؟ همانطــور کــه دیمگیــو
اشــاره میکنــد ،انتخــاب بــا راهنماییهــای فرهنگــی موجــود در محیــط هدایــت
میشــود» (دیمگیــو)275 :1997 ،؛ بنابرایــن زمینههــای فرهنگــی ،اجتماعــی و
مدلهــای ذهنــی تشکیلشــده از آنهــا بــا رفتــار اقتصــادی افــراد تعامــل دارنــد.
زمانــی کــه کشــف مــدل ذهنــی مرتبــط بــا رفتارهــای اقتصــادی افــراد دنبــال
میشــود ،بایــد بتــوان ابعــاد مختلــف ایــن مــدل را نیــز شناســایی نمــود؛ مث ـ ً
ا
وقتــی بحــث از فرهنــگ کار باشــد بایســتی ابعــاد مختلــف تشــکیلدهندۀ مــدل
ذهنــی افــرادی کــه فرهنــگ کار آنهــا را تعییــن میکننــد مشــخص شــود .ایــن
ابعــاد میتوانــد شــامل وضعیــت اقتصــادی ،فراهــم بــودن زیرســاختها و
امکانــات و تســهیالت الزم بــرای کار ،دسترســی بــه آموزشهــای تخصصــی
و فنــی ،حمایتهــای مالــی نهادهــا ،دسترســی بــه مشــاورههای تخصصــی و
کمهزین��ه ،رون��ق اقتصاــدی در ب��ازار و تس��هیل فـ�روش کااله��ا ،ارتبــاط دانشــگاه
و صنعتــ (بوولــز و پوالنیــا رییــس ،)368 :2012 ،2فضــای خانــواده ،پیشــینۀ
فرهنــگ کار در جامعــه ،عــرف اجتماعــی ،خلقیــات فرهنگــی ،آموختههــای
فرهنگــی در نظــام آموزشــی (آلســینا و جولیانــو )898 :2015 ،3و  ...باشــد.
پژوهشهــای متع�دـدی را در حــوزۀ فرهن�گـ کار انجاــم دادهانــد کــه بــه
برخــی از مهمتریــن آنهــا اشــاره میشــود:
نهاونــدی و مقــدم اصــل ( ،)1395در مقالــۀ «بررســی تطبیقــی عوامــل مؤثــر
بــر فرهنــگ کار در ایــران و چهــار کشــور آســیایی» ،بــه ایــن نتیجــه رســیدند
کــه فرهنــگ کار در ایــران در مقایســه بــا چهــار کشــور ژاپــن ،چیــن ،مالــزي و
ترکیــه بــه طــور چشــمگیري پاییــن اســت .ارجمنــد و محمــدی ( )1395در مقالــۀ
«بررســی عوامــل اجتماعــی و فرهنگــی مؤثــر بــر فرهنــگ کار در بیــن ادارات
شــهر یاســوج» دریافتنــد کــه میانگیــن نمــرۀ فرهنــگ کار در ســطح متوســط بــه
1. Swidler
2. Bowles & Polania-Reyes
3. Alesina & Giuliano
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پاییــن اســت و بیــن متغیرهــای روابــط انســانی در محیــط کار ،آموزشهــای
ضمــن خدمــت ،ارزشهــای دینــی ،رضایــت شــغلی ،عدالــت ســازمانی ،اعتمــاد
اجتماعــی و فرهنــگ کار ،رابطــۀ مســتقیم ،مثبــت و معنــاداری وجــود دارد؛
همچنیــن موســوی علمداردهــی ()1393؛ در مقالــۀ «بررســی نقــش فرهنــگ کار
بــر توســعۀ اقتصــادی» بــه ایــن نتیجــه رســید کــه هرگونــه تغییــر و تحولــی در
تمــام ابعــاد جامعــه اعــم از اقتصــادی ،سیاســی و اجتماعــی منــوط بــه نوعــی
پذیــرش فرهنگــی در جامعــه اســت؛ بنابرایــن بــدون ایجاد بســتر مناســب فرهنگی
نمیتــوان بــه دنبــال تحقــق توســعه در ابعــاد دیگــر جامعــه بــود .نتایــج پژوهــش
وکیلــی ( )1392بـ�ا عن�وـان «بررس��ی مفه��وم فرهنـ�گ کار» حاکــی از آن اســت کــه
فرهنــگ کاری بــاال بــا بهــرهوری و عملکــرد شــغلی بهتــر رابطــه دارد و کســانی
کــه از فرهنــگ کاری باالیــی برخوردارنــد عملکــرد شــغلی آنــان نیــز بهتــر اســت.
نتایــج توصیفــی پژوهــش احمــدی ( )1391بــا عنــوان «بررســی فرهنــگ کار و
عوامــل اجتماعــی مؤثــر بــر آن» ،بیانگــر آن اســت کــه میانگیــن نمــرۀ فرهنــگ
کار و ابعــاد آن (همــکاری و تعهــد) در ســطح متوســطی اســت .پوریوســفی و
همــکاران ( )1391در مقالــۀ «بررســي عوامــل مؤثــر بــر فرهنــگ كار در بيــن
كارگــران زن بخــش صنعــت شهرســتان ابهــر» نشــان دادنــد کــه ميــان متغيرهــاي
عوامــل فــردي – شــخصيتي ،عوامــل شــغلي ،عوامــل اقتصــادي ،عوامــل فرهنگــي
و عوامــل ســازماني بــا فرهنــگ كار رابطــه وجــود دارد .مطابــق یافتههــای یزدانــی
خوراســگانی ( )1390در پایاننامــهاش بــا عنــوان «بررســی میــزان و عوامــل
مؤثــر بــر فرهنــگ کار در میــان کارکنــان ادارات دولتــی شــهر یــزد» ،فرهنــگ کار
ضعیــف کارکنــان ادارات دولتــی شــهر یــزد ناشــی از عوامــل ســرمایۀ فرهنگــی،
ســبکهای مدیریــت ،رضایــت شــغلی و دینــداری بــوده اســت.
در حــوزۀ اســتان ایــام نیــز دو پژوهــش انجــام شــده اســت؛ نتایــج تحقیــق
رضایینســب و فتوحــی ( )1391در مقالــۀ «بررســی عوامــل اجتماعــی مؤثــر بــر
فرهنگــ کار کارکن��ان زن بخ��ش دولت��ی در اس��تان ایلـام» نشــان میدهــد کــه
طبقــۀ اجتماعــی افــراد ،نوگرایــی و رضایــت شــغلی ،تأثیــر مســتقیم و بیگانگــی
از محیــط کار ،تأثیــر معکــوس بــر فرهنــگ کار دارنــد و ایــن فــرض کــه اعتمــاد
اجتماعــی ،رابطــۀ معنــاداری بــا فرهنــگ کار دارد ،رد شــده اســت .کمربیگــی
و رشــیدی ( )1394در مقالــۀ «مسئلهشناســی و اولویتبنــدی آســیبها و
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مســائل فرهنگــی اســتان ایــام» دریافتنــد کــه مهمتریــن مســائل فرهنگــی حاکــم
بــر فضــای اســتان ،بیــکاری بــا میانگیــن  ،68/22پاییــن بــودن فرهنــگ کار و
تــاش در جامعــه بــا میانگیــن  64/81و کاهــش احســاس مســئولیت اجتماعــی
بــا میانگیــن  63/33اســت .آنهــا فرهنــگ کار پاییــن را بــه عنــوان دومیــن آســیب
فرهنگــی اســتان ایــام معرفــی کردنــد .در بررســی پژوهشهــای مذکــور بایــد
گفــت کــه تمــام کارهــای انجامشــده دربــارۀ فرهنــگ کار و عوامــل مؤثــر یــا
مرتبــط بــا آن ،ک ّمــی هســتند و پژوهشــگران آنهــا بــا اســتفاده از پیشفرضهــا
و عوامــل از پیشتعییــن شــده ،بــه دنیــال اثبــات مفروضــات خــود بودهانــد؛
بنابرایــن تاکنــون فرهنــگ کار بــه صــورت کیفــی و معناکاوانــه مــورد مطالعــۀ
عمیــق قــرار نگرفتــه اســت .خــأ پژوهش ـیای کــه طــرح حاضــر ســعی در پــر
کــردن آن دارد.
روششناسی پژوهش
پژوهــش حاضــر یــک مطالعــۀ کاربــردی و بــا توجه بــه اهــداف از نــوع توصیفی-
تحلیلــی اســت .ایــن مطالعــه در پارادایــم کیفــی و بــه روش پدیدارشناســی انجــام
گرفت��ه اس��ت .پدیدارشناس��ی رویک��ردی فلس��فی و روشش��ناختی و دربرگیرن��دۀ
روشهــای متنــوع میباشــد .ایــن رویکــرد بــه عنــوان فلســفه یکــی از ســنتهای
رایــج عقالنــی اســت کــه بــر ســایر روشهــای تحقیــق کیفــی مؤثــر بــوده و
بــه عنــوان یــک روش تحقیــق در زمینههــای مختلفــی چــون جامعهشناســی
مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت (دایمــون وهالــوی 2009 ،1بــه نقــل از مــرادی
پردنجانــی و صادقــی .)63 :1393 ،هــدف پدیدارشناســی ،توصیــف صریــح ،درک
و شناســایی پدیدههــا و کشــف ماهیــت ذهنــی تجربــۀ زنــده از دیــدگاه دیگــران
اســت؛ بــه گونــهای کــه آن را تجربــه کردهانــد .ایــن امــر از طریــق کشــف
معانــی ذهنــی و توضیحــات افــراد در مــورد تجربههایشــان انجــام میگیــرد
(وندرســتوپ2009 ،؛ بــه نقــل از اعرابــی و بودالیــی)32 :1390 ،؛ بنابراین اســتفاده
از روش تحقیــق پدیدارشناســی میتوانــد چارچوبــی مناســب بــرای دسترســی بــه
واقعیــت نــاب پدیدههــا محســوب شــود؛ همچنیــن میتوانــد نگــرش و شــیوهای
1. Daymon & Holloway
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ذهنــی و سیســتماتیک ،بــرای توصیــف عمیــق تجربیــات زندگــی و معنــی دادن
بــه آنهــا باشــد (هالــوی و ویلــر2002 ،1؛ ،بــه نقــل از پــروری .)88 :1398 ،در
مطالـ�عۀ حاضــر از رهیافــت پدیدارشناســی توصیفــی اســتفاده شــد کــه کمتــر بــه
تعبیــر و تفســیر محقــق متکــی اســت و بیشــتر مبتنــی بــر توصیفــات بــه دســت
آمــده از تجــارب مشــارکتکنندگان اســت (اعرابــی و بودالیــی.)34 :1390 ،
انتخــاب روش پدیدارشناســی توصیفــی بــه پژوهشــگران ایــن امــکان را میدهــد
تــا بــا دقــت و وســواس خــاص خــود بتواننــد بــه معنــاکاوی مفاهیــم مختلــف در
حــوزۀ معنایــی «فرهنــگ کار جوانــان ایالمــی» اقــدام کننــد و تصویــری واقعیتــر
از وضعیــت فرهنــگ کار جوانــان اســتان بــه دســت آورنــد .ایــن روش همچنیــن
امــکان کشــف اهمیــت مؤلفههــای مختلــف مرتبــط بــا فرهنــگ کار را بــرای
پژوهشــگران ممکــن میســازد.
جامعــۀ هــدف پژوهــش شــامل تمامــی جوانــان شهرســتانهای اســتان ایــام
اســت و بــرای تکمیــل یافتههــا از  11نفــر از کارشناســان اقتصــادی و کارفرمایــان
