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 مطالعو،، موور  ایران؛ متوسط کوچک وکارهای کسب پذیری رقابت و کارفرمایان فرهنگ (.8931) لیال فالحتی، و سیدحسن؛ هاشمیان،
    .888-841 (،8)81 ،انسانی علوم در ای رشته میان مطالعات فصلنامه .نساجی صنعت

  1001-4448شاپا: 

 آزا  است.  نویسندگان /  سترسی ب، متن کامل مقال، براساس قوانین کریتیو کامانز ) 

وکارهای کوچک   پذیری کسبفرهنگ کارفرمایان و رقابت
   یمورد مطالعه، صنعت نساج ؛متوسط ایرانی

 
 2سیدحسن هاشمیان، 1لیال فالحتی

 81/20/8931پذیرش:         ؛20/20/8931دریافت: 
 

 چکیده
تصور نمو  ک، ای را توان جامع،توسع، محصول فرهنگ است و نمی شده است ک،این یک امر پذیرفت،

 ا ن قالب رفتاری سازمان و  باشد اما فرهنِگ آن بسترساز و پشتیبان توسع، نباشد. فرهنگ با شکل یافت،توسع،
ها  ار . از سوی  یگر، میزان وری شرکتپذیری و بهرهنمو ن هنجارها، نقش مهم و مؤثری بر رقابت مشخص

وکارهای کوچک و  ویژه کسب های آن، ب،وری شرکتپذیری و بهرهیافتگی هر کشور یا منطق، ب، رقابتتوسع،
وکارهای کوچک و متوسط ایرانی از  متوسط، بستگی  ار . هدف از این مقال،، بررسی علل سهم اندک کسب

« روش کلینیکِی »منظور، از  وری پایین آنها از منظر عوامل فرهنگی است. بدینبازار و قدرت رقابت و بهره
های کوچک و متوسط فعال  ر وری شرکتابطٔ، میان بهرهالقلم برای بررسی را گار شاین و نظریٔ، سریع

صنعت نساجی استان یز  و فرهنگ کارفرمایان آنها استفا ه شد. نتایج آزمون همبستگی پیرسون تأیید کر  ک، 
وکارها و فرهنگ کارکنان آنها از نظر آماری رابط، مستقیم وجو  ندار ؛ اما مصاحب، با  این کسب وریبین بهره

های  ولت باعث ایجا  تعارض میان ها این ایده را تأیید نمو  ک، برخی سیاستگذاریکارفرمایان این شرکت
باورها و مفروضات بنیا ین آنها و اصول ثابت توسع، شده است.

وکارهای کوچک  های  ولت، فرهنگ کارفرمایان، کسبگذاریپذیری، سیاستوری، رقابتهرهب :ها کلیدواژه
 و متوسط

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
 

 ایوران یوز ، نوور، پیوا   انشوگاه اجتمواعی، علوو   انشکده علمی، هیئت عضو و فرهنگی سیاستگذاری  کتری . انشجوی1
 مسئول( )نویسنده

   
 ایران تهران، اجتماعی، و فرهنگی مطالعات مؤسس، زنان، مطالعات گروه توسع،، و زنان استا یار .2
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 مقدمه. 1
و  هوای آن بسوتگی  ار شورکت 1پوذیرییافتگی هر کشور یا منطق، ب، رقابتتوسع،امروزه، 

آینود شومار مویهای اساسوی توسوع، کشوورها بو،از پای، 2وکارهای کوچک و متوسط کسب
رغوم   هود بو،حالی است ک، مطالعات نشان موی(. این  ر 84، 8911)احمدپور  اریانی، 

وکارهای کوچک و  سال،، کسب های پنج انداز و برنام، های کالن  ر سند چشم سیاستگذاری
. بور 3اند نقش مهمی  ر اقتصا  کشور ایفوا کننودپذیر نبو ه و نتوانست،متوسط ایرانی رقابت

د از کل واحدهای  ارای  رص 1/38وکارهای کوچک و متوسط ایرانی  کسب 4اساس آمارها
 رصد از سهم سرمای،،  4/14اند، اما تنها بر اری کشور را ب، خو  اختصاص  ا ه پروان، بهره

 رصد از کل ارزش افزو ه بخش  94 رصد از سهم اشتغال کل واحدهای صنعتی و  1/48
 المللویصنعت متعلق ب، آنها است. این  ر حالی است ک، بر اساس مطالعات سازمان بوین

ها و اختراعات صنعتی جهان توسط کارآفرینان واحدهای  رصد از نوآوری 10، حدو  5کار
 (.814و811، 8931کوچک و متوسط ایجا  شده است )سپهر وست و کامران، 

وکارهای آنهوا، صورفا   نیوافتگی کشوورها و کسوبب، باور بسیاری از کارشناسان، علل توسع،
بلک،، بافت سیاسی و فرهنگ اجتمواعی جامعو، نیوز بور آن ها و متغیرهای اقتصا ی نیست مقول،

(. این ایده  ر تجارب جهانی نیز مشواهده شوده کو، توسوع، 8931القلم، تأثیرگذار است )سریع
(. 3، 8911بودون ایجووا  فرهنووگ مناسوِب آن امکووان رشوود و توداو  نوودار  )صووالحی امیووری، 

( و 843، 8931 انند )پارسوونز، میرا محصول فرهنگ و جامع، خویش  ها انسانشناسان، مر  
گرفت، از طرز فکر آنهاست و طرز فکر و رفتارشان سواختارهای معتقدند رفتار مر   متأثر و شکل

ها نیز فرهنگ شیؤه زندگی سازمان (.  ر شرکت88، 8914 هد )ثریا، شخصیتی آنان را شکل می
توجهی از  ان بو، صوورت قابول( و اقدامات مدیریت و رفتار کارکنو811، 8930است )انصاری، 

 یول و (. 819، 8911گیور . )ابورزی، ها و عقاید آنان نسبت ب، کار نشئت میها، نگرشارزش
 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 

 1084 سال  ر ایران وکار کسب محیط از جهانی بانک گزارش .3
 8938 سال  ر مرکزی بانک گزارش و 8931 سال  ر تجارت و معدن صنعت، وزارت گزارش .4
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شوده را زمان، فرهنگ تثبیتطور هم بلومن نیز سبک رهبری را اثرگذار بر فرهنگ سازمانی و ب،
  (.94، 8938 انند )الو اری، مؤثر بر انتخاب سبک رهبری شخِص رهبر می

ترین عوامل  های  ولت برای توسع، از مهمفرهنگ و شخصیت کارفرمایان و سیاستگذاری
صورت ویوژه  وکارها ب، پذیری کسبوری و رقابتوکار بو ه و بر بهره  هنده فضای کسبشکل

گذارند. این س، مقول،  ر ارتباط متقابل با یکودیگر نقوش بسویار مهموی  ر پایوداری  تأثیر می
اقتصا ی  ارند. این  ر حالی است ک، مطالعوات ایون حووزه بیشوتر بور یط وکار  ر مح کسب

؛ اواال، 1001، 2؛ هال، لتوی و موایرس1081، 1موضوع نوآوری و بروزرسانی فنی )کانسولی
وکارهای  وری کسوبعنوان عامل اصلی  ر افزایش بهوره ( ب،1083، 3گریس، وورلی و بروکس

اند بیشتر ویژگی شخصیتی مثل کارفرمایان ب، آن پر اخت،کوچک متمرکز هستند. مطالعاتی ک، 
( و عوامل محدو ی از این 4،1001لی و تانگسازی فر ی )مثل نفس و قدرت شبک، اعتما ب،

وری بیشوتر متمرکوز بور عوامول اند. بنابراین مطالعات حوزه بهوره ست را مور  توج، قرار  ا ه
ای بو، بررسوی قودرت رشوت،  رویکور  میان اقتصا ی و ساختاری بوو ه و کمتور مطالعوات بوا

اند. هدف ایون مطالعو، بررسوی ارتبواط وکارهای خر  پر اخت، وری کسبپذیری و بهره رقابت
وکارهای کوچوک و متوسوط ایرانوی بوو ه و  پذیری  ر میان کسب فرهنگ کارفرمایان بر رقابت

تفواوت  ر سواختار  توانست محدو ٔه زیا ی از صنایع را شامل شوو . بو،  لیولشک می بدون
صنایع و پیشگیری از خطا سعی شد  ر این مطالع، یک صنعت و یک منطقو، انتخواب شوو . 

عالوه،  ر  صنعت نساجی از جمل، صنایعی است ک، قدمت طووالنی  ر کشوور موا  ار  و بو،
 لیل  اشوتن قودمت  قرار  ار . این صنعت بو، 5های صنعتی کشور میان پنج  ستٔ، اول از گروه

هوای ، شامل طیف متنّوعی از محصوالت همچون فرش ماشینی، روفرشوی و پارچو،طوالنی
 رصد از سهم بازار نساجی ایوران را  ر  11شو . استان یز  نز یک ب، کاربر ی  ر پوشاک می

(. ایون  ر حوالی 8931شو  )عظیموی،  عنوان قطب نساجی ایران شناخت، می اختیار  ار  و ب،
 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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بازار گسوتر ه  ر سوطک کشوور بورای محصووالت نسواجی و گیری است ک، همزمان با شکل
هوایی مواجو، فرصت صا رات ب، کشورهای همسای،، بخشی از این صنایع  ر استان با چالش

عنوان عوامالن اصولی  ر  هستند. این مطالع،  ر نظر  ار  بوا بررسوی فرهنوگ کارفرمایوان بو،
وکار  ر یوک  توسعٔ، فضوای کسوبوکارها پیوندی بین نقش مدیریت و رهبری و  هدایت کسب

محیط اقتصا ی را مور  بررسی قرار  هد. ب، عبارت  یگر،  ر این مطالع، عاملیت کارفرمایان 
 پذیری این صنایع مور  بررسی قرار گرفت، است.  وری و رقابت ر تحقق بهره

 
 . چارچوب نظری2

برای تولید و ارائ، محصوالت پیروزی  ر کارزار بازار و جلب نظر مشتریان مستلز  رقابت است و 
(. 30، 8938جدید و برتر باید همواره  ست ب، ابتکار و نوآوری ز  )بواقری و غفواری فارسوانی، 

 هود. پذیری واقعیتی است ک، قابلیت بنگاه را  ر افزایش سهم از بوازار نشوان مویامروزه، رقابت
و نیوز افوزایش رفواه اقتصوا ی  های پایینافزایش  سترسی ب، کاالها و خدمات باکیفیت با قیمت

(. با این وجو ، کلیود حفو  11، 8911رو  )خدا ا  کاشی، جامع، از نتایج رقابت ب، شمار می
پذیری ب، عنوان یک مفهو  چندبعودی (. رقابت8، 1081، 2است )کالوا 1وریپذیری، بهرهرقابت

وری است طبیعی و افزایش بهرهها، استفا ه کارآمد از عوامل تولید و منابع مستلز  صدور قابلیت
نماید )خورشید،صدیق،؛ نوجوان، صمد، ک،  ر نتیج،، افزایش استاندارهای زندگی را تضمین می

پذیر بو ن یک شرکت وری را شاخص مناسبی برای رقابت(. متخصصان زیا ی بهره41، 8931
عنای چگونگی استفا ه یک م وری و ب،پذیرِی سازمان را بر اساس رشد بهره انند. پورتر رقابتمی

سازمان یا ملت از منابع انسانی، منابع طبیعی و سرمایٔ، خو   انست، و ب، مفهو  سهم یک کشور از 
؛ و 91، 8939بازارهای جهانی برای محصوالتش تعریف کر ه است )ب، نقل از: زند حسوامی، 

 (. 19و  11، 8930 ،سرشت و صفاییانرحمان
تصا  یک کشور و نیز رابط، میان اسوتفا ه از عوامول تولیود و وری میزان کارآمدی اقبهره

