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نشینید، هر کسی در هر در هر مجلس و محفلی که میهر از چندگاهی به هر مناسبتی : چکیده

در رابطه با حذف و اضافه شدن تعطیالت رسمی، غیر  ،رتبه و مقامی باشد، از موضع خودش

دالل جمعیت مخالف این است که کشور استمهمترین دهد. نظر کارشناسی میرسمی و سازمانی، 

ما بیشترین میزان تعطیلی را دارد و برای ما که در حال توسعه هستیم، خوبیت ندارد که چنین 

ها هم با پیگیری این موضوع و منتشر کردن اعداد و ها و سایتوضعی داشته باشیم. بعضی روزنامه

غیر قابل نیز، ی و بازنگری تعطیالت ضرورت بررساز طرفی  .بخشنداین موج را شدت می ،ارقام

و بار دیگر تعطیالت  هانكار است و الزم است تعصب و تصلب در تغییر تقویم کشور را کنار گذاشت

فقط  ،که مشكل کشور ما به نظر می رسد. البته هیمرسمی کشور را مورد تجدید نظر قرار د

 تر اصلیمعضالت از ار و شغل تعطیالت زیاد و غیر ضروری نیست بلكه نداشتن نگاه جدی به ک

بطور کلی زمانهای غیر تعطیل افراد و سازمانهای کشور نیز در است چراکه هم اکنون اثربخشی 

، افزایش انگیزه «وجدان کاری و انضباط اجتماعی»بایست با ارتقا که میاست  زیر سوال جدی

کار، موجبات رونق و رواج وری و اثربخشی در ساعات کارکنان و برنامه ریزی برای افزایش بهره

باید توجه داشت که  ضمن اینكه رسانی را فراهم ساخت.تالش و تكاپو و افزایش تولید و خدمت

 مفید ارهای کچون وقتی بستر .شودحل نمی و بیانیهموضوع کاهش تعطیالت کشور با بخشنامه 

ای جز اتالف وقت نتیجه مانند تعطیالت بیمورد، ،، آمدن کارمند در سر کار نیزشته باشدوجود ندا

که آیا برای راه را برای پاسخگوئی به این سواالت هموار می کند این مقاله  .و امكانات ندارد

کمكی به  ،؟ آیا این تعداد تعطیلی رسمیشده است استفاده بهینه از تعطیالت تدبیری اندیشیده

طیالت متعدد در تقویم فارغ از آثار اقتصادی ناشی از وجود تع کند؟اثربخشی اجتماعی می

مدیریت تعطیالت رسمی به منظور فراهم کردن زمینه افزایش نقش اقتصادی یک کشور، 

، چیست؟ آیا نقش اوقات فراغت در کنار تعطیالت وری نیروهای انسانی کشوراثربخشی و بهره

 رسمی، قابل بررسی است؟

 توسعه، نیروی انسانیی، اثربخشی، بهره ور اتالف منابع،اوقات فراغت، مدیریت زمان، کلید واژه: 
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 مقدمه و بررسی وضعیت موجود

 .در همه کشورها مرسوم استو در صورت ضرورت ،تعیین تعطیالت رسمی از سوی دولت به عنوان امری حاکمیتی 

 10های مذهبی و روز مناسبت 15روز تعطیل رسمی )شامل  25در تقویم رسمی کشور، هر سال با یک نگاه کلی، 

 22 رانیدر ا یرسم التیبه طور متوسط تعداد تعطروز جمعه ثبت شده است.  52های ملی( و حدود ناسبتروز م

تواند با توجه به هر کارمند یا کارگر ایرانی میهمچنین  1.روز است 26و بیشترین  19که کمترین آن روز است، 

تعطیالت قانونی برای یک کارمند در سال  مند شود و در نتیجه کلروز مرخصی استحقاقی بهره 30قانون کار از 

روز سال کم کنیم تعداد روزهای کاری یک نیروی کار در ایران معادل  365روز است. اگر این رقم را از  107جاری 

شنبه و مرخصی استحقاقی کارمندان و کارگران، کار و تولید و با احتساب روزهای پنج یا اینكه روز خواهد بود. 258

  2شود! روز از سال متوقف می 150تقریبا در رسانی خدمت

ها عالوه بر تعطیالت رسمی، تعطیالتی نیز در بحث تعطیالت آنكه بسیاری از مدیران شرکت دیگر نكته جالبیک 

های بالعوض برای کارکنان در نظر های مختلف مانند تعطیالت تابستانی، زمستانی و... را با دادن مرخصیتحت نام