موفــق اســتان مصاحبــه بــه عمــل آمــد .از آنجــا کــه مطالعــۀ حاضــر یــک کار
کیفــی اســت ،تعــداد نمونههــایآمــاری از پیــش مشــخص نبــود و نمونهیابــی تــا
حصــول اشــباع ادامــه داشــت کــه در نهایــت بــا  35نفــر اشــباع حاصــل شــد؛ امــا
جهــت اطمینــان از تمامشــمول بــودن اطالعــات ،مصاحبههــا تــا  50نفــر ادامــه
یافــت .بــرای گــردآوری دادههــا از ابــزار مصاحبــۀ نیمهســاختیافته اســتفاده
شدــ .مصاحبــه نیمهســاختاریافته روشــی اســت کــه اغلــب در علــوم اجتماعــی
اســتفاده میشــود؛ در حالــی کــه مصاحبــۀ ســاختاریافته دارای مجموعـهای دقیــق
از ســؤاالت اســت کــه اجــازۀ انعطــاف در مصاحبــه را نمیدهــد .مصاحبــه
نیمهســاختاریافته ،بــاز اســت و در آن اجــازۀ پرداختــن بــه ایدههــای جدیــد داده
میشــود تــا در طــول مصاحبــه یــک نتیجــه از آنچــه مصاحبهشــونده میگویــد
بــه ارمغــان آورد .مصاحبهکننــده در مصاحبــۀ نیمهســاختاریافته بــه طــور کلــی،
چارچوبــی خــاص دارد کــه بایــد بــه آن پرداختــه شــود (ادواردز و هالنــد:2013 ،2
 .)2قابلیــت تصدیــق (معــادل روایــی در کارهــای کمــی) از طریــق حضور مســتمر
1. Holloway & Wheeler
2. Edwards & Holland
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محقــق در میــدان تحقیــق ،انجــام و اســتخراج دقیــق مصاحبههــا و بهرهگیــری از
نظــر ارزیابــان محقــق گشــته اســت و قابلیــت انتقــال (معــادل پایایــی در کارهــای
کمــی) از طریــق نــگارش یادداشــتهای فنــی ،مقایســه و مقارنــۀ یافتههــا بــا
ادبیــات تحقیــق و آرای صاحبنظــران مــورد وثــوق قــرار گرفــت.
قبــل از هــر چیــز در اجــرای پژوهــش حاضــر ،بــا مراجعــه بــه پژوهشهــای
انجامشــده و در دســترس دربــارۀ فرهنــگ کار در اســتان ایــام ،کشــور و جهــان،
ســعی شــد تصویــری مناســب و حتیالمقــدور کامــل از وضعیــت فرهنــگ کار
بــه دســت داده شــود؛ آنــگاه از رهگــذر آن بــه طراحــی فــرم مصاحبــه اقــدام
گــردد .در همــۀ شهرســتانهای اســتان ایــام ،مصاحبــه از شــهروندان تــا رســیدن
بــه اشــباع انجــام گرفــت.
در پژوهشهــای کیفــی معيــار ،توصيــف يــا تبييــن يك پديــده به مشــروحترين
شــكل ممكــن اســت؛ بنابرايــن در ایــن نــوع پژوهــش ،معیــار بــرای قضــاوت بــه
منظــور متوقــف کــردن نمونهگیــری از گروههــای مختلــف مربــوط بــه یــک
دســته ،اشــباع نظــری آن دســته اســت .اشــباع بــدان معنــی اســت کــه هیــچ
داده اضافــیای پیــدا نمیشــود کــه جامعهشــناس بتوانــد بــا آن ویژگیهــای
ایــن دســته را توســعه دهــد .پژوهشــگر نمونههــای مشــابه را بارهــا و بارهــا
میبینــد ،تــا از نظــر تجربــی اطمینــان حاصــل کنــد کــه یــک دســته اشــباع شــده
اســت .پژوهشــگر بــه راه خــود ادامــه میدهــد تــا گروههایــی را بیابــد و تنــوع
اطالعــات را تــا حــدّ امــکان گســترش دهــد ،تنهــا بــه ایــن منظــور کــه مطمئــن
شــود اشــباع بــر اســاس طیــف وســیعی از اطالعــات موجــود در دســته صــورت
گرفتــه اســت (گالســر و اشــتراوس .)61 :1967 ،1اشــباع داده يــا اشــباع نظــري
رويکــردي اســت کــه بــراي تعييــن کفايــت نمونهگيــري اســتفاده میشــود.
اشــباع حاصــل میشــود تــا نشــان دهــد دادههایــی کــه تاکنــون جم ـعآوری یــا
تحلیــل شــدهاند ،کفایــت میکننــد و جمــعآوری یــا تحلیــل دادههــای بیشــتر
ضــروری نیســت (ســاندرس و همــکاران .)1893 :2018 ،2اطمينان از بســندگي در
نمونــه ميتوانــد تضمينكننــدة اثربخشــي و كيفيــت پژوهــش كيفــي باشــد؛ بــه
1. Glaser & Strauss
2. Saunders et al.
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گونـهاي كــه بتــوان دســتيابي بــه اطالعــات مطلــوب را تضميــن نمــود ،پسمانــد
را بــه حداقــل رســاند و از هــرزروي نيــروي انســاني و  ...جلوگيــري کــرد
(مــورس .)717 :2001 ،1دســتيابي بــه بســندگي در تحقيــق ،از بررســي شــواهد
مربــوط بــه اشــباع قابــل دســتيابي اســت (مکنیــل .)3 :2005 ،2بــرای رســیدن
بــه اشــباع هــر مصاحبــه بعــد از تکمیــل توســط پژوهشــگران پیادهســازی شــد
و تحــت کدگــذاری و اســتخراج مفاهیــم قــرار گرفــت؛ بــه طــوری کــه تمامــی
نقــاط ضعــف و کمبودهــای احتمالــی فــرم مصاحبــه روشــن و اصــاح شــد.
نمونههــای مــورد مطالعــه ،جوانــان ایالمــی از شهرســتانهای مختلــف
اســتان شــامل  7نفــر از شــهر ایــام 5 ،نفــر از ایــوان 5 ،نفــر از چــرداول 5 ،نفــر
از دهلــران 5 ،نفــر از آبدانــان 5 ،نفــر از درهشــهر 5 ،نفــر از مهــران 4 ،نفــر از
ملکشــاهی 3 ،نفــر از ســیروان 3 ،نفــر از بــدره و  3نفــر از هلیــان بودنــد.
3
بعــد از حصــول اشــباع و اتمــام مصاحبههــا ،تحلیــل دادههــا مطابــق کالیــزی
( )1978بــه کار رفتــه در کار لینینگــر و مــک فارلنــد )2002( 4انجــام شــد .روش
کالیــزی هفتمرحلــهای بــه صورتــی انعطافپذیــر بــه ترتیــب ذیــل انجــام
شــده اســت:
در مرحلــۀ اول ،تمــام توصيفهــاي ارائهشــده توســط جوانــان ایالمــی
مصاحبهشــده ،كــه بــه طــور مرســوم پروتــكل ناميــده ميشــود ،بــه منظــور بــه
دســت آوردن يــك احســاس و مأنــوس شــدن بــا آنهــا خوانــده شــد .هــدف از
ایــن کار ،درک عمیــق محققــان از معنــای ذهنــی جوانــان اســتان ایــام و غــرق
شــدن آنهــا در دریــای دادههــای دریافتشــده از نمونههــا بــود.
در مرحلــۀ دوم ،بــه تــک تــک پروتكلهــا مراجعــه شــد و جمــات و عباراتــي
كــه بــه طــور مســتقيم بــه فرهنــگ کار مرتبــط اســت ،اســتخراج گردیــد .ايــن
مرحلــه کــه تحــت عنــوان «اســتخراج جمــات مهــم» شــناخته شــده اســت،
معــادل مرحلــۀ اســتخراج مفهــوم در تحلیــل تماتیــک میباشــد.
در مرحلــۀ ســوم ،محققــان تــاش کردنــد تــا بــه معنــاي هريــك از جمــات مهــم
1. Morse
2. Mac-neel
3. Colaizzi
4. Leininger & McFarland
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پــی ببرنــد .ايــن مرحلــه تحــت عنــوان «فرمولــه کــردن معانــی» شــناخته میشــود.
در مرحلــۀ چهــارم ،مراحــل فــوق بــراي هــر پروتــكل تكــرار شــد و معانــي
فرمولهشــده و مرتبــط بــه هــم در خوش ـههايي از تمهــا (تمهــای اصلــي) قــرار
گرفتنــد .در ایــن مرحلــه نــکات زیــر مــورد توجــه قــرار گرفــت:
1 .1از طريق مراجعه به پروتكلهاي اصلي ،اعتبار خوشهها بررسي شد.
2 .2در ايــن مرحلــه ،تناقضــات احمالــی در بيــن يــا درون خوشــههاي متعــدد
مــورد توجــه قــرار گرفــت و از هیــچ دادهای چشمپوشــي نشــد.
در مرحلــۀ پنجــم ،نتايــج در قالــب يــك توصيــف جامــع و کامــل از موضــوع
مــورد پژوهــش تلفيــق شــد.
در مرحلــۀ ششــم ،توصيــف جامــع پديــدۀ فرهنــگ کار بــه صــورت يــك
بيانيــۀ صريــح و روشــن از ســاختار اساســي پديــدۀ مــورد مطالعــه ،كــه اغلــب
تحــت عنــوان «ســاختار ذاتــي پديــده» نامگــذاري ميشــود ،فرمولــه شــد.
در مرحلــۀ هفتــم ،ســعی شــد از طريــق مراجعــۀ مجــدد بــه هريــك از
شــركتكنندگان و انجــام يــك مصاحبــۀ منفــرد يــا انجــام جلســات متعــدد
مصاحبــه ،نظــر شــركتكنندگان در مــورد يافتههــا پرســيده شــود و نســبت بــه
اعتبارســنجي نهايــي يافتههــا اقــدام گــردد.
یافتههای پژوهش
در معرفــی نمونههــای مــورد مطالعــه بایــد گفــت کــه جوانــان ایالمــی در دامنــۀ
 18تــا  35ســال پراکنــده بودنــد و تحصیــات آنهــا از دیپلــم تــا دکتــری را در بــر
میگرفــت .از مجمــوع  50نفــر 25 ،نفــر زن و  25نفــر مــرد هســتند کــه  30نفــر
از آنــان ،متأهــل و  20نفــر ،مجــرد میباشــند 11 .نفــر از افــراد مــورد مطالعــه،
شــاغل و  39نفــر دیگــر ،بیــکار یــا دارای شــغل نیمهوقــت بــا درآمــد غیرمکفــی
بودنــد .در ادامــه مهمتریــن یافتههــای پژوهــش بــر اســاس رویکــرد کالیــزی
ارائــه شــده اســت:
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1 .1وضعیت فرهنگ کار جوانان ایالمی
جــدول شــمارۀ  ،1بــه شــناخت و ادراک وضعیــت فرهنــگ کار در بیــن جوانــان
ایالمــی اختصــاص دارد.
جدول شمارۀ ( .)1نگاه جوانان ایالمی به کار
پروتکل