معنای سو آوری، مفید بوو ن و کامیوابی   هد.  ر فارسی، ب،محصول تولیدشده را نشان می
 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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معنای قدرت تولید و موّلد بو ن است  ( و  ر زبان انگلیسی ب،9، 8911 ار، اورعی و پیمان)
وری را منبوع ، بهوره1مؤسسو، توسوع، مودیریت(. 41، 8919)پورکاظمی و شاکری نوایی، 

پوذیری را وری سطک رقابوتها  انست، و معتقد است بهرهاساسی توسعٔ، ملی و بقای شرکت
وری معتقدنود بهوره 2کی و رابینسون(. مک843و  801، 8911کند )بهکیش، مشخص می

آن نیوز قلمودا  پذیری بواالی معنای رقابت تواند ب،باالی یک شرکت، صنعت و یا کشور می
شوند )نیلی بندی میوری یکسان  ست،پذیری و بهرهکنندٔه رقابت شو . بنابراین، عوامل تعیین

 (.14و  18 - 11، 8938و همکاران، 
ورِی منابع انسانی وجو   ار  ک، نیروی انسانی، ب، وجو  های بهرهیک اصل کلی  ر نظری،

وری مؤثر  یگری  ر سازمان اسوت. آاانوس بهورهوری و ب، وجو  آورنده هر عامل آورنده بهره
وری را  رج، استفا ه مؤثر از هر یک از عوامل تولید، تعریف کر ه است. یعنوی از بهره 3اروپا

های وری ب، فعالیتوری و از تبدیل تفکر بهرهوری با ارا ه انسان، تفکر بهرهارتباط مفاهیم بهره
 (. 101، 8919یابد )کمالی، یوری شکل مسیستماتیک و عملی، حرکت بهره

وری را ن، صرفا  مفهوومی فنوی، بلکو، موضووعی بهره« وری از  یدگاه فعالیتبهره»نظری، 
کند.  ر ایون نظریو،،  اند و آن را  ر جامع، و فرهنگ مربوط ب، خو ش بررسی میفرهنگی می

وری نجش بهرههای فنی، زمانی  ر سفرهنگی است و شیوه و وری حاصل تعامل اجتماعیبهره
(. 41، 8911کریمی،  تواند کارساز باشد ک، زمین، فرهنگی مهّیا و مسواعد گور   )حواجیمی

 انند وکارها را فرهنگ سازمانی می وری و عملکر  کسبنیز کلید بهبو  بهره 4کاستر و هسکت
 (. 191، 8918ای  ار  )کاظمی، ک،  ر موفقیت و یا شکست آنها نقش تعیین کننده

 انند. فرهنگ بورای شناسان، فرهنگ را سبک زندگی یا رفتار انسانی میاز مر  شماری 
جامع، انسانی همان حکمی را  ار  ک، شخصیت برای فر   ار . پتی گرو، فرهنگ را نظامی 

گیر . این نظواِ  معوانی  ر برگیرنوده  اند ک، بر پای، آن کنش و رفتار صورت میاز معانی می
هاست ک، موقعیت انسان را برای وی تعبیر و تفسویر ها و مقول،قالب ها،اصطالحات، انگاره

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
 

.  

. 



 

 

881 
 2،  شماره 21دوره

 2931زمستان 
  54پیاپی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 علوم انسانی در ای رشته مطالعات میان

( نیوز فرهنوگ را روشوی 8331(. گوزارش جهوانی فرهنوگ )11، 8911کند )خدیوی، می
نماینود. کنند، ارتباط برقرار کر ه و همکاری می اند ک، افرا   ر کنار یکدیگر زندگی میمی

ی انحصاری هستند کو،  ر نما هوا، تولیودات و هاها بیان کننده ویژگی ر مجموع، فرهنگ
هوای انسوانی اند. ب، همین  لیل، فرهنگ  ر بر  ارنده همو، فعالیوتها متجلی شدهذهنیت

 (.11و  14، 8930نقل از: اشتریان،  است )ب،
 کند: ، فرهنگ را  ر س، سطک تحلیل می2ا گار شاین« 1روش کلینیکِی »نظری، 

هایی است ک،  یده، شنیده شامل تمامی پدیده آشکار فرهنگ:الف( سطح بیرونی یا سطح 
صورت ابراز احساسات، گفتار، استفا ه از اشیاء و اعموال و کور ار،  شو  و ب،و احساس می

 (.93، 8911کند )شاین، مراسم و تشریفات و مظاهر عملکر ی تجّلی پیدا می
ک، چو، چیوزی بایود باشود، نب،  رک هر فر  از ای :3های حمایتیب( سطح میانی یا ارزش

گذاری شده مانند زشت و زیبا، شو . معیارهای ارزشچ، ک، هست، اطالق میجدای از آن
هوای حموایتی اسوت.  ر صوورت سوازگاری هوایی از ارزشخوب و بد و باید و نباید مثال

منبوع  تواند ب، منزلو،ٔ ها با مفروضات بنیا ین، تبیین آنها ب، فلسف، عملیاتی میمنطقی ارزش
تعیین هویت، هست، ماموریت و فلسف، وجو ی گروه،  ر متحد و هماهنگ کور ن آن مفیود 

 (. 48-44باشد )همان، 
ب، سطک ناپیدای فرهنگ معوروف بوو ه و  :4پ( سطح درونی یا مفروضات اساسی مشتتر 

 ها و اعمال و رفتار سازمانی است.مبنای کلی، ارزش
ای از مفروضات اساسوی عموال  رفتوار را هودایت مجموع، ر این نظری،، فرهنگ ب، منزلٔ، 

(. شاین هر نوع تغییر، تحّول و توسعٔ، سازمانی را منوط 818-814و  41-41کند )همان، می
( و 94 اند )هموان، ب، پذیرش مفروضات اساسی جدید و تغییر مفروضات اساسی پیشین می

یر توسوع، نیازمنود مفروضوات هوای خوو   ر مسوها  ر اجرای اسوتراتژیمعتقد است شرکت
شوک یکوی از علول ناکوامی فرهنگی، نظا  ارزشی و راهکارهای اجرایی خاصی هستند. بوی

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
 

 آن رهبری و مدیریت و سازمان فرهنگ تحلیل و تجزی، برای چارچوبی .1
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ها، فاصل، زیا  مفروضات فرهنگی کنونی آنها با مفروضوات ها  ر اجرای این استراتژیشرکت
 (.143باشد )همان، ها  ر سازمان نیاز است، میمطلوبی ک، برای اجرای این استراتژی

ترین منبوع  اند. بنیانگذاران مهم ر نظری، شاین، فرهنگ و رهبری یک سازمان  و روی یک سک،
فرهنگ سازمان هستند و  ر ایجا  و تغییر مبوانی و مفروضوات اساسوی فرهنوگ سوازمانی، نقوش 

 بدیلی  ارند. آنها طبیعتا   ر مور  چگونگی تحقق ایده تأسیس و ا اره سازمان، تفکور خوو  را کو،بی
 (.  984-981 هند )همان، بر تاریخ فرهنگی و شخصیتشان مبتنی است، مالک قرار می

شوو : یافتگی از  و بخش کوالن تشوکیل مویالقلم، توسع،از سوی  یگر، از نظر سریع
شمول است و از یک کشور ب، یافتگی، جهاناصول ثابت و الگوهای مختلف. اصول توسع،

کند؛ اموا بسترهای کاربر ی و عملی آن تغییر پیدا می شو ، بلک،کشوری  یگر متحّول نمی
شودن  ار .  یوافتگی بو، تناسوب شورایط گونواگون کشوورها قابلیوت بومیالگوهای توسوع،

گورا، عقالیوی و ای مونظم، علومالقلم، هر نوع و قالبی از توسع، را متکوی بور جامعو،سریع
 اند. وی بوا شخصیت کاری می پذیر، ذهن علمی وپذیر، قاعدهنیازمند ب، انسان مسؤولیت

شو  اصول فرهنگوی ایون کشوورها اشاره ب، تجربٔ، کرٔه جنوبی، تایوان و سنگاپور، یا آور می
کید مینیازهای الز  فرهنگی برای توسعٔ، اقتصا ی را میّسر ساخت، کند تا زمانی کو، اند و تأ

ی و اقتصوا ی ساختارهای منتهی ب، شخصیت تغییر نکند، سواختارهای اجتمواعی، سیاسو
 (.  10، 8931القلم،  گرگون نخواهند شد )سریع

 بنابراین، فرضی، تحقیق این است ک،:
وکارهای کوچک و متوسط ایرانی بوا فرهنوگ و شخصویت  پذیری کسبرقابت :2فرضیه 

  ار آماری  ار . کارفرمایان آنها ارتباط معنی
هوای موور  مطالعو،، شورکت : میان باورها و مفروضات بنیا ین کارفرمایوان8-8فرضی، 

  اری وجو   ار . تفاوت معنی
هوای موور  پوژوهش، ارتبواط های انتخابی کارفرمایان شرکت: میان ارزش1-8فرضی، 

  اری وجو   ار . معنی
هووای مووور  مطالعوو، بووا باورهووا و مفروضووات بنیووا ین وری شوورکت: بهووره9-8فرضووی، 

 . ار آماری  ار کارفرمایان آنها ارتباط معنی
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عنوان  وری بو،القلم تلفیق شوده اسوت. بهورههای شاین و سریعبرای بررسی فرضیات نظری،
عنوان  یکی از مظاهر عملکر ی شرکت )سطک بیرونی فرهنوگ( و اصوول ثابوت توسوع، نیوز بو،

، «مندی و تفکر سیستمینظم، قاعده»محور  ر قالب پنج بعد مفروضات بنیا ین فرهنگ توسع،
حل محور )کاربر ی( و توج، بو، تفکر راه»و « اصل مواجه،»، «عقالنیت» ،«مدارا و همکاری»

صورت شکل زیر تدوین شده است.  مور  توج، قرار گرفت، ک، ب،« فرایندها

 
 
 
 

 محور . سطح آشکاِر فرهنگ توسعه(2ه )شکل شمار 
 

 مندی. نظم، تفکر سیستمی و قاعده2-1

شوده و باثبوات های شفاف، روشن، تعریوفها و خروجیشدن هر چیزی نیازمند ورو یساخت،
نام، و منطق. سیسوتم صورفا  بورای حرکوت، رشود، قانون، آییناست. سیستم یعنی روی،، قاعده، 
های فر ی، عمول خوارا از رویو، و های فر ی، غرایز،  خالتپیشرفت و توسع، است. قضاوت

وفصل موضوعی رئیس یک سوازمان  ها، ضدسیستم هستند. هر وقت الز  نبو  برای حلنام،آیین
یافتو،، (.  ر جواموع توسوع،8934القلم، )سریعتوان گفت  ر آنجا سیستم وجو   ار  را  ید، می

 هنود. کوار جمعوی ضورورتا   تشوخیصاند کار فر ی و کار جمعوی را از یکودیگر افرا  یا گرفت،
هوا جنبو، هوا و تصومیمهوا، واکونشگیری اندیشو،رساند، ب، شکلخو محوری را ب، حداقل می

القلوم، شوو  )سوریعا  کمتر مییابی ب، اجماع تقدس یافت، و تقدس افر هد،  ستتدریجی می
ی ها انسوانمنودی اسوت و بودون (. ثبات سیاسی، اجتماعی و اقتصوا ی  ر قاعوده31، 8931
 (.81، 8931القلم، توان ساختار برپا کر  )سریعمند نمیقاعده

 های فرهنگی و شخصیتیویژگی

مفروضات و باورهای 
 هاارزش بنیا ین

حل محور و تفکر راه
مندی و نظم، قاعده مدارا و همکاری عقالنیت اصل مواجه، توج، ب، فرایندها

 تفکر سیستمی
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 . مدارا و همکاری2-2

مدارا  ر فهمی و رمز موفقیت مر   آلمان و ااپن، هنر معاشرت است. آنها نهایت لطف، هم
کواری آشونا شوده و اعتموا ی و مخفویمیان خو   ارند. اما، ایرانی از نوجوانی با مفهو  بی

انجامد. هنر شنیدن، هنر  رک کر ن، هنر تبوا ل پذیر  کار فر ی یا باندی ب، موفقیت میمی
و ارتباط، هنر فراگیری و هنر جمعی و همگانی اندیشیدن از لواز  تشکل اجتمواعی اسوت. 