ها در بسیاری از موارد دولت .در بین مردم بسیار محبوبند )بخش دولتی یا خصوصی(نگونه مدیرانگیرند. ایمی

های بین التعطیالت به سنت روز یچند سالی است که تعطیل و کنندروزهای کاری بین تعطیل را هم تعطیل می

همواره در ایام ابتدای سال تا  دانند.تبدیل واین توقع را در مردم ایجاد کرده است که این ایام را از پیش تعطیل می

روز!( و در طول سال نیز، به تناسب قرار  15یا  14برند )فروردین، بسیاری از کارمندان در مرخصی بسر می 13و  12

ی روند کار و تولید و ها، شاهد تعطیلی چند روزهگرفتن تعطیالت رسمی در کنار ایام آخر هفته یا دیگر تعطیلی

مچنین در روزهای قبل و بعد از تعطیالت نیز شاهد افزایش معنادار ترك زودهنگام، تاخیرها و خدمت هستیم! ه

 3ها هستیم و عمال بازدهی مورد انتظار وجود ندارد.غیبت

اسفند دارای اهمیت ملی و تاریخی  29خرداد و  15فروردین،  12روزهای به عنوان نمونه مالحظه می شود، 

ی سراسری خاصی مراسم و برنامهو عدم در نظر گرفتن این روزها  رسمی دلیل تعطیلی بهكن یالعاده هستند لفوق

فروردین نیز یكی دیگر از  13روز  !، کمترین بار و اثر اجتماعی و فرهنگی را تاکنون داشته اندبرای این روزها

دلیل  "ظاهراوند و ربه دامن طبیعت می، در طول سالمثل خیلی از روزهای دیگر سال روزهایی است که مردم 

وجود ندارد. الزم به ذکر است که بنا به اظهارت مسؤوالن سازمان محیط « روز طبیعت»محكمی برای تعطیل بودن 

 فروردین است! 13روز  بهزیست کشور، بیشترین آسیب به طبیعت در طول سال مربوط 

این در حالیست که  .روشن نیست ،روزدر ایام نوبا سایر اقشار ها تعطیالت مدارس و دانشگاهدلیل عدم توازن 

به دلیل محدودیت زمان امتحانات  ،مراکز آموزشی درشناور زمستانی غیر مترقبه و تعطیالت اختصاص برای  "معموال

 . مشكل جدی وجود داردو ساعات تدریس اساتید، 

بیش از ، غیبت های تلفبه مناسبتهای مخ نمایندگان هفت روزهانتقاد از تعطیالت  پوشش رسانه ای،عدم علیرغم 

به برخی طرح ها در و سریع رای مثبت  علیرغمیب نشدن طرح نظارت بر نمایندگان آنان، تصودرصد  30حد حدود 

برای سفرهای خارجی و زیارتی بجای حضور  تابستانی ، استفاده از تعطیالتمجلس شورای اسالمی صحن علنی

نگاهی به حجم از طرفی  .نتقاد از پارلمان تبدیل شده استبه سوژه ای برای ا مستمر در حوزه های انتخابیه،
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بخش عمده وقت نمایندگان به پاسخ دهی به مردمی اختصاص دارد که به  که درخواست های مردمی نشان می دهد

 عنوان مراجع به دفاتر آنان رجوع می کنند.

تر نمایندگان مراجعه کرده اند. به جز به دفا صدها هزار نفر،، فقط در سال ابتدایی مجلس «خبر آنالین»به گزارش 

نماینده بیشترین درخواست ها را داشته است، استانهای خوزستان، مازندران، آذربایجان شرقی  30استان تهران که با 

 و کرمانشاه به ترتیب حائز بیشترین رقم مراجعات به دفاتر نمایندگان هستند.

تنها قانون گذاری است را  ،من اینكه وظیفه نمایندهن می گویند: چنی این درخواستها گروهی از نمایندگان در مورد

نامه نوشتن نمایندگان در این گونه موارد  ..نمی فهمم. ما نماینده مردم هستیم و اگر اختیاری داریم باید انجام داد.