مفهوم مهم

بــه نظــرم کار کــردن واقعــ ًا مهمــه و بــرای
زندگــی آدم ضروریــه

اهمیت کار

کار خیلی الزم و ضرویه برای همۀ آدمها

ضرورت کار برای
انسان

بــدون کار کــردن اصــ ً
ا نــه خانــواده تشــکیل کار پایۀ تشکیل
میشــه نــه جامعــه
خانواده و جامعه

فکــر میکنــم کار کــردن هــم باعــث ســامتی جســم کار باعث سالمت
میشــه هــم روح و روان آدم آرامــش بیشــتری داره
جسم
ســامتی بــدن و ســامتی اعصــاب و روان بــه کار کار عامل سالمت
کــردن بســتگی داره؛ البتــه در شــرایط درســتش
روانی و عصبی

هــر کار ســختیهای خودشــو داره؛ اصــوالً کار
آســون نداریــم .همیــن ســختیهای کار هســت کــه
ارزش کار و بــاال میبــره

سختی کار
به ارزش کار
میافزاید

راســتش کار کــه خیلــی مهمــه .از همــه نظــر مهمــه.
کار خــوب و آبرومنــد داشــته باشــی .هرجــا بــری
بــا هرکــی ســام و علیــک کنــی اولــش میپرســه
کارت چیــه؟!

اهمیت کار در
شبکۀ مناسبات
اجتماعی

اگــه کار درســت و درمــون نداشــته باشــی ک ً
ال
هیچجایــی نــری ســنگینتری؛ حتــی بخــوای
دوســت از جنــس مخالــف داشــته باشــی باید دســت
کمــش یــک کار تماموقــت داشــته باشــی؛ وگرنــه
کســی باهــات دوســت نمیشــه!