(  ر مقابِل مدارا و همکواری 1گرایی، فر گرایِی منفی، غرور و خو رأیی )خو شیفتگی،سلیق
بو ن، یکدیگر را قبول  اشوتن، پوذیرش  بو ه و ضدتوسع، هستند. با هم کارکر ن، هماهنگ

ها و احترا  ب، یکدیگر، انجا  وظایف و سهم خوو   ر کارهوا، پرهیوز از تضوعیف و تفاوت
گیوری افکوار و ، بهتر از خوو  و نقوش حوداقلی غرایوز  ر شوکلتخریب یکدیگر، افتخار ب

 (.43و  81و  84، 8931القلم، های فرهنگ مدارا و همکاری است )سریعرفتارها، از نشان،
 . عقالنیت2-3

بو ن،  کند. راه عالا هیجوانیبر اری از فکر و علم  ر انجا  هر کار اشاره میعقالنیت ب، بهره
بینی بو ن، احساساتی بو ن و فر محوری ورو  ب، عرصو، فکور، پیش مدمی مزاجی، غیرقابل 

« محاسب،»، «گراییطبیعت»علم و عقالنیت است. پیش از انقالب صنعتی  ر غرب، فرهنِگ 
 ر قالوب سواختارهای منطقوی، هوم بو،  ها انسانگسترش یافت. برای تربیت « نگریآینده»و 

شده، نقدپذیر و  ر هم ب، ساختارهای تعریفمند و ی منطقی، علمی، منصف و قاعدهها انسان
توان  ومی را بنا کر  و اولی بوا فاصول، از  وموی،  ر حال تحّول نیاز است. اما بدون اولی نمی

شوو  کو، عقالنیت زمانی نها ین، موی (.14و  81، 8931القلم، گیر  )سریعاولویت قرار می
، مطالع، و نفع جمع بنا شو . تخّیالت مر ان مبتنی بر علمافکار و رفتار شهروندان و  ولت

هوای مهموی اسوت کو،  ر های غیرعلمی مبتنی بر تصوّورات یکوی از زمینو،یعنی بر اشت
هوا و گیوریسو  باید اصالح شو . تا زمانی کو، تصومیمفرهنگ نخبگان و عام، مر ِ  جهان

مو، پیودا عملکر ها بر پایٔ، شناخت قبلی تنظیم نگر  ، ایون معضول فرهنگوی همچنوان ا ا
 (. 41و41و  11، 8931القلم، خواهد کر  )سریع

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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 محور و توجه به فرایندهاحل. تفکر کاربردی و راه2-4

بو ن یک تحّول فرهنگی و غیرابزاری بو ن آفت فرهنگی است و پویایی جامع، را سلب  ابزاری
سوؤال کنود کواربر ی باید  ائموا  از خوو  مند ب، توسع،، یافت، و یا عالق،کند. جامع، توسع،می

ریوز و قائول بو، نگر، برنام،حل باشد. توج، ب، فرایند انسان را صبور، آیندهبیاندیشد و ب، فکر راه
کنود و نگر می هد. فرایند، ذهن را مجموع،سوی عقل و منطق سوق می بندی کر ه و ب،مرحل،

 (.41ساز  )همان، های اجتماعی را میّسر میذهنیت  قیق نسبت ب، پدیده
 . اصل مواجهه2-5

های گوناگون قرار نگیور ، ذهون اگر  ید و نگرش انسان  ر برابر تحّوالت مختلف و چارچوب
طلبود. کند راضی خواهد بو . بنابراین، توسع، تنّوع  یود مویاندیشد و استنباط میب، آنچ، می

ک، مواجه،   هد.  ر صورتیگشاید و ب، انسان حق انتخاب میمواجه، افق تازه پیش چشم می
یوافتگی و تحوّول مثبوت فرهنگوی را با قوا  فلسفی و روش علمی توأ  گر  ، موجبوات صویقل

یوابی بو، آور . فرهنگ پویا فرهنگی است ک، مواجه، را تشوویق کنود و بورای  سوتفراهم می
ها، فقوط  ر تقابول و ها و استنباطرا فراهم آور . اندیش، ها انسانفر یت فرصت رشد تدریجی 

ای ک، از مواجه، بخشد. جامع،جه، است ک، ب، زندگی، طبیعت و خلقت، معنای نوین میموا
ها را مور  چوالش قورار  هود، ای ک، مواجه،بهراسد، اعتما  ب، نفس ندار  و  ر مقابل، جامع،

 (.43گذار  )همان، حوصل،،  قت،  رایت، اعتما  ب، نفس و قدرت خو  را ب، نمایش می
 

 . پیشینٔه تحقیق3
 1وری مطالعات زیا ی انجا  شده است. آمارتیاسونپذیری و بهرهیافتگی، رقابتتوسع، ربارٔه 

نقش عوامل اقتصوا ی، سیاسوی، اجتمواعی و فرهنگوی را  ر  توسعه یعنی آزادی(  ر 8931)
ای بورای های اساسی و آزا ی را سنج،توسع، بررسی کر ه و توسع، را ب، مفهو  گسترش آزا ی

، فرهنگ توسعه و جهان سوم(  ر 8941القلم ) اند. سریعمی ها انسانسنجش کیفیت زندگی 
یافت، را برخور ار از میزان باالیی از همگونی و انطبواق میوان فرهنوگ، اقتصوا  و جوامع توسع،

نیازهوای مهوم فرهنگوی و اجتمواعی الز  بورای سو  را فاقد سواختار و پویشسیاست و جهان
 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 



 

 

 

808 
فرهنگ کارفرمایان و 

 پذیری ... رقابت

 ای در علوم انسانی رشته مطالعات میان

کید بر ضرورت توج، ب، سواختار  اخلوی ت اقتصا ی و توسعٔ، صنعتی میفعالی  اند. وی با تأ
سو ، تجرب، این کشورها را نشانگر این واقعیت  انست، ک، شکست یا ضوعف کشورهای جهان

ریوزی اقتصا ی بسیاری از آنها قبل از آنک،  ر مرحل، اجرا حاصل شده باشد، از مرحل، برنام،
 یرمنطقی و غیرطبیعی آغاز شده است.و شناخت ناصحیک، غ

ناپوذیر ( نبو  یک چارچوب استوار و خدشو،8930نظران ایرانی همچون کاتوزیان )صاحب
را گویاترین « خانٔ، کلنگی»قانونی را علت تداو  نداشتن تحّوالت  ر  رازمدت  انست، و اصطالح 

 اند. ب، نظر وی، عد  انباشت مدت تحّوالت  ر جامع، ایران میکال  برای توصیف ماهیت کوتاه
های تجاری و توسعٔ، آموزش، فرهنگ و علم، باعث قطع پیوستگی تحّوالت  ر  رازمدت سرمای،

کنود علوت اصولی ( بوا بررسوی تواریخی تأکیود موی8913نوژا  )  رازمدت شوده اسوت. غنی
ی جمعیوت، نیافتگی را نباید  ر عواملی مانند کمبو  سرمای،، وابسوتگی بو، خوارا، افزونوتوسع،

او تأکیود  ار   های چندملیتی جستجو کر گرایش سرمای، ب، تمرکز و انحصار یا عملکر  شرکت
باید ب، عوامل  یگری از جمل، روحیات و فرهنگ روابط شخصی توجو، نموو ، چنانکو، ایوز ی 

راهی  راه  رمان را نیافتگی کشور  انست، و بهترین ( خلقیات ایرانیان را عامل بنیا ی توسع،8943)
اند؛ یعنی تبعیت از قانون طبیعی بشور و اصوالح باورهوای منحورف شوده مور   ک، پیامبران رفت،

منود، منطقوی، ی قاعودهها انسوان( معتقد است تا زمانی کو، 8911القلم )کند. سریعمعرفی می
شده و نقدپذیِر  ر حوال تحوّول وجوو  نداشوت، باشود، علمی و منصف و نیز ساختارهای تعریف

آلیسوم، فرهنوگ شوفاهی و ای، ایدهوان انتظار  اشت کشور توسع، یابد. وی، خلقیات قبیل،تنمی
توجهی ب، های جامع، و بیهیجانی، فرهنگ استبدا ی، نشناختن ساختارهای فرهنگی و واقعیت

 اند کو، موانع علم، روش و تفکر علمی را از خصوصیات شخصیتی و فرهنگی مر مان ایران می
کشورند.  ر یک معنای کلی بیشتر صواحبنظران حووزٔه توسوع،  ر ایوران معتقدنود جدی توسع، 

 خصوصیات شخصیتی و فرهنگی ایرانیان یکی از موانع جدی  ر توسع، کشور است.
اجتماعی مؤثرترین عامول بورای  و ( معتقدند عامل اقتصا ی8930میالنی ) مؤمنی و امینی

قق این امور مسوتلز  وجوو  نگورش معطووف بو، گا  نها ن  ر مسیر توسعٔ، پایدار است و تح
هوای توسوع، اسوت.از منظور توسوعٔ، اقتصوا ی نیوز انودرکاران برنامو،توسعٔ، پایدار نز   ست

( 8914کنود. نیلوی و همکواران ) های افرا  نقش مهمی ایفوا میهای فرهنگی و نگرشویژگی
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اند. تقویوت و گسوترش ترین عامل کارایی  ر جوامع مدرن صنعتی معرفی کر ه رقابت را مهم
اجتماعی مر   ) ولت مکمل و ن،  ولت جایگزین بوازار(، ارائو،  و رقابت و مشارکت اقتصا ی

های قیمتی و عد  مداخل، مستقیم اطالعات کافی  ر هر بازار و آزا ی اطالعات، رفع تحریف
امتیازهوای ای، حوذف  ولت  ر سازوکار بازار، کمک ب، ایجا  و توسعٔ، بازارهای مالی و بیمو،

ساالری و نامشروع )رانت( اقتصا ی، تقویت نظا  انگیزشی )تشویق و تنبی،( و رعایت شایست،
هوایی  سترسی ب، محاکم قضایی سریع، ارزان، شفاف و  قیق )کاهش هزین، مبا ل،( سیاست

زار رسد  ر مسیر توسعٔ، بانظر میشوند. اما ب،هستند ک، موجب بهبو  سازوکار رقابتی بازار می
ریزی و امور اقتصا ی ویژه  ر سطک کالن وجو   ار ؛ چنانک، معاونت برنام،موانع متعد ی ب،

بو ن نها هوای متعود   (  ر بررسی خو  ب، این نتیج، رسیده ک،  خیل8911وزارت بازرگانی )
وکارهای  های  ولتوی بورای تعریوف کسوب سیاستگذاری  ر ایران و نبو  توافق میوان سوازمان

 توسط از موانع عمده  ر ایجا  فضای رقابت واقعی است. کوچک و م
( معتقد اسوت  ر کنوار  یگور عوامول موؤثر بایود توأثیر فرهنوگ 8914) 1ایچی ُاگاوا

های  سازمانی بر توانایی رقابت سازمان را مور  توج، قرار  ا . ب، نظر او مشخصٔ، سازمان
کوچک تجاری، اتحا  مستحکم بین افرا  و تشکیالت آن است و تشکیالت هر مؤسسو، 