اورند. این یک مردم را ارجاع می دهند تا از نمایندگان نامه بی بی تاثیر نیست ولی عجیب است که ادارت دولتی

ولی مردم تا نماینده نامه ای به آنها ندهد راضی نمی  ،این موضوع ها ربطی به نماینده ندارد ...سیكل معیوب است

 اساسا سطح توقع مردم از نماینده باال است و فكر می کنند نماینده می تواند هر کاری انجام دهد در حالی  ...شوند

 4...این درخواست ها را اجابت می کنیمکه این گونه نیست.با این وجود ما 

بنابراین پر واضح است که مدیریت زمان در مهمترین مرجع تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور دچار اشكال جدی 

در همین راستا مشاهده شد که  کارائی و بهر وری آحاد کشور، خواهد بود.است که آثار آن به واقع بسیار بیشتر از 

،  1389شهریور  14 سه شنبه در آغاز جلسه علنی ساماندهی تعطیالت کشور، طرح رسیلویت دهی به برعدم او

و حاشیه  امضا خواستار اولویت دهی برای بررسی آن شدند 50تذکرات طراحان آن را در پی داشت که با جمع آوری 

 5 هائی در پی داشت.

اه مبارك رمضان و همگرایی بیشتر با مندی کارمندان دولت از فیوضات معنوی مایجاد فرصت مناسب برای بهره

نفر از نمایندگان رسیده است. به موجب  53کشورهای اسالمی دلیل توجیهی این طرح عنوان شده که به امضای 

تواند در ماه مبارك رمضان ساعات کاری کارکنان دولت را متناسب با فصل و ماده واحده این طرح هیأت وزیران می

ساعت در هفته کاهش دهد به نحوی که  15مناطق مختلف کشور، حداکثر به میزان  شرایط اقلیمی و جغرافیایی

خدمات به ارباب رجوع و عدم  منجر به تعطیلی یک یا چند روز کاری یا اخالل در انجام وظایف قانونی و ارائه

                                                 
4 . http://www.tabnak.ir/  

دقیقه در حالی که مجلس در حال بررسی ایراد شورای نگهبان به یكی از مصوبات پیشین مجلس بود، یكباره  40و  10ساعت . 5 

توان ماه رمضان و افزایش تعطیالت عیدفطر را میفرد اعالم کرد که درخواست اولویت بررسی طرح کاهش ساعت کاری ادارات در ابوترابی

 بررسی کرد. این تصمیم رئیس جلسه امروز تذکرات مخالفان این طرح را در پی داشت.

تواند طرح یا نفر از نمایندگان درخواست کنند هیات رئیسه می 50نخست احمد توکلی نماینده تهران در تذکری گفت: در صورتیكه 

تواند به آن اولویت هم ببخشد. سپس مصطفی کواکبیان نماینده سمنان هم در تذکر دیگری خطاب قرار دهد اما نمیای را در دستور الیحه

میلیارد تومان هزینه هر روز تعطیلی است، ادامه داد:  1262فرد خواستار سامان دهی تعطیالت از سوی دولت شد و با بیان اینكه به ابوترابی

دستور قرار دهید و بار دیگر کشور را تعطیل کنید. حسن کامران نماینده اصفهان هم در تذکر دیگری درست نیست که این بحث را در 

، مطرح کنید. الیاس نادران اعالم کرد که در هیچ مجلس عرف نبوده که به دلیل جو و فشار بیرونی طرحی را یكباره در میان دستور دیگری

تواند طرح سات هفتگی باید چاپ شود و هیات رئیسه بر آن نظارت داشته باشد. نمیهم تذکر مشابهی را مطرح کرد و گفت: دستور جل

کاهش ساعت کاری ادارات در ماه رمضان و افزایش تعطیالت عیدفطر هم در دستور کار مجلس است و نیازی به نیمه کاره گذاشتن یک 

د کرد که هیات رئیسه قانونا اجازه ندارد که این طرح را خارج از دار باشد.وی تاکیدستور به بهانه بررسی طرح دیگری نیست مگر آنكه فوریت

 5نوبت بررسی کند.

نامه تخلف فرد نهایتا با ارائه توضیحاتی به همه تذکرات نمایندگان مذکور پاسخ داد و گفت: اگر خداوند کمک کند، امیدوارم از آیینابوترابی 

گیرند اما با تقاضای ها و لوایح به ترتیب در دستور کار قرار میجلس این است که طرحنامه داخلی مآیین 102نكنیم! دریافت من از ماده 

توان مواردی را خارج از ترتیب وصول و در دستور هفتگی مجلس قرار داد. این از اختیارات هیات رئیسه است که نفر از نمایندگان می 50

او قطع یک دستور، به منظور بررسی طرح دیگری را هم خالف  اند بررسی شود.توها یا لوایحی خارج از دستور میاگر بپذیرد، چنین طرح

گیری برای این منظور شد.این در حالی است که توکلی همچنان به بیان تذکر دیگری اصرار داشت ولی نامه ندانست و خواستار رایآیین