اهمیت کار در
روابط عاطفی -
احساسی

تا شــغل و درآمد درســت نداشــته باشــی نمیتونــی ازدواج
کنــی .یعنــی هیچکــس باهــات ازدواج نمیکنــه فرقــی
نمیکنــه دختــر یا پســر؛ هرچنــد کار برای پســرها مهمتره.
ازدواج هــم کــرده باشــی اگه کار نداشــته باشــی زن و بچت
تحویلــت نمیگیــرن

اهمیت کار در
روابط زناشویی
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بــا توجــه بــه جــدول شــمارۀ  ،1مهمتریــن معانــی فرمولهشــده در حــوزۀ فرهنــگ
کار جوانــان ایالمــی ،عبارتنــد از :اهمیــت و ضــرورت کار بــرای جوانــان ،کار
عامــل س�لامت جسـ�می و روانــی ،کار ســخت بــه مثابــه کار ارزشــمند و تأکیــد
اجتماعــی بــر کار کــه خــود ،ایــن مفاهیــم را شــامل میشــود )1 :اهمیــت کار
در شـ�بکۀ مناسـ�بات اجتماعـ�ی )2 ،اهمیــت کار در روابــط عاطفی-احساســی و )3
اهمیــت کار در روابــط زناشــویی .در ایــن راســتا اطالعرســان  11گفتــه اســت:
«بــه نظــرم کار کــردن واقعـ ًا مهمــه و بــرای زندگــی آدم ضروریــه .بــدون کار
اصـ ً
ا نمیشــه زندگــی کــرد .نمیشــه نــون خــورد ،آب خــورد .همــه چیــز
پولیــه و بــرای داشــتن پــول هــم بایــد کار کــرد و نمیشــه توقــع داشــت
بــدون کار و تــاش چیــزی بــه دســت بیاریــم؛ هرچنــد تــوی جامعــۀ مــا
گاهــی اوقــات میشــه بــا اختــاس و دزدی همــه چیــز رو بــه دســت آورد»
(مــرد ،32 ،کارشناســی ارشــد).

همچنیــن اطالعرســان  24بــر ضــرورت کار در مناســبات اجتماعــی تأکیــد کــرده
و گفتــه اســت:
«راســتش کار کــه خیلــی مهمــه .از همــه نظــر مهمــه کــه کار خــوب و
آبرومنــد داشــته باشــی؛ چونکــه همیشــه هرجــا بــری بــا هرکــی ســام و
علیــک کنــی اولــش میپرســه کارت چیــه؟ حتــی بیــن اقــوام و آشــناها
هــم همینطــوره .هرچقــدر کارت مهمتــر باشــه بیشــتر تحویلــت میگیــرن
و احتــرام بیشــتری هــم داری .پــس خیلــی مهمــه کــه حتمــ ًا کار و شــغل
درســت و حســابی داشــته باشــی وگرنــه منــزوی میشــی بــه کلــی» (زن،
 ،28کارشناســی ارشــد).

2 .2مؤلفههای مرتبط با فرهنگ کار
جــدول شــمارۀ  2مؤلفههــای مرتبــط بــا فرهنــگ کار جوانــان ایالمــی را نشــان
داده اســت.
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جدول شمارۀ ( .)2مؤلفههای مرتبط با وضعیت نامناسب فرهنگ کار در ایالم
پروتکلها

مفاهیم مهم

باید سرمایه و پول الزم برام فراهم باشه

اهمیت داشتن
سرمایه

کار نیـاز بـه سـرمایه داره کـه خـب مـن نـدارم .خیلیـا
ندارنـش

فقدان سرمایه

بایـد فضـای کافـی و سـرمایۀ کافی داشـته باشـی .وقتی
نداشـته باشـی طبیعیـه روحیه و انگیـزۀ کار هـم نداری

لزوم داشتن فضا و
سرمایه

بایـد گرفتن مجوزها راحتتر باشـه .پسـرخالهم  2سـال
دنبـال مجـوز دوید آخرش هم نگرفـت و چند میلیونش
بر بـاد رفت

دشواری دریافت
مجوز

گرفتـن جـواز و خیلـی سـخت و زمانبـر و هزینهبـره ،زمانبر و هزینهبر
ارزشـش رو نـداره واقعـ ًا
بودن دریافت مجوز
بایـد دولـت و بانکهـا سـرمایۀ الزم رو بهـم بـدن کـه
نمـیدن یـا اگـه مـیدن اونقـدر روش سـود میگیرن که
ً
اصلا بـا دخـل و خـرج نمیخونه

عدم حمایت مالی
بانکها و بهرۀ
بانکی باال

بایـد بتونـی دربـارۀ کاری کـه میخـوای انجـام بـدی
مشـاورههای مناسـب و درسـت و علمـی و تخصصـی
بگیـری کـه فکـر کنـم همـه تـو ایـن قضیـه مشـکل
داریـم .طـرف وام میگیـره بـرای یـک کاری بعـدش به
مشـاورههای فنـی درسـت دسترسـی نـداره و شکسـت
میخـوره و بیچاره میشـه و دیگه هم سـراغ کار نمیره

عدم دسترسی به
مشاورههای الزم و
تخصصی

اسـتخدام کـه همش پارتیبازیـه .من خودم  3بـار تا مرز
اسـتخدام رفتـم هر دفعـه یکی دیگه جایگزینم شـد! ک ً
ال
از کار کـردن ناامیدم کردن

سختی استخدام به
خاطر بیعدالتی
در استخدام و
بهکارگیری

مـن خـودم کارگاه داشـتم؛ امـا امـکان فروش نداشـتم و
آخـرش ورشکسـت شـدم .کارگاهـم تو روسـتا بـود و
جـاده نامناسـب و تـو اسـتان هـم بـازار مشـخصی برام
نبـود .هزینـۀ انتقـال محصوالت به بـازار خیلی بـاال بود.

فراهم نبودن امکان
فروش تولیدات

وقتی میخوای کسـبوکار راه بنـدازی باید از قبل بازار
فروشـت مشـخص باشـه؛ وگرنه راه به جایی نمیبری یا
نهایتـش یه پول بخورنمیـری درمیاری .ما تـو ایالم برای
کسـبوکارها بازار فروش نداریم.

فقدان بازار فروش
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ضعف
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نهادی و
سازمانی
رابطهبازی در
استخدام و
بهکارگیری

ضعف
زیرساختها

ضعف
نهادی و
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مفاهیم مهم

مـن کارم گرفتـه بـود؛ امـا چندتـا از همصنفیهـام توی
همـون خیابـون هـرروز یک دردسـر تـازه برام درسـت
میکـردن ،آخـرش زیرآبمو پیـش صاحب مغـازه زدن و
ناچـار شـدم اونجـا رو تخلیه کنم .جـای دیگه همینجور
شد .

رقابت ناسالم در
فضای کسبوکار
استان

مـن چندجایی قب ً
ال کار کردم .کارفرماها کارکنانشـون رو
نگرش نامناسب
مثـل بـرده میبینن کـه به انـدازۀ چنـد نفر باید براشـون
کارفرماها نسبت به
کار کنـی؛ امـا سـر ماه که میشـه سـر دادن حقـوق کلی
کارکنان
مشـکل و دردسـر برات درسـت میکنن

معانی
فرمولهشده

تم

رواج خلقیات
منفی کاری
ضعف
فرهنگ
عمومی

بـه نظـرم مـا از بچگی چـه در خونه و چه در مدرسـه و
دانشـگاه بـرای ایـن کارها درسـت آمـوزش ندیدیم .چه
کارفرمـا باشـیم چه کارگر یا کارمند چـه مدیر ،نگاهمون
بـه کار کـردن ،کارمند اسـتخدام کـردن ،توقعـات کاری
و مسـئولیتپذیری و  ...غلطـه ،چـون بـراش امـوزش
درسـت و مناسـب ندیدیم

نداشتن آموزشهای
الزم و مناسب
دربارۀ نگرش
کاری ،استخدامی،
مدیریتی و ...

بایـد از لحـاظ فنـی و تخصصـی آمـوزش دیده باشـیم،
خصوصـ ًا تو مراکـز فنی وحرفهای ،مدرسـه و دانشـگاه.
وقتـی تخصص نداری یا تخصصت رو درسـت بهشـت
آمـوزش نمـیدن نمیتونـی کسـبو کار راه بنـدازی و
درسـت شـغلتو انجام بدی

کمبود آموزشهای
فنی و تخصصی

البتـه تـو مدرسـه و دانشـگاه بایـد اهمیـت کار کـردن و
مسـئولیتپذیری رو بهـت یـاد بـدن؛ ولـی اینجـوری
نیست

تربیت نادرست در
مدرسه و دانشگاه

اتفاقـ ًا دوسـتم وضعیـت مالیشـون خیلـی خوبـه .بخوان
ً
اصلا اهمیتی بـه کار و
نصـف ایلام رو میخـرن! ولـی
ایـن چیـزا نمیده .همـش ول میگـرده و ایـن ور و اون
ور عالفـه .بابـاش میگـه کار میخواد چـکار؟! پس این
همـه مـال و دارایـی رو میخـوام چـکار! کنم!