ارای اهودافی مشوترک، روحیو، از کنود کو، کارکنوان  طور کامول عمول موی ب، شرطی ب،
ای جهت برقراری سوهل و آسوان ارتبواط باشوند. مانیوب، اجواز و خو گذشتگی و شبک،

سازمانی مثل عد   (  ر مطالع، خو   ر پاکستان ب،  و  ست، عوامل برون1081) 2کاهوت
هوای  سترسی ب، منابع مالی، عد  ثبات سیاسی، بروکراسی، عد   سترسی ب، زیرساخت

سازمانی همچون فقدان آموزش، استرس بر روی کارکنان، فقودان  و تور  و  رونعمومی 
وکارهای کوچک  عنوان موانع رشد کسب انگیزه و ضعف  ر مدیریت عمومی و شراکت ب،

 اند. رسیده
کید قرار ا هعنوان مانع بهره مطالعات  یگر عوامل متنّوعی را ب، انود. از جملو، وری مور  تأ

وری جهوت افوزایش بهوره 3مربوط ب، پیدا کر ن افورا  مواهر و بااسوتعدا این موانع مشکالت 
 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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وری )مرکوز از موانع ساختاری افزایش بهوره 1شرکت، مشکالت مربوط ب،  سترسی ب، سرمای،
هووای منووابع انسووانی، نوووآوری، ( و همچنووین مؤلفوو،1081تحقیقووات کووارآفرینی بریتانیووا، 

( 1084، 2یان و رصد رقبا )وسینتیگ و گوپینگسازی، مدیریت فرایندها، تقاضای مشترشبک،
هوا )ایبوارران، ها و کیفیت و اعتبوار آمووزشهای  رست  ر سیاستگذاریو نیز انتخاب هدف

کید قرار گرفت،1003، 3مافیولی و ستاچی (  ر بررسوی موانوع  ر 8911اند. نواطق ) ( مور  تأ
کید  ار  گرفتن پذیری بنگاهرقابت تورین  سهم بازار و بازاریابی از مهمهای کوچک و متوسط تأ

هوای بواالی ها بایستی برای آن توالش کننود. وی هزینو،ها و ابزارهایی است ک، این شرکتراه
های کوچک و متوسوط ترین مشکالت شرکت تحقیقات بازار و نداشتن کا ر مجرب را از مهم

خوب ب، منظوور ایجوا  ( اهمیت رهبری 1089) 4نماید. راسموسن ر زمین، بازاریابی بیان می
فرهنگ سازمانی باثبات و احساس اطمینوان بورای مودیران پویش از  گرگوونی را نشوان  ا ه و 

 هد ک، توانایی رهبری برای ایجا  ثبات و معنی  ر میوان کارکنوان، هنگوا  توالش توضیک می
ر برای کاهش نگرانی و مقاومت احتمالی  ر  گرگونی تحمیلی، یک عامل بسیار مهم ب، شوما

ها و  اشتن هدف را از عوامل ( نوآوری  ر تأمین و تولید، کاهش هزین،8918آید. کاظمی )می
سوویی  ر کنود بوا افوزایش هوم اند و بیوان مویوری سازمان میمهم  ر بهبو  عملکر  و بهره

 وری سازمان افزایش خواهد یافت. اهداف فر ی، گروهی و سازمانی، بهره
(  ر بررسوی رابطو، فرهنوگ 1001) 7( و متیو8331) 6(، استینر1003) 5رایت و همکاران

وکارهای چین و ااپن و هند ب، این نتیج، رسویدند  وری  ر فضای کسبسازمانی با کیفیت و بهره
بررسوی »(  ر 8914پیوند عمیقی بین این  و عامل برقرار است.  ر ایران نیز بر بار و همکواران )

میان فرهنوگ نتیج، گرفتند ک، « وری نیروی انسانی  ر صنعت بیم،رهرابط، فرهنگ سازمانی و به
ها و نیز بین ابعا  خالقیت، حمایت، انسوجا  و یکپوارچگی، وری مدیران شرکتسازمانی و بهره

وری های تعوارض و الگوهوای ارتبواطی بوا بهورهکنترل، هویت، سیستم پا اش، سازش با پدیده
 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

801 
 2،  شماره 21دوره

 2931زمستان 
  54پیاپی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 علوم انسانی در ای رشته مطالعات میان

(  ر بررسوی خوو  8931ضومیر )ر . والمحمدی و روشنهمبستگی مثبت و معنا اری وجو   ا
تأکید  ارند ک، مدیران باید فرهنگ سازمانی خو  را شناسایی و بررسی نمایند و ب، هر میوزان کو، 
شرکت از فرهنگ سازمانی باالیی برخوور ار باشود  ر رسویدن بو، اهوداف و اسوتقرار مودیریت 

( 8918وری فتواح نواظم ) مین، تأثیر بهرهکیفیت جامع، موفقیت بیشتری کسب خواهد کر .  ر ز
وری خودمات مودیران صونایع پر اختو، و ب، بررسی رابط، سبک رهبری و فضای سازمانی با بهره

ها، تعارض، قبول خطر، مسئولیت و عواملی همچون پشتیبانی، پا اش،  وستی، هویت، ضابط،
 انود. بنوابراین،  ر یوک ن مؤثر میوری خدمات مدیراساختار را ب، ترتیب،  ر باال بر ن تراز بهره

وری  ار  و  ر ایون میوان نیوز توان گفت فرهنگ سازمانی رابط، عمیقوی بوا بهورهبررسی کلی می
سازمانی و  رون سازمانی غافل بو  ک، بخش مهمی از آن  ر حیط، توان از تأثیر عوامل بروننمی

 اختیارات کارفرمایان و مدیران سازمان است. 
وری، اصوال  پذیری، فرهنگ سازمانی و بهرهشده  ربارٔه رقابتمطالعات انجا   ر مجموع،   
پوذیری ها بر اساس عوامل فنی را مور  سونجش قورار  ا ه؛ یوا  ربوارٔه رقابوتوری شرکتیا بهره

ها بر اساس یکی از نظریات فرهنوگ سوازمانی ها بحث کر ه؛ یا فرهنگ سازمانی شرکتشرکت
وری صنایع مختلف با یکدیگر مقایس، شده است. این  ر حوالی  ا ه و یا بهرهمور  ارزیابی قرار 

ها  ر یک صنعت بر اسواس عامول فرهنوگ وری شرکتاست ک،  ر این مقال، تالش شده تا بهره
 القلم مور  بررسی قرار گیر . )اصول ثابت توسع،( با تلفیق نظری، شاین و سریع

 
 . روش تحقیق4

وکارهای کوچک و متوسط فعوال  ر  وری نیروی انسانی کسببهره متغیرهای اصلی تحقیق،
وری نیوروی صنعت نساجی استان یز  و فرهنگ و شخصیت کارفرمایان آنها هسوتند. بهوره

انسانی بر اساس هزین، کارکنان محاسب، شده است. یعنی  ر ازای یک واحد ریوالی جبوران 
ا  شده است:خدمات کارکنان، چ، قدر ارزش افزو ه برای شرکت ایج

 

بهره وری نیروی انسانی  
ارزش افزو ه

 جبران خدمات کارکنان
 



 

 

 

801 
فرهنگ کارفرمایان و 

 پذیری ... رقابت

 ای در علوم انسانی رشته مطالعات میان

 ارزش افزو ه شرکت از طریق رابط، زیر محاسب، شده است:
 -هواموجو ی محصول  ر پایان سوال(   )هزینو، -})موجو ی محصول  ر آغاز سال 

  رآمدها({ = ارزش افزو ه
 

 محاسب، شده است:جبران خدمات کارکنان، نیز از طریق رابط، زیر 
کوار    سوتمز ( = جبوران خودمات )مرخصی   پا اش   سونوات   عیودی   بیمو،   اضواف،

 کارکنان
 

ویژه  ر حووزه موالی و  ها نسبت ب، آمار و اطالعوات، بو،با توج، ب، حساسیت شرکت    
گر ید ها  ا ه شد و توافق بازرگانی، از روش خو اظهاری استفا ه شد. فرمول باال ب، شرکت

کید بور ایون کو، نامشوان  ر کنوار شرکت ها با رعایت اصل صداقت و اعتما  متقابل و با تأ
وری خوو  را هوا بهورهها و نمو ارهای تحقیق  را نشو ، شرکتوری شرکت  ر جدولبهره

محاسب، نمو ه و  ر اختیار ما قرار  ا نود. پوس از  8931تا  8930صورت سالیان، از سال  ب،
افوزار صورت یک متغیر کمی  ر نور  وری هر سال ب،عات  رخواستی، بهرهآوری اطالجمع

های محوری  ر های کارکنان نیز فهرست ارزشثبت گر ید. برای سنجش ارزش 
 41عنوان یوک متغیور اسومی  ها بو،( استخراا و ارزش844، 8911یک سازمان )قاسمی، 

 وجهی  ر نظر گرفت، شده است. 
های الز  برای مطالع،، روش بو ن تعدا  شرکت ها با توج، ب، کم ا ه آوریبرای جمع   
هوای  ر کار رفت و برای باال رفتن  قوت تحقیوق از همو، نمونو، غیرتصا فی ب، 1گیرینمون،

وکارهای کوچوک و  یوا جامعو، آمواری تحقیوق، کسوب 2 سترس استفا ه شد. حجم نمون،
باشود.  ر صنعت نساجی و منسوجات استان یز  موی 8934متوسط غیر ولتی فعال تا سال 

 4واحد بو . از این تعودا   49ها تعدا  این شرکت 3بر اساس سالنام، آماری مرکز آمار ایران
شورکت  93شوده  ر  هوای توزیعشرکت حاضر ب، همکاری نشدند. از مجمووع پرسشونام،

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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 رصد( تکمیل گر ید و برگشت  ا ه شد  11نفر از کارفرمایان )بیش از  41های پرسشنام،
هوا، های تحقیق مور  استفا ه قرار گرفت. با بررسی و تحلیل  ا هوتحلیل  ا ه و برای تجزی،

گان، فرهنوگ و شخصویت بورای یکایوک کارفرمایوان هور شورکت نمرٔه هر یک از ابعا  پنج
 خص گر ید.مش

ها از ابوزار آوری  ا هاین پژوهش از نوع تحقیقات پیمایشی و کمی است و برای جمع   
های آماری استنباطی استفا ه شوده اسوت. بوا ایون پرسشنام، و برای آزمون فرضی، از آزمون

های مربوط ب، کارفرمایان، ک، حکایت از رابطو، میوان تر یافت،وجو ، برای فهم بهتر و عمیق
هوای کور ، از  ا هوکارهای آنها با فرهنگ و شخصیت کارفرمایوان موی پذیری کسببترقا

نفر از کارفرمایان با توج، بو، معیوار  41منظور،  کیفی مبتنی بر پرسشنام، استفا ه شد. بدین
رضووایت فوور ی انتخوواب شوودند و از آنهووا مصوواحب، بوو، عموول آموود. مصوواحب، از نوووع 

  قیق، ب، طول انجامید. 800طور متوسط  ، ب،ساختاریافت، بو  و هر مصاحبنیم،
شووندگان های مطالع،گان، طراحی و تدوین شده و  یدگاهپرسشنام، با محوریت ابعا  پنج

شده بوا طیوف لیکورت موور  ارزیوابی قورار گرفتو، اسوت.  بندیهای چارچوب ر قالب گوی،
ارزِش  41فر  از میان های محوری سازمان نیز ب، پرسشنام، ضمیم، شده و هر فهرست ارزش

ترتیب اولویت، پنج ارزش را انتخاب کور ه اسوت. ایون تحقیوق بوا  مندرا  ر این فهرست، ب،
هوای پرسشونام، از پرسشونام، ایشوان شوده و  ر بازنویسوی گویو، القلم انجا راهنمایی سریع