ثروت
فراهم بودن امکانات خانوادگی و
و ثروت خانوادگی نگاه نامناسب
به کار

اینجـور کسـانی رو دیـدم .طرف از بس خودش سـختی
کشـیده تـو زندگیش ،حـاال اص ً
ال اجازه نمیـده بچههاش
کار کنـن یـا زحمتـی بکشـن بـرای بـه دسـت آوردن
چیـزی .همـه چیزو حاضـر و آماده میکنه تو حلقشـون.
بعـدش هـم از بیمسـئولیتی بچههاشـون مینالـن ،مثـل
عمـوی خودم

آمادهخواری و
نیاموختن لزوم
تالش و کوشش در
خانواده

نیاموختن
تـو خونـه وقتـی مسـئولیتپذیری رو یاد نگیـری بزرگ
مسئولیتپذیری در
هم که بشـی مسـئولیتپذیر نمیشـی
خانه
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فقدان آموزش
الزم

آمادهخواری
و نیاموختن
مسئولیتپذیری

ضعف
فرهنگ
عمومی

نگرش
خانوادگی
نامناسب به
کار
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پروتکلها

مفاهیم مهم

معانی
فرمولهشده

تم

مـن مدتـی تهران بـودم .اونجا اکثـر مردم فکـر میکردن
مـا ایالمیهـا و به طور کلی کردها کار ُکن نیسـتیم و تنبل
ذهنیت فرهنگی
و بیمسـئولیت هسـتیم؛ حتی مسـئولین اسـتان خودمون
نامناسب ساختارمند
هـم اینجـوری فکر میکنـن ،چون ً
مثلا بازارچـه مرزی
نسبت به کار
کـه میری یا شـرکتهای نفـت و پتروشـیمی و قرارگاه
ایالمیها
 ...بیشـتر شـغلهای درجۀ یک رو به غیربومیها دادن و
حمالیـش فقط بـه ایالمیها میرسـه
فکـر میکنـم از قدیـم همینجـوری زدن تـو سـر مـا
ایالمیهـا و گفتـن تنبل هسـتیم و خشـن هسـتیم و کار
نمیکنیـم؛ در حالـی که پـدران ما از قدیم خیلی سـخت
ً
اصلا کار و تالشـو باعـث برکـت زندگـی
کار کـردن.
میدونسـتن و بیـکاری عـار بـود و باعـث شـرمندگی.
کارهـای سـخت و طاقتفرسـا تـوی بدتریـن شـرایط
آبوهوایـی و بـدون کمترین امکانـات انجـام میدادند؛
امـا امـروزه کار نیـاز به امکانـات و تخصـص دار .،چون
همـه نمیتونـن دامـداری و کشـاورزی کنـن؛ حتـی اینا
هـم بـه امکانـات و پول زیـاد نیـاز دارن.

القای فرهنگی
تنبلی و ناتوانی
به ایالمیها
القای فرهنگی
ناتوانی به ایالمیها
و نادیده گرفتن
ضعف امکانات و
تخصص

میگـن مـا تنبـل هسـتیم یـا پشـتکار نداریـم؛ امـا مگه
کار سـختتر از کولبـری هـم داریـم؟ فقـط کوردهـا و
نادیده گرفتن
بلوچهـا کولبـری میکنـن؛ یعنـی نـه تنبـل هسـتیم و نه
بیعدالتی اقتصادی
بـدون پشـتکار .واقعیـت اینـه فقـط عدالـت اقتصـادی
و القای عدم پشتکار
نیسـت .امکانـات مرکـز رو بـده به ایلام و کرمانشـاه و
به ایالمیها
کردسـتان و بلوچسـتان اگـه کار نکردیـم اونوقـت بگـو
تنبـل و بیپشـتکار هسـتید

هژمونی
فرهنگی
مرکز-
پیرامون

وجود
بیعدالتی
اقتصادی و
اجتماعی

مطابــق جــدول شــمارۀ  2مهمتریــن تمهــای تشــکیلدهندۀ وضعیــت کار
جوانــان در اســتان ایــام ،عبارتنــد از :ضعــف بنیــۀ اقتصــادی جوانــان ،ضعــف
نهـ�ادی و ســازمانی ،ضعــف فرهن�گـ عمومـ�ی ،نگــرش خانوادگــی نامناســب بــه
کار و هژمونــی فرهنگــی مرکز-پیرامــون .تمهــای مذکــور نیــز بــه نوبــۀ خــود
مشــتمل بــر ایــن مفاهیــم فرمولهشــده هســتند )1 :فقـ�دان سـ�رمایۀ الزم)2 ،
ضعــف و نقــص ســازمانها و نهادهــای مربــوط )3 ،رابطهبــازی در اســتخدام و
بهکارگیــری )4 ،ضعــف زیرســاختها )5 ،رواج خلقیــات منفــی کاری )6 ،فقــدان
آمــوزش الزم )7 ،ثــروت خانوادگــی و نــگاه نامناســب بــه کار )8 ،آمادهخــواری
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و نیاموختــن مســئولیتپذیری در خانــواده )9 ،القــای فرهنگــی صفــات تنبلــی
و ناتوانــی بــه ایالمیهــا و  )10وجــودبیعدالتــی اقتصــادی و اجتماعــی در
ســاختار اجتماعــی -اقتصــادی کشــور.
در این راستا اطالعرسان  9گفته است:
«بــرای راهانــدازی یــک کسـبوکار بایــد فضــا و مــکان کافــی و مناســب از خــودت
داشــته باشــی یــا اینکــه اونقــدر ســرمایه داشــته باشــی کــه بتونــی مــکان مناســب
رو رهــن و اجــاره کنــی .وقتــی هیچکــدوم رو نداشــته باشــی ،طبیعیــه روحیــه و
انگیــزۀ کار هــم نــداری ،چــون واقعـ ًا کاری از دســتت برنمیــاد .خصوصـ ًا تــوی ایــن
وضعیــت بــد اقتصــادی کــه اکثــر خانوادههــا بــا مشــکالت اقتصــادی مواجــه هســتن
و همــه چیــز گرونــه شــدیدا ً بــدون داشــتن بنیــۀ مالــی قــوی هیــچ کاری نمیتونــی
بکنــی .خــود تــو اگــه وضــع مالیــت خــوب بــود مغــازه رو جمــع نمیکــردی و
توســعهش مـیدادی!» (مــرد- ،20 ،کارشناســی).

اطالعرســان  14نیــز ضعــف نهــادی و ســازمانی را در رفــع مشــکالت گرفتــن
مجــوز کســبوکارها برجســته کــرده و گفتــه اســت:

«بایــد گرفتــن مجوزهــا راحتتــر باشــه .االن خیلــی ســخت میشــه مجــوز
یــک کاری رو گرفــت .اینقــدر گیــر و گرفــت و رفتــن و اومــدن داره کــه پشــیمونت
میکنــن .یــه دونــه مجــوز کــه نبایــد ایــن همــه دردســر داشــته باشــه گرفتنــش .اگــه
طــرف تخصــص و مدرکشــو داره خــب بایــد مجوزشــو بهــش بــدن .اینقــدر طــرف رو
میــارن و میبــرن کــه بــه غلــط کــردن بیفتــه و بیخیــال کســب و کار بشــه .بــا ایــن
پیشــرفتهای علمــی و الکترونیکــی شــدن همــه چیــز دیگــه نبایــد اص ـ ً
ا نیــازی بــه
رفتــن و حضــور طــرف باشــه .مثــل ثبتنامهــای اینترنتــی بــرای کنکــور و اســتخدامی
و  ...بایــد اینــم اینترنتــی کننــد و تمــام .پســرخالم  2ســال دنبــال مجــوز دویــد آخــرش
هــم نگرفــت و چنــد میلیونــش بــر بــاد رفــت .مــن وقتــی اونــو میبینــم از دنبــال
مجــوز رفتــن وحشــت میکنــم» (مــرد ،27 ،کارشناســی ارشــد).

اطالعرســان  29از القــای ذهنیــت منفــی تنبلــی و کاهلــی ایالمیــان و کردهــا و
بــه طــور کلــی ،مرزنشــیان توســط ســاختار رســمی ســخن گفتــه و مدعــی اســت
کــه ایــن ذهنیــت حتــی مســئوالن بومــی اســتان را نیــز تحــت تأثیــر خــود قــرار
داده اســت و آنــان نیــز از همیــن دیــدگاه بــه نیــروی کار یــا جوینــدگان کار بومــی
نــگاه میکننــد:
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«مــن مدتــی تهــران بــودم ،اونجــا اکثــر مــردم فکــر میکــردن مــا ایالمیهــا و بــه
طــور کلــی کردهــا کار ُکــن نیســتیم و تنبــل و بیمســئولیت هســتیم؛ حتــی مســئولین
اســتان خودمــون هــم اینجــوری فکــر میکنــن ،چــون مث ـ ً
ا بازارچــۀ مــرزی کــه
مـیری یــا شــرکتهای نفــت و پتروشــیمی و قــرارگاه  ...بیشــتر شــغلهای درجــۀ
یــک رو بــه غیربومیهــا دادن و حمالیــش فقــط بــه ایالمیهــا میرســه .تــوی
بخــش  ...از قــرارگاه  ...کار میکردیــم بــه همــراه چنــد نفــر از دوســتانم .تــا رئیــس
اون بخــش کارگاه عــوض شــد و یکــی از شــهرکرد مســئول اون بخــش شــد ،همــۀ
ایالمیهــا رو بیــرون کــرد و بــه جــای هــر یــک نفــر نیــروی بومــی حدأقــل  3نفــر
از همشــهریهای خودشــو آورد و بهکارگیــری کــرد .اعتــراض مــا هــم بــه رئیــس
قــرارگاه فایــده نداشــت .تــو شــرکتهای نفــت و پتروشــیمی و گاز هــم همینجــوره؛
متأســفانه حتــی وقتــی رئیــس بومــی باشــه بازهــم بیشــتر نیروهــای متخصــص و
مدیــران و اصــل کاریهــا غیربومــی و سفارشــی هســتن و فقــط کارهــای خدماتــی
و ســخت بدنــی یــا نهایتـ ًا نگهبانــی رو راحــت بــه ایالمیــا مـیدن» (زن ،35 ،دکتــرا).

3.3ماهیت ساخت پدیدۀ فرهنگ کار در ایالم
در پدیدارشناســی بهویــژه روش کالیــزی ،پژوهشــگر بایســتی در انتهــای تحلیــل
توصيفــی جامــع از پديــدۀ مــورد مطالعــه را بــه صــورت يــك بيانيــۀ صريــح و
روشــن از ســاختار اساســي پديــدۀ مــورد مطالعــه ارائــه نمایــد كــه اغلــب تحــت
عنــوان «ســاختار ذاتــي پديــده» نامگــذاري ميشــود .در توصیــف پدیــدۀ فرهنــگ
کار در بیــن جوانــان ایالمــی بــا توجــه بــه یافتههــای پژوهــش میتــوان گفــت
کــه فرهنــگ کار جوانــان ایــن اســتان از وضعیــت نســبت ًا مناســبی برخــوردار
اســت؛ بــه طــوری کــه عــاوه بــر پیشــینۀ قداســت و اهمیــت و ارزش کار و
تــاش در فرهنــگ ایالمــی ،امــروزه نیــز در ذهــن جوانــان ایالمــی ،کار امــری
ضــروری و بســیار مهــم بــرای خــود ،خانــواده و جامعــه میباشــد؛ امــا ایــن
وضعیــت بــه وســیلۀ عوامــل مختلفــی تحتالشــعاع قــرار گرفتــه اســت کــه
مهمتریــن آنهــا ،عبارتنــد از :ضعــف بنیــۀ اقتصــادی جوانــان ،عــدم حمایــت
یــا حمایــت مالــی نامناســب نهادهــای اقتصــادی و رفاهــی از کار و کارآفرینــی،
ضعــف نهــادی و ســازمانی و ضعــف زیرســاختها ،ضعــف فرهنــگ عمومــی،
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نگــرش خانوادگــی نامناســب بــه کار و هژمونــی فرهنگــی مرکز-پیرامــون .شــکل
( )1ماهیــت وضعیــت فرهنــگ کار در بیــن جوانــان اســتان ایــام را بــه خوبــی بــه
تصویــر کشــیده اســت.