مندی ه( و نیز نظرات ایشان استفا ه شده است.  ر بررسی بعد نظم، قاعد8913القلم، )سریع
 1گویو،، عقالنیوت  1گوی،، مودارا و همکواری  1گوی،، مدارا و همکاری  1و تفکر سیستمی 

گویو، بوا  9محور و توجو، بو، فراینودها  حل گوی، و تفکر کاربر ی و راه 9گوی،، اصل مواجه، 
( انجا  گرفت، است. بنابراین، ابوزار موجوو  8913القلم )های سریع استفا ه از بازنویسی گوی،

ها، هوم از عالوه، برای سنجش اعتبار و روایی پرسشنام، روایی محتوایی برخور ار است. ب،از 
هووای کارفرمایووان، کارکنووان و نظوورات کارشناسووی اسوواتید و  انشووگاهیان و هووم از مشوواوره

هوا کارشناسان ا ارات و نها های مرتبط با صنعت استفا ه شد و طی چند مرحلو،، پرسشونام،
ها نیز از ضریب آلفوا ور  تأیید قرار گرفت. برای بررسی پایایی پرسشنام،اصالح و  ر نهایت م

 کرونباخ استفا ه شد و این ضریب  ر حد مطلوب بو ه است.
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 ها. تجزیه و تحلیل داده5
 اند. بنابراین،  هندٔه فرهنگ می شاین مفروضات و باورهای بنیا ین را هست، اصلی و تشکیل

هوای وکار  ر میوان کارفرمایوان شورکت  یدگاه برای ا اره کسبباید از وجو  تنّوع نگرش و 
استفا ه شد.  1طرف،، از آنالیز واریانس یک8-8مور  مطالع، مطمئن شد. برای آزمون فرضی، 

 اری پنج  رصد، بین مفروضات بنیوا ین کارفرمایوان موور  نتایج نشان  ا   ر سطک معنی
وکارها  این فرضی، یعنی کارفرمایان این کسب  اری وجو   ار . اثباتمطالع، اختالف معنی

از مفروضات و باورهای بنیا ین متنّوعی برخور ار بو ه و هر کودا  از آنهوا  ارای نگورش و 
 وکار است.  یدگاه خاص خو  برای ا اره کسب

 

یانس مفروضات بنیادین کارفرمایان شرکت(2) جدول شماره   ها. آزمون تحلیل وار
یب معناداری مربع میانگین آزادیدرجه  مجموع مربعات   ضر

 777/7 91 710/244 91 4139 بین گروهی
   5 57 211  رون گروهی

    01 1712 کل
 

شووند کو، بوا ها  ر بررسوی فرهنوگ اسوتفا ه مویبر اساس نظری، شاین، هنگامی ارزش   
از  1-8مفروضووات و باورهووای بنیووا ین هماهنووگ و همسووو باشووند. بوورای آزمووون فرضووی، 

هوا  ر هور کودا  از های آمار توصویفی جهوت تنظویم جودول توزیوع فراوانوی ارزشروش
ها  ر هر سازی جدولها و نمو ارهای مربوط ب، آن استفا ه شده است. برای خالص،اولویت

 اند، ارائ، شده است. اولویت، س، ارزش ک، بیشترین فراوانی را  اشت،
 

یع فراوانی ارزش(1) جدول شماره  های انتخابی کارفرمایان در هر اولویت. توز
 درصد فراوانی ارزش انتخابی درصد فراوانی ارزش انتخابی درصد فراوانی ارزش انتخابی

 اولویت سوم اولویت دوم اولویت یکم
 0/11 21 مداریمشتری 14 22 انجام کار باکیفیت 14 22 انجام کار با کیفیت

 3/24 0 بامسئولیت بودن 1/24 0 مداریمشتری 1/29 1 مداریمشتری
 2/3 5 درستی و صداقت 2/22 4 درستی و صداقت 1/29 1 نظم

    اولویت پنجم اولویت چهارم
    1/22 4 مداریمشتری 1/29 1 نظم

    1/22 4 خالقیت 5/22 4 داشتن مهارت
    1/22 4 داشتن مهارت 5/22 4 اجتماعی بودن

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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هوای پراکندگی بسیار بواالیی را  ر ارزش( اختالف  یدگاه و 9های جدول شمارٔه ) ا ه 
 هد. تنها س، ارزش  ر هر اولویت فراوانی باالی سازمانی کارفرمایان مور  مطالع، نشان می

چهوار بوار  ر « مداری مشوتری»انود. اگرچو، ارزش  رصود را بو، خوو  اختصواص  ا ه80
انود. انتخواب شوده صورت پراکنوده ها ب،های کارفرمایان تکرار شده اما بقی، ارزشاولویت

ها  ر بررسوی توان از ارزشبنابراین، با تأیید نشدن فرضی،  و  و بر اساس نظری، شاین، نمی
فرهنگ کارفرمایان بهره بر . شاید بتوان گفت  این موار   ر حد رؤیوا و آرزوی کارفرمایوان 

 آیند.وکارها ب، شمار می این کسب
( 9یرسون استفا ه شود. جودول شومارٔه )از آزمون همبستگی پ 9-8برای آزمون فرضی، 

های مور  مطالع، با مفروضات و باورهای بنیا ین کارفرمایان وری شرکت هد بهرهنشان می
 ار آماری گان، باورها و مفروضات بنیا ین آنان، ارتباط معنیآنها و نیز با هر یک از ابعا  پنج

 ار نیسوتند اموا گورایش ها معنویضریبکدا  از  ک،، هر چند هیچتوج، این ندار . نکت، قابل
 ضریب همبستگی ب، سمت منفی جای تفکر  ار . 

وکاری منووط بو،  اگرچ، فرضی، سو  تحقیق تأیید نشد اما ضرورت بقا و  وا  هر کسوب
وجو  حداقلی از این مفروضات و باورهوای بنیوا ین  ر فرهنوگ و شخصویت کارفرمایوان 

اند مور  بررسی و شده 9-8منجر ب، عد  تأیید فرضی، است. بنابراین، الز  است عواملی ک، 
 کاوش قرار گیرند. 

 
 ها با باورها و مفروضات بنیادین کارفرمایانوری شرکتهمبستگی بین بهره (.9شماره )جدول 

 ابعاد مفروضات بنیادین
 وریبهره

یب همبستگی یب معناداری ضر  ضر
 197/7 71/7 مندی و تفکر سیستمینظم، قاعده

 094/7 -741/7 مدارا و همکاری
 290/7 -159/7 عقالنیت

 945/7 241/7 اصل مواجهه
 139/7 711/7 محور و توجه به فرایندها حلتفکر راه

 031/7 -755/7 مفروضات و باورهای بنیادین کارفرمایان
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 های پژوهش. یافته6
وری  قیقی از رابطو، بهوره توان توضیکهای آماری تحقیق نمیبا توج، ب، این ک، بر اساس  ا ه

ها با فرهنگ و شخصیت کارفرمایان آنها ارائو، نموو  و  ر ایون زمینو، نیوز کوار مشواب، شرکت
هوای تر موضوع بوا کارفرمایوان شورکتمند آماری یافت نشد. برای بررسی و تحلیل  قیقنظا 

نهوا را از طریوق ای نبوو  کو، بتووان آگونو، های کارفرمایان ب،مور  مطالع، مصاحب، شد. پاسخ
هوا و نتوایج های مربوط بررسی و تحلیل نمو . بنابراین، بعضی از استداللافزارها و آزموننر 

کامال  بر اشت عقالنی و شخصی محقق است ک، سعی بور آن شوده بودون هرگونو، سووگیری 
 های کارفرمایان برای ورو  ب، صونعت وها تالش شده تا نخست انگیزهباشد.  ر این مصاحب،

وکار و نیوز عوامول  های کارفرمایان نسبت ب، کسوبها و نگرشتأسیس شرکت و سپس  یدگاه
 وکارها مور  واکاوی قرار گیر : گیری و یا تغییر فرهنگ کارفرمایان این کسبمؤثر بر شکل

 وکار . نگرش کارفرمایان به کسب6-1

مصواحب، اظهوار کر نود وری بواال  ر هوای بوا بهورهنگاه انگیزشی. اکثر کارفرمایاِن شرکت
گوذاری، تأسویس و وکار خو  هست  وسوت  ار  از راه سورمای، کارفرمایی ک، عاشق کسب

مدیریت شرکت و تبدیل آن ب، یک شرکت رقابتی سو آور و موفق ب، ثروت و شهرت برسود. 
هوایی اصویل و بنا ب، گفت، آنها، اصوال  کارفرموای بواانگیزه کسوی اسوت کو، یوا  ر خوانوا ه

نا  کارکر ه و آموزش  یوده تربیت شده و یا سالیان متما ی نز  افرا  معتبر و خوش  رستکار
ترین سرمای، خویش  انست، و حاضر نیست آن را بوا  است؛ اعتبار و  رستکاری خو  را مهم
های شخصی و شورکتی ایون افورا  واضوک و شوفاف هیچ چیز  یگری معامل، کند. فعالیت

سرمای، )شخصی یا سورمای، قورض گرفتو، شوده از بانوک(  پندارند ک،است. آنها چنین می
تورین برنامو، و  متعلق ب، شرکِت خو شان است ن، متعلق بو، شوخِص خوو . بنوابراین، مهم

 گذاری  ر مسیر توسع، و سو آوری شرکت است.اولویت آنها سرمای،
 ر  نگاه ماکیاولیستی. انگیزه اصلی گروه  یگری از کارفرمایان فقط پول و شهرت است.

آید،  یگر مسائل موؤثر  ر کند.  وقتی پای پول ب، میان میباور آنها هدف وسیل، را توجی، می
چیز ممکن است  ر یک لحظ، فودای پوول شوو .  شو  و هم،وکار ب، حاشی، رانده می کسب

شو  همو، با پول می»و یا « حل است چیز قابل پول ک، باشد هم،»این افرا  بر این باورند ک، 
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اصطالح رایجی است ک، مرتب  ر « پول حالل مشکالت است«. »هر کسی را خریدچیز و 
 شوند:شو . این گروه از کارفرمایان ب، چند  ست، تقسیم میهای این افرا  تکرار میگفت،

این  ست، از کارفرمایان پیش از تأسیس شرکت  ر بازار ب، بنکداری و  اللوی  الف( دالالن.
اند ب، صنعت ورو  کنند و صواحب شورکت شووند. لی تصمیم گرفت،مشغول بو ه و بنا ب،  الی

صوورت  کننوده و مشوتریان اسوت و محصووالت تولیدکننودگان را ب، الل واسطٔ، میوان تولیود
کنود. وی هوم از  ار از تولیدکننده خریوداری مویفروشد و یا با اقساط مدتفروشی میامانت

ک، پول تولیدکننده را بازپر اخت نمایود، بوا آن  فروش کاال کارمز   ریافت کر ه و هم تا زمانی
گیر  ک، با پوول خوو   ر گون، شکل می کند. باور و نگرش  الل بدینپول، اصطالحا  بازی می

 نبال بیشترین سو  با حداقل هزینو، و بوا حوداکثر  گذاری نکند. این افرا  ب،وکار سرمای، کسب
 ب، جز سو   ر نگاه آنها هزین، است.کشی از افرا  و اشیاء هستند و هم، چیز بهره

با فوت و یا بازنشستگی پدر، مالکیت و مدیریت شرکت ب، فرزندان منتقل  ها.ب( آقازاده
کند. بسیاری از این شو .  ر موار ی هم پدر مدیریت شرکت را ب، فرزندانش واگذار میمی

نوش پودر را ندارنود. کشند، اما تجرب،، سووا  و  اپسران، مدرک  انشگاهی با خو  یدک می
گواه نیسوتند؛ بواهمواره  ر نقش پسر کارفرما ب، شرکت آمده این  اند و از فنون ا ارٔه شورکت آ