شکل ( .)1ماهیت وضعیت فرهنگ کار در بین جوانان استان ایالم

نتیجهگیری
مطالعــۀ حاضــر بــا هــدف پدیدارشناســی وضعیــت فرهنــگ کار در بیــن جوانــان
اســتان ایــام انجــام شــد.
مطابــق یافتههــای پژوهــش ،وضعیــت فرهنــگ کار جوانــان ایالمــی بــا گذشــتۀدرخشــان ،نســبت ًا مناســب اســت؛ امــا تحــت زمینــه و بســتر فرهنگــی ،اجتماعی
و اقتصــادی خــاص خــود تصویــری ضعیــف را از خــود نمایــش میدهــد.
مهمتریــن مؤلفههــای مرتبــط بــا وضعیــت فرهنــگ کار جوانــان اســتان ایــام
را میتــوان در چنــد بعــد ،مــورد نظــر قــرار داد -1 :بعــد اقتصــادی کــه در
آن مهمتریــن مؤلفههــا عبارتنــد از :بنیــۀ ضعیــف اقتصــادی جوانــان ایالمــی،
حمایــت نامناســب نهادهــا و ســازمانهای مربــوط و ضعــف زیرســاختها،
 -2بعــد فرهنــگ عمومــی کــه در آن مهمتریــن مؤلفههــا عبارتنــد از :رواج
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خلقیــات کاری منفــی ماننــد رقابــت ناســالم در فضــای کســب و کار ،نگــرش
منفــی متقابــل کارفرمــا و کارکنــان ،فقــدان آموزشهــای الزم در حــوزۀ
نگــرش ،تخصــص و تحصیــل ،هژمونــی فرهنگــی مرکز-پیرامــون بــا القــا و
برجستهســازی ضعــف فرهنــگ کار ایالمیهــا و مرزنشــینان و نادیــده گرفتــن
فقــدان عدالــت در توزیــع اقتصــادی و اجتماعــی و  -3بعــد خانوادگــی کــه
در آن مهمتریــن مؤلفههــا عبارتنــد از :ثــروت خانوادگــی و نــگاه نامناســب بــه
کار و تــاش و آمادهخــواری و نیاموختــن مســئولیتپذیری در خانــواده.
بــه نظــر اینــدد ( ،)2021نگــرش ،تعــادل کار و زندگــی ،فرصتهــای رشــد و
رضایــت شــغلی افــراد همــه بــه فرهنــگ کار آنهــا بســتگی دارد؛ امــا فرهنــگ
کار خودبهخــود بــه وجــود نمیآیــد و محیــط اجتماعــی و بســتر فرهنگــی از
مهمتریــن مــواردی هســتند کــه آن را تحتالشــعاع قــرار میدهنــد؛ بــه عبــارت
دیگــر فرهنــگ کار از بســتر اجتماعــی و فرهنگــی هــر جامعــه برمیخیــزد .بــه
بــاور هــاف و اســتیگلیتز ( )2016فرهنــگ کار انســان تحــت تأثیــر دو اثــر
عمیــق اجتماعــی اســت )1 :زمینههــای اجتماعــی کــه وی در معــرض آن قــرار
گرفتــه و بهویــژه بــه آن عــادت کــرده اســت و  )2مدلهــای ذهنــی فرهنگــی
شــامل مقولههــا ،هویتهــا ،روایتهــا و جهانبینــی کــه وی بــرای پــردازش
اطالعــات اســتفاده میکنــد .زمینههــا مطابــق یافتههــای پژوهــش حاضــر
شــامل زمینههــای اقتصــادی ،فرهنــگ عمومــی و خانوادگــی هســتند .از نظــر
تالــر و سانشــتاین ( ،)2008پیشــینه و زمینــۀ اجتماعــی و فرهنگــی ،نشــانهها
یــا الگوهایــی را ســاخته و درونــی میســازند کــه هنجــار یــا رفتــاری را در
حــوزۀ اقتصــادی شــکل دهنــد و بــر اســاس نظریــۀ اســتاندارد اقتصــادی بــر
رفتــار اقتصــادی افــراد تأثیــر میگذارنــد.
مطابــق یافتههــای پژوهــش ،فقــدان یــا ضعــف ســرمایۀ اقتصــادی جایــگاهمهمــی در وضعیــت فرهنــگ کار جوانــان ایالمــی دارد .اصــوالً هــر کار و
فعالیــت اقتصــادی و حتــی غیراقتصــادی قبــل از هرچیــز نیــاز بــه ســرمایه دارد
و بــدون داشــتن ســرمایۀ کافــی امــکان راهانــدازی کسـبوکار وجــود نــدارد .از
آنجــا کــه بــه طــور طبیعــی بخــش زیــادی از جامعــه تــوان مالــی الزم را بــرای
راهانــدزای کســبوکار ندارنــد ،کارآفرینــان میبایســت بــه دنبــال جــذب
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ســرمایه از طریــق ســرمایهگذاران خصوصــی یــا دریافــت وام از نهادهــای
مالــی ماننــد بانکهــا باشــند .امــا نتایــج مطالعــه و همینطــور مشــاهدات میدانــی
نشــان میدهــد کــه جوانــان ایالمــی بــرای تأمیــن ســرمایۀ مــورد نیــاز بــرای
بوکار خــود بــا دشــواریها و موانــع بســیاری مواجــه هســتند.
راهانــدازی کسـ 
از طرفــی هــم عمـ ً
ا ســرمایهگذار خصوصــی بــه آن صــورت در ســطح اســتان
یافــت نمیشــود؛ در نتیجــه دریافــت وام از بانکهــا و نهادهــای مالــی رســمی
تنهــا راه جــذب ســرمایه بــرای کارآفرینــان ایالمــی اســت .دریافــت وام نیــز
مطابــق مشــاهدات و اظهــارات کارآفرینــان بــه ماننــد هفتخــوان رســتم تمــام
انــرژی و انگیــزۀ کار را از جوانــان میگیــرد و در صــورت دریافــت وام بــا
بهرههــای ســنگین و غیرقابــل پرداخــت مواجــه میشــوند کــه در بهتریــن
حالــت ورشکســتی انتظــار آنهــا را خواهــد کشــید .ایــن مســائل وامهــای
دریافتــی را بــه جــای کارآفرینــی روانــۀ بازارهــای ســرمایه ماننــد دالر ،ســکه،
احتــکار ،داللــی و  ...نمــوده اســت .بــه ایــن وضعیــت ،نداشــتن حامــی یــا
مشــاورههای شــغلی درســت را نیــز بایــد اضافــه کــرد کــه حتــی در صــورت
فراهــم بــودن ســرمایۀ مــورد نیــاز ،عــدم دسترســی بــه مشــاورههای فنــی
تخصصــی و ارزان عمــ ً
ا از کســبوکار یــک ســراب مبهــم و تــا حــدودی
ترســناک را پیــش روی جوانــان ایالمــی قــرار میدهــد .از نظــر بوولــز و پوالنیــا
رییــس ( )2012وضعیــت اقتصــادی و تســهیالت الزم بــرای کار ،دسترســی بــه
آموزشهــای تخصصــی و فنــی ،حمایتهــای مالــی نهادهــا ،دسترســی بــه
مشــاورههای تخصصــی و کمهزینــه ،رونــق اقتصــادی در بــازار و تســهیل
فــروش کاالهــا و ارتبــاط دانشــگاه و صنعــت میتوانــد وضعیــت فرهنــگ کار
جامعــه را متأثــر ســاخته و آن را بهبــود دهــد؛ در حالــی کــه نقــص در هرکــدام،
فرهنــگ کار را بــا چالشهــای اساســی مواجــه میســازد.
یافتههــای پژوهــش نشــان میدهــد کــه ضعــف در زیرســاختها جایــگاهمهمــی در بازنمایــی وضعیــت ضعیــف فرهنــگ کار جوانــان ایالمــی دارد؛
بــه طــور معمــول ســاخت هــر کاال یــا محصولــی نیازمنــد مــواد الزم خــود
اســت و چنانچــه ایــن زیرســاختها فراهــم نباشــد ،هرگــز بــه مرحلــۀ تولیــد
نخواهــد رســید ،از طــرف دیگــر بــرای اینکــه تولیــد آن بــه صرفــه باشــد و
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ســود عایــد ســازنده نمایــد بایســتی فضــا و امــکان فــروش آن فراهــم باشــد؛
در غیــر اینصــورت ورشکســتگی آشــکارترین ارمغــان کســبوکار خواهــد
بــود .بــا توجــه بــه اینکــه در اســتان ایــام ضعــف زیرســاختها بــه شــدت
کارآفرینــان و کســبوکارها را بــا مشــکل و چالــش مواجــه ســاخته اســت،
جوانــان ایالمــی راهانــدازی کسـبوکار را یــک قمــار خطرنــاک میبیننــد .ایــن
واقعیــت نیــز موجــب شــده اســت کــه در حــوزۀ فرهنــگ کار ،فرهنــگ کار
جوانــان ایالمــی ضعیــف بازنمایــی شــود .از نظــر بوولــز و پوالنیــا رییــس
( ،)2012عواملــی چــون فراهــم بــودن زیرســاختها و امکانــات و تســهیالت
الزم بــرای کار و دسترســی بــه آموزشهــای تخصصــی و فنــی ،وضعیــت کار
را بهبــود میدهــد و ضعــف ایــن مــوارد از کیفیــت فرهنــگ کاری جوانــان
میکاهــد.
ســهلالوصول بــودن امکانــات و تأمیــن نیازهــا بــرای فرزنــدان و نیاموختــنمســئولیتپذیری در محیــط خانــواده نیــز جــزو مؤلفههــای مهــم تعیینکننــده
اســت کــه میتوانــد اخاللگــر در فرهنــگ کار جوانــان ایالمــی باشــد .برخــی
از جوانــان ایالمــی کــه دارای پیشــینۀ تاریخــی و خانوادگــی ســختکوش
و تالشــگر هســتند امــروزه از کودکــی تحــت رویکــرد آمادهخــواری
و ســهلالوصول بودگــی همــه چیــز توســط خانــواده قــرار گرفتهانــد؛
رویکــردی کــه بــه آنهــا القــا میکنــد بــرای بــه دســت آوردن و رفــع نیازهــا
نیــازی بــه تــاش و سختکوشــی نیســت و همــه چیــز هماننــد هتــل پنــج
ســتاره دائمـ ًا مهیاســت .ایــن بخــش از جوانــان ایالمــی از کودکــی تــا جوانــی
در یــک فضــای فاقــد مســئولیتپذیری زندگــی میکننــد و رشــد مییابنــد؛
درنتیجــه در جوانــی نیــز تــوان تقبــل مســئولیت در حــوزۀ کار ،خانــواده و ...
را ندارنــد .آلســینا و جولیانــو ( )2015معتقدنــد کــه فضــای خانــواده ،عــرف
اجتماعــی و آموختههــای فرهنگــی در نظــام آموزشــی و خانــواده میتوانــد
فرهنــگ کار را تقویــت کنــد.
بــر اســاس نتایــج مطالعــۀ حاضــر ،هژمونــی فرهنگــی و القــای ذهنیــتتنبلبودگــی و ضعــف فرهنــگ کار و تــاش در سیســتم رســمی سیاســی
بــا دیــدگاه مرکز-پیرامونــی نیــز جایــگاه مهــم و تعیینکننــدهای در ترســیم
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فرهنــگ کار جوانــان ایالمــی داشــته اســت .ایــن الگــوی بازنماییشــده نــه
تنهــا جوانــان ،بلکــه سیاس ـتگذاران و مســئوالن اســتانی را نیــز تحــت تأثیــر
خــود قــرار داده و مطابــق اظهــارات اطالعرســانها ،آنــان نیــز مطابــق همیــن
تصــور بازنماییشــده تصمیــم میگیرنــد و رفتــار اقتصــادی دارنــد .بــه تبــع از
نظریــۀ هژمونــی فرهنگــی «گرامشــی» میتــوان گفــت کــه امــروزه ایــن تلقی از
فرهنــگ کار ضعیــف ایالمــی توســط مســئوالن و بخشــی از جامعــه بــه صورت
یــک امــر طبیعــی پذیرفتــه شــده و نقــش و تأثیرگــذاری مؤلفــۀ بیعدالتــی
اقتصــادی نادیــده گرفتــه شــده اســت.
در نهایــت شــاید مطابــق یافتههــای ایــن پژوهــش بتــوان بیــن فرهنــگ بومــیایالمــی بــا ویژگیهایــی نظیــر سختکوشــی ،ارزش عــرق جبیــن ،کار،
تــاش ســخت ،ارزش نــانآوری و  ...و وضعیــت فرهنــگ کار امــروزی جوانان
ایالمــی نســبت و ارتباطــی یافــت .بــه نظــر میرســد ایــن فرهنــگ ســنتی در
دوران جدیــد از طریــق لــزوم اجتماعــی و تأکیــد اجتماعــی بــر کار و داشــتن
شــغل و درآمــد بازتولیــد شــده؛ امــا تحــت تأثیــرات عمیــق مؤلفههایــی کــه
پیشــتر ذکــر آن رفــت بــا چالشهــای جــدی مواجــه گردیــده اســت؛ بــر ایــن
اســاس بــه نظــر دیمگیــو ( )1997تجــارب اجتماعــی گذشــته و ســاختارهای
اجتماعــی گذشــته میتواننــد منجــر بــه روشهــای پایــدار مفهومســازی یــک
وضعیــت و درنتیجــه باورهــای پایــدار و نتایــج اجتماعــی شــوند.
پیشنهادات سیاستی
−بــا توجــه بــه نتایــج پژوهــش ،بــرای ارتقــا و بهبــود فرهنــگ کار جوانــان
ایالمــی ،قبــل از هرچیــز نیــاز اســت موانــع اصلــی و مهــم کارآفرینــی و
راهانــدازی کســب و کار برداشــته و مترفــع شــود .در ایــن راســتا یکــی از
مهمتریــن اقدامــات میتوانــد تســهیل دریافــت مجــوز کس ـبوکار از لحــاظ
هزینــه و زمــان باشــد.
−جــذب ســرمایهگذاران خــارج از اســتان؛ همچنیــن ســرمایهگذاران اســتانی
بــرای ســرمایهگذاری در پروژههــای کســبوکار اســتان و اختصــاص وام
اشــتغال و کارآفرینــی بــا ســودهای معقــول هماننــد ســایر کشــورهای جهــان
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توســط نهادهــای مالــی اســتان میتوانــد تــا حــدودی ضعــف بنیــۀ اقتصــادی
جوانــان اســتان را پوشــش دهــد.
−آمــوزش خانوادههــا بــه منظــور آمــوزش و القــای مســئولیتپذیری
بــه فرزنــدان از ســنین کودکــی و توانمندســازی جوانــان اســتان از طریــق
راهانــدازی مراکــز آموزشــی جدیــد و کارا؛ همچنیــن تســهیل حضــور جوانــان
در ایــن مراکــز جهــت آمــوزش و فنآمــوزی و جــذب آنهــا در بــازار
کســبوکار از طریــق ایــن مراکــز.
−بهبــود زیرســاختها و ترســیم چش ـمانداز امیدبخــش بــازار فــروش بــرای
کس ـبوکارها از طریــق نهادهــا و رســانهها و ارائــۀ مشــاورههای تخصصــی
رایــگان یــا دســت کــم ارزان فنــی و تخصصــی بــه کارآفرینــان و مبدعــان
کس ـبوکار اســتان.
−بازنمایــی تصویــر واقعگرایانهتــر و منصفانهتــر از فرهنــگ کار ایالمیــان
در رســانهها و در سیســتم آموزشــی میتوانــد بــه باورمنــدی و خودبــاوری
جوانــان خــاق ایالمــی کمــک شــایانی بنمایــد .اقــدام بــه آمــوزش بــه منظور
تغییــر و بهبــود نگــرش خانوارهــای ایالمــی نســبت بــه کار و کارآفرینــی از
طریــق رســانهها و سیســتم آموزشــی الزم اســت.
منابع و مآخذ
الف) فارسی
−احمــدی ،ســیروس (« ،)1391بررســی فرهنــگ کار و عوامــل اجتماعــی مؤثــر
بــر آن» ،جامعهشناســی کاربــردی ،)2(23 ،صــص .40-21
−احمــدی ،علیمحمــد (« ،)1397فرهنــگ کار بــا تأکیــد بــر فرهنــگ کار
ســازمانی» ،ماهنامــه مهندســی فرهنگــی ،شــمارۀ .20 -19
−ارجمنــد ،باقــر و اصغــر محمــدی (« ،)1395بررســی عوامــل اجتماعــی و
فرهنگــی مؤثــر بــر فرهنــگ کار در بیــن ادارات شــهر یاســوج» ،دومیــن کنگرۀ
بینالمللــی توانمندســازی جامعــه در حــوزۀ علــوم اجتماعــی ،روانشناســی و
علــوم تربیتــی ،تهــران.
−اعرابــی ،ســیدمحمد و حســن بودالیــی (« ،)1390اســتراتژی تحقیــق
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پدیدارشناســی» ،روششناســی علــوم انســانی ،ســال  ،17شــمارۀ  ،68پاییــز،
صــص .58-31
−پــروری ،پیمــان (« ،)1398خوانشــی نــو از روش پدیدارشناســی؛ بنیانهــای
فلســفی ،رویکردهــا و چارچــوب اجــرای تحقیــق پدیدارشناســی» ،مطالعــات
جامعهشناســی ،ســال یازدهــم ،شــمارۀ  ،44پاییــز ،صــص .106-87
−پوريوســفي ،حميــد ،ســروش فتحــي و محمدعلــي پوريوســفي (،)1391
«بررســي عوامــل مؤثــر بــر فرهنــگ كار در بيــن كارگــران زن بخــش صنعت»،
جامعهشناســي زنــان ،ســال ســوم ،شــمارۀ اول ،بهــار ،صــص .152-135
−رضایینســب ،زهــر و ســردار فتوحــی (« ،)1391بررســی عوامــل اجتماعــی
مؤثــر بــر فرهنــگ کار زنــان (مطالعــۀ مــوردی :کارکنــان زن بخــش دولتــی
در اســتان ایــام)» ،دومیــن کنفرانــس دانشــجویی کارآفرینــی کشــور ،تهــران،
https://www.symposia.ir/ENTSTU02