گاه ب، همٔ، مسائل تصور می شو  ک، کنند.  ر سخن آنها بارها تکرار میحال، خو  را  انا و آ
توان شرکت یمدیریت شرکت آسان است و کار خاصی ندار ؛ با  ستور، تهدید و یا اخراا م

 انند و از این ک، مجبورند با آنها راحتی ا اره نمو . ارتباط با کارکنان را  ر شأن خو  نمی را ب،
 کنند. سر و کل، بزنند اظهار ناخوشی می

قیمتی ک، از پدر ب، آنها رسیده ب، شرکت اصوال  این  ست، از کارفرمایان با خو روی گران
هوای صوورت گرفتو، بورای بقوا و ها و توالشاین ک، سختیآیند. مفت و رایگان و بدون می

اند؛ ب، آن تعلوق خواطر ندارنود؛ از توسعٔ، شرکت را لمس کر ه باشند، صاحب شرکت شده
منود هسوتند و همو، بو، جوز ویژه کارکنان گلو، وکار ب، شراکت، عملکر  پدر و شرایط کسب

 نند.  اهای شرکت میها و ناکامیخو شان را مقصر و مسئول چالش
از سوی  ولت بو، « پول توجیبی»گفتند پر اخت برخی کارفرمایان می نگاه پوششی.ج( 

صنایع، مشوق و انگیزٔه اصلی ورو  عدٔه زیا ی از آنها ب، صنعت بو ه است. پس از انقالب 
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هوای ارزی، اعطوای تسوهیالت، ها و حمایوت،  ولت با سیاستگذاری8910تا اواخر  ه، 
ای بوورای ورو  هووای گمرکووی و تعرفوو،خوودمات ارزان و ایجووا  محوودو یتزمووین، یارانوو، و 

وکارها ایجا  کر  کو، هموواره تقاضوا  محصوالت ب، کشور، یک بازار غیررقابتی برای کسب
ها را با هر قیموت و کیفیتوی بیشتر از عرض، بو  و مشتریان مجبور بو ند محصوالت شرکت

قِل زحمت، سو های کالن چندصد  رصدی های زیا ی با حدابخرند.  ر این  وره شرکت
ها  ر سو اگری طال، ارز، ملک، ساختمان و  یگر ای هم از این حمایتب، جیب ز ند. عده

های اقتصاِ  غیرموّلد استفا ه کر ند. این وضعیت باور و نگرش بسیاری از کارفرمایان زمین،
ور و رقوابتی کننود، بهوره ای شکل  ا  ک، الز  نیست برای کسب ثروت، شرکت راگون، را ب،

عنوان پوششی برای  ریافت رانوت و خودمات از  ولوت و کسوب  توان از شرکت ب،بلک، می
 سو های سرشار و با آور ه استفا ه نمو .

 پذیری مندی و مسئولیت. نگرش کارفرما به قاعده6-2

گواه بو، »را وری پایین، کارفرما خوو  های با بهرههای کارفرمایان شرکتاصوال   ر صحبت آ
کر . اعتقا  و بواوری بو، فرهنوگ تصور می« محور هم، امور»و « عقل کل»، «همٔ، مسائل

شود. از خواهی و اعمال سیستم ارزیابی عملکر   ر سخنان آنها  یده نمویمکتوب، گزارش
با اولین نگواه بو، »گفتند نظر آنها،  یگران مسئول هم، مشکالت هستند. بسیاری از آنها می

با این وجوو ، از «. کاره است، آ   خوبی هست یا ن، فهمم ک، چ،و از ظاهر وی می هر فر 
مند و ناراضی بو ند، اما مسئولیت این استخدا  و یا اند گل،کارکنانی ک، خو  استخدا  کر ه

از صوداقت »، «رحم هسوتم لم»گفتند پذیرفتند. میشیؤه نا رست مدیریت شرکت را نمی
شوو  بو، کسوی اعتموا   یگر نمی»و « اندچشم و رو شدهمر   بی»، «استفا ه شده من سوء

«. برنودترسند و حساب نمیزمان، عوض شده و کارکنان مثل گذشت، از کارفرما نمی«. »کر 
غیرقابول کنتورل »و « پررویوی»های غیرمالی اعتقوا ی نداشوتند و آن را موجوب ب، تشویق

  انستند.کارکنان می« شدن
گفتنود توا زموانی کو، کارفرموا و وری باال مویهای با بهرهمایان شرکت ر مقابل، کارفر

تووان از شورکت انتظوار کارکنان پایبند و فرمانبر ار قانون، ساختار و سیسوتم نباشوند، نموی
گفتند کارکنان  ر اصول مشواوران کارفرموا هسوتند توا سو آوری و موفقیت  اشت. آنها می
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گفتنود تجربو، نشوان  ا ه صورفا  پوول باشد. آنها موی شرکت بتواند بهترین عملکر  را  اشت،
 هد؛ بلک،، بهترین محورک و مشووق کارکنوان بورای نووآوری و نیست ک، ب، افرا  انگیزه می

شو  و کارفرما آنوان را می فعالیت، این است ک، احساس کنند عملکر شان  ر شرکت  یده
اصول »تظوار  ارنود  ر شورکت گفتنود کارکنوان انآور . ایون کارفرمایوان مویحساب موی ب،

نها ین، شو . بنابراین، الز  است امور شرکت و روابط میان شورکاء، « راستگویی و صداقت
مدیران و کارکنان واضک و شفاف بو ه و افرا  شرکت بدانند و ببینند ک، بر اساس یک سیستم 

، آنوان قووانین گیرند و مالک تشویق و تنبیعا الن، و شفاف، مور  ارزیابی و سنجش قرار می
 شرکت و لیاقت و کارآمدی آنان است ن، روابط  وستی، فامیلی و انگیزٔه شخصی کارفرما. 

سوازی سیسوتم  ر شورکت بسویار سوخت و ب، گفتو، ایون کارفرمایوان طراحوی و پیوا ه
بدانود »فرسا است و باید مقدمات و شرایط آن را  ر شرکت فراهم نمو . کارفرما باید طاقت

خواهد شرکتش، چ، سهمی چگون، می»یعنی، برای خو ش واضک کند ک، «. خواهدچ، می
همچنین، کارفرموا بایود «. از بازار و مشتریان را  ر چ، بازه زمانی ب، خو  اختصاص  هد؟

بو ه و منوط « تدریجی و پیوست،»وکارش، فرایندی  باور  اشت، باشد ک، رشد و توسع، کسب
ساختن تیم اسوت. اموا تربیوت افورا  و تفوویر اموور بو، ب، تربیت خو ش، افرا  شرکت و 

کننود، بر است و هنگامی ک، چند نفر برای پیشوبر  یوک هودف همکواری موی یگران زمان
شو . کارفرما و کارکنوان همگوی بایود گیری و اجرا کند میطبیعی است ک، سرعت تصمیم

هوای رای پیشوبر  برنامو،ها و  عواهایی ک، بواین فرهنگ را  ر شرکت نها ین، کنند ک، بحث
 گیر  ب،  عوای شخصی و قهر و آشتی تبدیل نکنند. شرکت شکل می

 مداری. نگرش کارفرما به مشتری6-3

کنند ک، فلسف، وجو ی شرکت، ارائ، خدمات های موفق و پیشرو  ر بازار اعتراف میشرکت
های بوا ن شرکتارزشمند ب، مشتریان است و هم، باید  ر خدمت مشتری باشند. کارفرمایا

گفتند  نیا عوض شده و عرضٔ، کاال بیشتر از تقاضوا اسوت. مور   محتواا وری باال میبهره
کاال نیستند و مشتری حق انتخاب  ار . کارفرما باید بپذیر  ک،  ر  نیای رقابتی امروز، بقا و 

وکار منوط بو، جوذب و نگهوداری مشوتری اسوت. بایود مشوتریان را شوریک  توسع، کسب
 دت خو  ب، حساب آور  و برای جلب رضایت آنان کوشید. رازم
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مشوتری »گفتنود:  انسوتند و موی ر مقابل، کارفرمایان  یگر خوو  را قوّیم مشوتری موی
گواهی فهمد و نمینمی  اند چ، کاالیی خوب است و چ، کاالیی خوب نیسوت. رقبوا از ناآ

پاسخ آنهوا بو، ایون «. شندفروکیفیت ب، آنها میمشتریان سوءاستفا ه کر ه و محصوالت بی
پرسش ک، محصوالت برخی از رقبای شوما موور  اقبوال مشوتریان اسوت، چورا شوما هوم 

کنویم. ما کیفیت خو  را خوراب نموی»کنید؟، این بو  ک، محصوالت مشاب، آنها تولید نمی
 «. مر   خو شان باید بفهمند کدا  کاال خوب است و کدا  کاال خوب نیست

و هور چو، تولیود « بوازار خووب بوو ه»کر ند کو، از گذشت، یا  میبرخی از کارفرمایان 
«.  ست زیا  شده و بازار خراب است»رفت،؛ اما امروز ب، اصطالح اند، ب، فروش میکر همی

مفروض «. آیدباید کاالی خوب تولید کر ، مشتری خو ش ب،  نبال کاال می»گفتند آنها می
ی آنها خوب است. از مشتری هم انتظار  اشتند مانند و باور این کارفرمایان این بو  ک، کاال

گواهی و یوا اعتقوا ی بو، آنها فکر کر ه و عمل کند. این امر نشان می  هد این کارفرمایوان آ
 کارگیری اصول و قواعد بازرگانی، فهم نیاز مشتریان و شناخت رقبا ندارند.  ضرورت ب،

 سازمانی . نگرش کارفرما به ارتباطات درون6-4

فرهنوگ تهوذیب »وری پایین این بوو  کو، بو، اصوطالح های با بهرهقع کارفرمایان شرکتتو
 ر شرکت مؤثر باشد. از هم، انتظار  اشتند بهترین باشند و ب، بهترین شکل ممکون « نفس

هم عمل کنند، اما خو شان چنین الگویی  ر شرکت نبو ند. ب، ایجا  قاعده و سیستم برای 
توان بو، نمی»گفتند ای اعتقا  و باوری نداشتند. آنها میم حرف،مدیریت شرکت و پرورش تی

گاهی و شناخت بعضوی «. قرار نیست کسی برای  یگری کار کند»و یا « کسی اعتما  کر  آ
افزارهوای افزارهوای حضوور و غیواب، نور از آنها از سیستم  ر حد اتوماسویون ا اری، نور 

فرهنوگ »ها بو . بو،  لیول حفاظتی و مانند این هایانبار اری و حسابداری، رایان،،  وربین
و گاهی هوم بو، خواطر مالحظوات  یگور، ایون وضوعیت  ر کوا ر « رو ربایستی و تعارف

مفیود « فضای ابها »گفتند شد. البت،، برخی از کارفرمایان میمدیریت شرکت هم  یده می
 «.آنها را بخواند ست »تواند از کار آنها سر  ر بیاور  و ب، اصطالح است و  کسی نمی

هوای نامو،وری پایین، قووانین و آیوینهای با بهرهویژه  ر شرکت بسیاری از کارفرمایان ب،
وکار  ر  گفتند فضوای کسوبشفاف و مدّونی برای ا اره شرکت تدوین نکر ه بو ند. آنها می
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ش، ایران مانند کشورهای پیشرفت، نیست ک، بتوان  ر شرکت نظوم سوازمانی را برقورار و نقو
رسوان، کارکنوان و هوای خودماتجایگاه و مسئولیت افرا  را واضک کور . گالیو، از شورکت

ندرت سخنی از  شد. با این وجو ، ب،مشتریان  ر سخن بسیاری از این کارفرمایان تکرار می
قرار و توافوق  و گذارند و بو، قوولک، آنها نیز قدر ان و وفا ار هستند، ب،  یگران احترا  میاین

گفتنود شد. حتی گاهی نگاه آنها تووا  بوا مّنوت بوو . آنهوا مویایبند هستند شنیده میخو  پ
برای « ایپهن کر ن سفره»هدفشان از ا ام، فعالیت شرکت فقط ایجا  زمین، برای اشتغال و 

 کارکنان است. 
 وکار . نگرش کارفرما به مدیریت کسب6-5

، چگوونگی مودیریت آن اسوت. وکاری از عوامل مهم و تأثیرگذار بر سرنوشوت هور کسوب
کید میهای با بهرهکارفرمایان شرکت صورت ما رزا ، کارفرموا و کر ند کسی ب،وری باال تأ

تواند  لیل موجهی بر توانایی مدیر موفق ب،  نیا نیامده و مالکیت سرمای، و شرکت صرفا  نمی
های الز  را ا و مهارتهبسا اگر کارفرما قابلیت و قابلیت فر  برای مدیریت شرکت باشد. چ،

برای مدیریت شرکت فرا نگرفت، باشد، ممکن است با  ست خو  اقدا  بو، ایجوا  فسوا   ر 
 شرکت و حتی تضعیف و نابو ی آن کند.