−شــفيعي ،نــوذر و زهــرا صادقــي (« ،)1388شرقشناســي ادوارد ســعيد و
جايــگاه اســام در مقابــل غــرب» ،تحقيقــات سياســي و بينالمللــي ،دورۀ ،1
شــمارۀ  ،4زمســتان ،صــص .154 -125
−کتبــی ،مرتضــی (« ،)1372نقــش شرقشناســی در اســتعمار غربــی» ،علــوم
اجتماعــی 3( 2 ،و  ،)4صــص .235–215
−کمربیگــی ،خلیــل و مجتبــی رشــیدی (« ،)1394مسئلهشناســی و اولویتبنــدی
آســیبها و مســائل فرهنگــی (مــورد مطالعــه :اســتان ایــام)» ،فرهنــگ ایــام،
دورۀ شــانزدهم ،شــمارۀه  48و  ،49پاییز و زمســتان.
−مجتبــوی نائینــی ،ســیدمهدی ( ،)1372فرهنــگ اصطالحــات کار و تأمیــن
اجتماعــی ،تهــران :مؤسســۀ کار و تأمیــن اجتماعــی.
−مــرادی پردنجانــی ،حجــتاهلل و ســتار صادقــی (« ،)1393پدیدارشناســی؛
رویکــردی فلســفی ،تفســیری و روششــناختی بــه مطالعــات کارآفرینــی»،
مطالعــات روششناســی دینــی ،ســال اول ،شــمارۀ دوم ،پاییــز و زمســتان.
−موســوی علمداردهــی ،رقیــه (« ،)1393بررســی نقــش فرهنــگ کار بر توســعۀ
اقتصــادی» ،اولیــن کنفرانــس بینالمللــی مدیریــت ،حســابداری و اقتصــاد،
شــیراز.www.ncema.ir ،
−نهاونــدی ،مریــم و مریــم مقدماصــل (« ،)1395بررســی تطبیقــی عوامــل
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، علــوم اجتماعــی،»مؤثــر بــر فرهنــگ کار در ایــران و چهــار کشــور آســیایی
.209-171  صــص، تابســتان،81  شــمارۀ،27 ســال
، ســال پنجــم، مــوج،» «بررســی مفهــوم فرهنــگ کار،)1392(  افشــین؛،وکیلــی−
.26-16  صــص،7  و6 شــمارۀ
 بررســی میــزان و عوامــل مؤثــر،)1390(  زهــرا،یزدانــی خوراســگانی−
 پایاننامــۀ،بــر فرهنــگ کار در میــان کارکنــان ادارات دولتــی شــهر یــزد
. دانشــگاه یــزد،کارشناســی ارشــد مدیریــت انســانی
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