های بوا وکاری است. کارفرمایان شرکت های مدیریت هر کسبنگری، از ضرورتآینده
وری باال برای تحقق اهداف شرکت و حتوی سوو آوری آن، بوازه زموانی تعریوف کور ه بهره

هوای کارفرمای موفق باید بورای ورو  بو، آینوده آموا ه باشود و قابلیوت»بو ند. ب، باور آنها 
فرهنگ یا گیری، »ب، گفت، آنها باید «. وکار، توسع،  هد خو ش را هم همراه با توسع، کسب

را  ر شرکت نها ین، کر  تا اگر شرکت  ر مسیر تحقق اهدافش بوا  «اصالح و پیوستگی امور
چالشی مواج، شد، با اصالح بخشی از مسیر، آن چالش را حول کور ، نو، ایون کو، هودف 

های با شرکت را رها کر ه و برنام،  یگری را از نو شروع نمو .  ر مقابل، کارفرمایان شرکت
توان ب، صورت علمی و ای است ک، نمیگون، ب، گفتند شرایط  ر کشور ماوری پایین میبهره

 وکار را مدیریت نمو . ای کسبحرف،
 های جدید کارفرمایان. تجربیات و یادگیری6-6

هایشان  ر جریان فعالیت شرکت اشاره کر نود. بو، بواور کارفرمایان ب، تجربیات و یا گیری
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موی بور نگورش، تصومیم و سازمانی متعد ی وجو   ارند ک، پیامدهای مهآنها عوامل برون
 عملکر  کارفرمایان برای مدیریت شرکت  ارند:

کارفرمایوان از ناکارآمودی سیسوتم ا اری و بوانکی  مشی دولتت.ها و خط الف( سیاست
ها و عد  همسویی و همواهنگی الز  ها و وزارتخان،ای  ولت، بانکهکشور، عملکر  جزیر

وکارها را تسوهیل  تنها فعالیوت کسوب ها نو،نام،و آیینگفتند. ب، باور آنها قوانین میان آنها می
کواری و کنند، بلک،  ر موار ی با هم  ر تعارض و تضا ند. ایون وضوعیت، بو، مووازینمی

ها انجامیده و کارفرما را گرفتار سیسوتم ا اری ناکارآمود، غیرشوفاف، کاری فعالیتچندباره
 کند.ناپذیر و غیرپاسخگو میمسئولیت

هوا و های ارتبواط بوا بانوکها و محدو یتها و افزایش هزین،کارفرمایان تحریمب، گفتٔ، 
گوذاری  ر کشوور و از های خارجی، نوسان شدید قیمت ارز، ریسک باالی سورمای،شرکت

آالت، هوای گمرکوی بورای وار ات ماشوینتر نرخ باالی تسهیالت بانکی و تعرفو، هم، مهم
ساخت، است. نتیج، این وضعیت، عد  امکان نوسوازی عمال  بازگشت سرمای، را غیرممکن 

آالت بر  نبال آن تأثیر منفی تکنولوای قدیمی و فرسو گی ماشین آالت و ب،صنایع و ماشین
 ویژه رقبای خارجی است.   پذیری شرکت  ر برابر رقبا ب،رقابت

نچرخیودن چورخ »هوای اقتصوا ی  ولوت گفتند نتیجٔ، عملوی سیاسوتکارفرمایان می
بازاِن بازان و بورسبو ه است. ب، باور آنها سفت،« عت و چرخیدن چرخ تجارت و وار اتصن

زمین، سک، و ارز با کمترین گرفتاری و هزین،، ن، از راه فعالیت اقتصا ی سالم و موّلد، بلک، 
اند. مقایس،  رآمدهای آنها بوا  رآمود از از محل بازی با پول، سو های کالنی ب، جیب ز ه

های ناشی از آن مانند  ستمز ، بیم،، مالیات، بانوک، سعٔ، شرکت همراه با گرفتاریمسیر تو
وکار انجامیده است. کارفرمایان  مشتری و رقیب، ب، کاهش انگیزه کارفرما برای ا ام، کسب

زیا ی گفتند تمایل  ارند شرکت را تعطیل کر ه و با سو  حاصل از پوول فوروش زموین آن، 
 ری برای خو  ایجا  کنند. ت رآمد بیشتر و راحت

همراه  رویو، بو،گفتنود قاچواق و وار ات بویکارفرمایان موی ب( انحصار، رانت و قاچاق.
هوای موالی و گمرکوی، های عموما  غیرخصوصی از انحصارات و رانوتبرخور اری شرکت

 فضای غیررقابتی و مسمومی  ر کشور ایجا  و عمال  ا ام، کار را برای بسیاری از آنها سخت
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هوای رونوق پرسیدند آیا فقط آنها باید هم، هزینو،و یا غیرممکن کر ه است. کارفرمایان می
ایوم از گفتند  ر این شورایط، مجبوور شودهوکار ایرانی را بپر ازند؟ بسیاری از آنها می کسب

کیفیت محصول بکاهیم تا بقای خو  را حف  کنیم. هرچند این کار ب، بودنا  شودن کواالی 
وکار خوو   انجامد. کارفرمایان گفتند عاشق کشوور و کسوبضایتی مشتریان میایرانی و نار

توانند  ر برابر این وضعیت مقاومت کر ه و ب، کار خو  ا ام،  هنود. هستند اما تا حدی می
انود ب، گفتٔ، آنها کارفرمایان زیا ی با تعطیلی شرکت و روی آور ن بو، وار ات توالش کور ه

 وکار خو  بدهند. بگشایش و رونق زیا ی ب، کس
پر ازان و فعاالن اقتصا ی اجماع  ارند ک، پای، و اساس هر هم، نظری، ج( امنیت و ثبات.

ثبواتی اقتصوا  گذاری و کنش اقتصا ی، امنیت و ثبات است. کارفرمایان از بوینوع سرمای،
اخبوار هوا، انتشوار گفتند. ب، گفت، آنها تغییرات پرشتاب نورخ ارز، نوسوان قیموتکشور می

گذاری، شفاف نبو ن سیسوتم کننده سیاسی و اقتصا ی و برهم خور ن امنیت سرمای، نگران
شبٔ، قوانین و مقررات، تغییر مدیران  ولتی و بور هوم خوور ن بسویاری از مالیاتی، تغییر یک

شوند تا کارفرما همواره های معمول کاری  ر کمتر از چند ساعت، همگی موجب میروی،
اثر شوو  و نگرانی و بالتکلیفی باشد؛ بسیاری از اقدامات وی  گرگون و بی ر یک وضعیت 

از  ولت انتظار »وکار ممکن نباشد. برخی کارفرمایان گفتند:  ریزی برای کسبامکان برنام،
 «.تراشی نکنداندازی و مانعخواهیم سنگحمایت نداریم، فقط می

هوای برگشوتی و ا انبووهی از چوکوکارها، مواجه، آنها ب ز ای کسبچالش  یگر امنیت
 نبال آن کمبو  نقدینگی جهت تأمین موا  اولی، و ناتوانی  ر پر اخوت حقووق و  سوتمز   ب،

کارکنان، انجا  ب، موقع تعهدات و بازپر اخت تسهیالت بانکی اسوت. توأخیر  ر پر اخوت 
توی از  سوت کاهد؛ تأخیر  ر انجا  تعهدات ب، نارضایتی و ححقوق، از انگیزه کارکنان می

انجامد و توأخیر  ر پر اخوت بیمو،، مالیوات، اقسواط بوانکی و عووارض، رفتن مشتری می
کند. این شرایط، شرکت را متحمل ها تحمیل میهای روزشمار و سنگینی بر شرکتجریم،

 کند. های مالی و غیرمالی کر ه و اعتما  را از همگان سلب می زیان
یبون  ار زالوو سرمای،»گفتند ترویج اصطالحاتی مانند می کارفرمایان های عمومی.د(  تر

ها و حتی سخن برخی از مسئوالن های منفی مشاب،  ر رسان،و وااه«  ر بی مرف،»، «صفت
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را « تقابول کارفرموا و کارکنوان»کشور، باور و ذهنیت منفی از آنان  ر جامع، ایجا  کور ه و 
های مورتبط بوا  برخی از ا ارات و سوازمانتشدید کر ه است. ب، گفت، آنها، ذهنیت و نگرش 

 ار کار و صنعت نسبت ب، کارفرمایان منفی است و با کارفرمایان ماننود یوک مجور  سوابق،
کاهد و ب، تقابل بیشتر ای ک، از انگیزه کارفرما برای ا ام، فعالیت میکنند. مسئل،برخور  می

 بخشد.کارکنان با کارفرما  امن ز ه و آن را شدت می
 

 گیری. بحث و نتیجه7
وکارهای کوچک و متوسط ایرانی با فرهنوگ  پذیری کسبدف این مقال، بررسی رابط، رقابته

وری از  یودگاه طور کو، توضویک  ا ه شود، بور اسواس نظریؤ، بهوره کارفرمایان آنها بو . همان
 توانودهای فنی  ر سنجش آن زموانی مویوری موضوعی فرهنگی است ک، شیوهفعالیت، بهره

های کمی، ارتباط کارساز باشد ک، زمینٔ، فرهنگی مهیا و مساعد گر  .  ر این پژوهش نیز  ا ه
 ار آماری میان متغیرها را تأیید نکر ؛ اما مصاحب، با کارفرمایان توانست برخی از  الیول معنی

نگوی آن را توضیک  هد. این پژوهش نیز تأیید نمو  ک، تا زمانی ک، زمین، و بسوتر فکوری و فره
صورت یک بواور  پذیری ب،وری و رقابتپذیری  ر جامع، فراهم نباشد و بهرهوری و رقابتبهره

ور وکارهای بهره وجو  آمدن کسب ویژه کارفرمایان نها ین، نشو ، ب، و نگرش  ر فرهنگ افرا  ب،
 تواند باشد.پذیر  ر حد خواب و رویا و یا نهایتا  یک شعار بیشتر نمیو رقابت

ای از مفروضات اساسی اسوت طور ک، اشاره شد، فرهنگ  ر نظری، شاین، مجموع، همان
های خو   ر مسیر توسوع، نیازمنود ها  ر اجرای استراتژیکند و شرکتک، رفتار را هدایت می

هوا  ر اجورای مفروضات فرهنگی و نظا  ارزشی خاصی هستند. یکی از علل ناکامی شورکت
فروضات فرهنگی کنونی آنها با مفروضات مطلووبی کو، بورای ها، فاصل، زیا  ماین استراتژی

باشود. ایون پوژوهش نیوز تأییود کور  کو، ها  ر سازمان نیواز اسوت، مویاجرای این استراتژی
کارفرمایانی ک، فرهنِگ مطلوِب توسع، را  ر  رون خو  نها ین، ساخت، و باور  ارنود کو، خوو  

ِت شرکت قاعوده و سیسوتم الز  اسوت؛ مسئول توسع، و پیشرفت شرکت هستند؛ برای مدیری
سوازی تفکور سیسوتمی منووط بو، نها ینو، ها و عملکر  شرکت و پیا هایجا  ثبات  ر سیاست

هوا و موانوع ساختن فرهنگ مدارا و همکاری است؛ فر محوری، پدرساالری و غرور از آفوت
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تویم سوازی، پورورش محوری، اطمینانوکار هستند و عقالنیت، مخاطب جدی توسع، کسب
هوای بنیوا ین توسوع، و پیشورفت ای و توجو، ویوژه بو، مشوتریان از ضورورتشایست، و حرفو،

 پذیری باالتری هم برخور ار بو ند.وری و ب،  نبال آن رقابتوکار هستند، از بهره کسب
القلم با  یدی کالن ب، موضوع توسعٔ، کشورها و جوامع پر اختو، و از سوی  یگر، سریع

 اند؛ اما بررسی فرهنگ و شخصویت کارفرمایوان و شمول میثابت و جهاناصوِل توسع، را 
هایی ک، کارفرمایان آنها اصول ثابِت ها تأیید نمو  ک، شرکتهای محقق از مصاحب،استنباط

اند و  ر عمل نیز ب، آنهوا پایبنود وکار نها ین، کر ه توسع، را  ر باورها و نگرش خو  ب، کسب
هایی ک، کارفرمایان آنهوا پذیری باالتری نسبت ب،  یگر شرکتقابتوری و رهستند، از بهره

توان چنین ا عا نمو  ک، اصول ثابت فاقد چنین مفروضاتی بو ند، برخور ارند. بنابراین، می
محور صرفا  موضوع مطالع، کشورها  ر سطک کالن نبو ه، بلکو،  ر توسع، و فرهنگ توسع،

 یم است. تعم وکارها نیز قابل سطک خر  و کسب
 ر آغاز تحقیق این تصور وجو   اشت ک، فرهنگ و شخصیت کارفرمایان و نواتوانی آنهوا 

هوای وکارهای ایرانوی اسوت. یافتو،  ر مدیریت شرکت از  الیول اساسوی ناکارآمودی کسوب
کر ن ب، ایون مقودار، منجور بو، تقلیول بحوث  ر سوطک کارفرمایواِن  پژوهش نشان  ا  بسنده

تر و مؤثرتر خواهد شود. چورا کو، بور اسواس بسویاری از  عوامل مهم وکارها و غفلت از کسب
گیری فرهنگ نقش مهوم و تأثیرگوذاری  ارنود. ایون نظریاِت فرهنگ، عوامل محیطی  ر شگل

گیوری و تغییور سوازمانی  ر شوکلپژوهش نیز تأیید کر  ک،  ر ایران، عوامل محیطوی و بورون
بسوا  ای  ارنود. چ،های کارفرمایوان توأثیر ویوژهفرهنگ و شخصیت و نیز تغییر باورها و  یدگاه

هوای اقتصوا ِی مولود وار  فضوای کنشگران زیا ی با انگیوزٔه کسوب سوو  از محول فعالیوت
گونو، فعالیوت، هموراه بوا گرفتواری و  آمووز  کو، اینشوند، اما تجرب، ب، آنها میوکار می کسب

و منطوق خوویش بو، مقایسو،  ر سرهای فراوان است.  ر این شرایط، افورا  بور اسواس عقول 
پر ازند. بنابراین، هنگامی ک، کنشگر اقتصا ی وکار خو  با  یگران می وضعیت و  رآمد کسب

هوای مدت و با تحمل  ر سرهای کمتور بوا فعالیوتتواند  ر کوتاهرسد ک، میب، این نتیج، می
توا  بینوداقتصا ی غیرمولد و سوو اگران،، صواحب سوو های بیشوتری شوو ، ضورورتی نموی

پذیر نمایود توا از ای توسع،  هد و رقابتهای علمی و حرف،وکار خو  را بر اساس روش کسب
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وکار خویش ثروتمندتر شو .  ر واقع، شورایط ا اری و اقتصوا ی  محل سو آورتر شدن کسب
 هود. کشور باورها و مفروضات بنیا ین افرا  را ب، سمت کنش اقتصا ی غیرمولود سووق موی

تغییر باورها و مفروضات بر خالف مفروضات و باورهایی است ک، افورا  بور جالب آن ک، این 
 اند.ها فرا گرفت،های عمومی  ر خانوا ه، مدرس، و  انشگاه و نیز  ر رسان،اساس آموزش

عمل بر اساس قاعده و برقراری نظم و سیستم  ر یک شورکت هنگوامی میسور اسوت کو، 
  نیز از نظم، قاعده و ثبات برخور ار باشد. فقودان ای ک، شرکت  ر آن قرار  ارمحیط و جامع،

امنیووت و ثبووات اقتصووا ی، قاچوواق گسووتر ه، سوواختار ا اری ناکارآموود، توورویج تفکوور 
هوای نا رسوت توأثیر منفوی و مخربوی بور رفتوار ستیزی، فسا  ا اری و سیاستگذاریکارفرما

محاسوبات کارفرموا بورای ا اره و ها و بینیها، پیشنگریکنندگان  ار  و آیندهمشتریان و تأمین
هوا و ثباتی  ر بازار و نوسانات شدید  ر سیاسوتکند. بیوکار را نقش بر آب می توسع، کسب

های چندسال، و سرمای، و  ارایی کارفرما را نوابو  کنود. شب، تما  تالش توانند یکها میقیمت
وکار، تفکر مبتنی بر  توسع، کسبپذیری و جای تفکر مبتنی بر ارتقای قدرت رقابت بنابراین، ب،

عنوان باورها و مفروضات بنیا ین جدیود  ر ذهون کارفرموا  مدت، ب،بقا و کسب سو   ر کوتاه
شکل گرفت، است.  ر چنین فرهنگی، رفتار عقالنِی مبتنی بر نظم، سیستم، مودارا و همکواری 

 آید. شمار نمی رمایان ب،های کارفپذیری شرکت از اولویتوری و رقابت ر راستای ارتقای بهره
هوای های تحقیق  این ایده را تأیید نمو  کو، امکوان سوءاسوتفا ه از سیاسوتگذارییافت،

ها و تسهیالت  ولتی  ر مسیر  اللی و اقتصا  غیرمولد، کارگیری حمایت توسع، کشور و ب،
ت و بودون ای شکل  ا ه ک، با استفا ه پوششوی از صونعگون، نگرش و باور برخی افرا  را ب،

ای را بو، جیوب وکار، سوو های کوالن و بوا آور ه ها و  ر سرهای یک کسبتحمل سختی
بزنند. این وضعیت انگیزه الز  برای کسب سو  از محول تولیود و ارائو، کواال و خودمات را 

رنگ کر ه؛ ب، رنگ باختن اخالق، مروت و وفا اری  ر جامع،، خو بینی و کسب سو  و کم
تضییع حقوق  یگران منجر شده و فرهنگ کار را  سوتخوش تغییورات   رآمد حتی ب، قیمت

 جدی نمو ه است.
وکارها محصول فرهنگ، شخصیت  پذیری کسبتوان گفت اگرچ، رقابت ر مجموع می

هوا و فرهنوگ و شخصویت کارفرمایوان و باورهای کارفرمایان آنها است اما، باورها، نگرش
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کنود. بنوابراین، گیر  و یوا تغییور مویمی شکل وکار تأثیر محیط و فضای کسب عمدتا تحت
صرف پر اختن  ولت ب، اعطای تسهیالت و یا اعمال برخی موانع گمرکی برای ورو  برخی 

وکارها موؤثر باشود.  ولوت بایود  ر  پوذیری کسوبتوانود  ر رقابوتکاالها ب، کشوور نموی
بیندیشد و عوامول جانب، و بلندمدت صورت هم، سیاستگذارهای خو  برای توسع، کشور ب،

تأثیرگذار بر انگیزه، نگرش، فرهنگ و شخصیت کارفرمایان را مدنظر قرار  هود. عوالوه بور 
های الز  ب، کارفرمایان و اعمال پا اش و تنبی، برای اجرای این این  ولت باید با ارائ، آموزش

الیوت ای عمل کند توا فضوای مناسوب و جوذابی بورای ورو  و ا امو، فعگون، ها، ب،سیاست
 پذیر  ر کشور فراهم شو . وکارهای اقتصا ِی مولد و رقابت کارفرمایاِن با انگیزه ب، کسب
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 .11-14(، 4)4، فصلنامه فرهنگ مدیریت ولتی با استفا ه از تکنیک تحلیل مسیر. 
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88(11 ،)31-48. 
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  . تهران: سپاهان.مدیریت رفتار سازمانی(. 8911قاسمی، بهروز )

 ها. تهران: سمت. وری و تجزی، و تحلیل آن  ر سازمان(. بهره8918کاظمی، سیدعباس )

ند پوذیری اقتصوا  ملوی، الحواق بو، سوازمان تجوارت جهوانی و سو(. رقابوت8911ار کانی، مسعو  ) کمالی
  .8-89، 91، های بازرگانیبررسی. 8404انداز چشم

(. آزموون ناپوارامتری ترجیحووات 8914 هنووی، محمودعلی؛ و خلیلیوان، صوا ق )کهوزا ی، نووروز؛  هقوان
  .831-188(، 9)1، ایرانهای اقتصادی پژوهشکنندگان.  آشکارشده برای رفتار عقالیی مصرف

 (. نقش صنایع کوچک و متوسط  ر توسع، صنعتی. تهران:  انشگاه صنعتی شریف.8914مرا ، فرید ) کی

 . برگرفتو، از3131وکار در ایهران در سها   گهاارش بانهک جههانی از محهیب کسه توا(.  سایت مدیر ایران )بی
 

(. توانمندي و توسع، پایدار  ر برنام، سو  و چهار  توسع، ایران بوا 8930میالنی، مینو ) مؤمنی، فرشا ؛ و امینی
  .44-91(، 41)88. رفاه اجتماعیرویکر  آمارتیاسن. 

هوای (. عوامل مرتبط با میزان موفقیت کارآفرینوان شورکت8911زا ه، یدالل،؛ و سجا ی، سیدحسین )مهرعلی
 .49-11، 91، دانشور رفتارکوچک صنعتی. 

وری کول عوامول تولیود (. مخارا تحقیق و توسع، و رشد بهوره8939) مهرگان، نا ر؛ و سلطانی صحت، لیلی
 .8-14(، 1)1، های راهبردی و کالنفصلنامه سیاست بخش صنعت

دانهش  هوای آموزشوی و صونعتی بور پایو، فضوای سوازمانی.وری  ر سازمان(. راهبر  بهره8918ناظم، فتاح )
  .48-11، 13. مدیریت

(. اقتصا  و عودالت اجتمواعی. 8914نژا ، موسی؛ طبیبیان، محمد؛ و فرجا ی، غالمعلی )نیلی، مسعو ؛ غنی
 تهران: نشر نی.

(. بررسی فرهنگ سازمانی بور مودیریت کیفیوت جوامع. 8931ضمیر، شروین )والمحمدی، چنگیز؛ و روشن
  .883-848(، 11)11، مطالعات مدیریت

  .81-48، روندوری  ر اقتصا  ایران. رسی بهره(. بر8914زنوز، پروین؛ ) زا هتبریزی، ناهید؛ و ولی مقد 

 مدت. تهران: نشر نی. (. ایران جامع، کوتاه8930همایون کاتوزیان، محمدعلی )
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