 .در ماه رمضان و افزایش تعطیالت عیدفطر شودفرد دستور داد تا مجلس وارد بررسی طرح کاهش ساعت کاری ادارات ابوترابی
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سعید فطر سه  کند که تعطیالت عیدوری نشود. همچنین این طرح مقرر میها و کاهش بهرههماهنگی بین دستگاه

 اسفند تعطیل رسمی نخواهند بود. 29خرداد و  15روز خواهد بود و در ازای آن 

به گزارش خانه ملت، ستار هدایت خواه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: این طرح دارای دو بخش بود؛ 

فروردین  12عوض روزهای  روز افزایش یابد و در 3در ارتباط با عید سعید فطر که تعطیالت عید سعید فطر به یكی 

اسفند را مطرح کرده بودند که  29خرداد و  15اسفند غیرتعطیل اعالم شود اما در طرح اولیه نمایندگان  29و 

کاهش ساعات کاری  و دیگری خرداد پیشنهاد داد 15فروردین را به جای  12کمیسیون با این نظر موافقت نكرد و 

ساعت در هفته  15اولیه تعدادی از نمایندگان سقف آن را حداکثر  ادارات در ماه مبارك رمضان که در طرح

بینی کرده بودند اما در کمیسیون مصوب شد، این سقف برداشته و در اختیار دولت گذاشته شود تا دولت پیش

 متناسب با فصل، شرایط اقلیمی و سایر شرایط این سقف را تعیین کند.

اقدام به کاهش ساعات کار ادارات کرد کاری که با توجه به بهرو وری  دولت در ایام ماه مبارك رمضاندر نهایت 

های دولتی باعث ایجاد مشكالت فراوان برای مردم شده است زیرا در عمل پایین ساعات کار اداری در میان دستگاه

قانونی یا غیر ساعت کاهش پیدا کرده است و اگرچه در مورد  5ساعت در روز به  8ساعات مراجعه مردم به ادارات از 

 6های در مجلس در گرفت ولی در عمل مسكوت ماند و به نتیجه نرسید.قانوی بودن این اقدام بحث

 

 در بیان مقام معظم رهبری همت و کار مضاعفسند چشم انداز و فلسفه 

مسائلی  کشور در آستانه تحوالت مهم اقتصادی قرار دارد که سرنوشت این تحوالت در همه سطوح بابه نظر می رسد 

های اصلی  منابع انسانی و مدیریت از مشخصه .وری و بهبود کیفیت مدیریت پیوند خورده استاز قبیل افزایش بهره 

وری هستند؛ این درحالی است که سند چشم انداز که براساس عدالت و کارایی تدوین شده است، بهره وری و  بهره

محور است و نیاز به تولید دارد؛ ده است. جامعه امروز ایران، ارزش پرهیز از رفتارهای سلیقه ای را مدنظر قرار دا

 7بنابراین باید کارآمدی علم که نیازهای کشور را مرتفع می سازد، همسو با نیازها و خواسته های اجتماعی باشد.

ش بهره محور اساسی توجه شده است که یكی از آن ها افزای 10، به 44در قانون مدیریت خدمات کشوری و اصل 

اصالح و در راستای حذف فساد اداری مالی، های فعلی را وری است، بنابراین اگر نظام اداری، روش ها و فرآیند

یحه المتن پیش نویس  از بیشترین حجمهمچنین  متحول نكند، کشور به سمت بهره وری گام برنخواهد داشت.

 با محورهای توسعه اقتصادی به داز بیست ساله کشوردومین پنج سال از سند چشم انبه عنوان  ،برنامه پنجم توسعه

مربوط است که همه اینها با مدیریت منابع ارتباط مستقیم دارد بهبود فضای کسب و کار، بهره وری و اشتغال  عنوان

 .خواهد بودغیر ممكن  و نیروی انسانی و مدیریت منابع نیز جز با مدیریت زمان

                                                 
6  .http://www.hamshahrimags.com/  

: متاسفانه عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کردو عوض حیدرپور نماینده مردم شهرضا در مجلس ، 1389/4/23

میلیارد دالر به کشور خسارت وارد شود.وی خاطرنشان  4تعطیالت بی برنامه در روزهای بیستم و بیست و یكم تیرماه موجب شده تا حدود 

وی کرد: این رقم خسارت در حالی به کشور وارد می شود که می توانستیم با این پول کل مشكالت بخش بهداشت، درمان را رفع کنیم.

هزار میلیارد تومانی در حالی به کشور وارد می شود که وزارتخانه های همانند آموزش و پرورش و بهداشت،  4سفانه خسارت گفت: متا

 درمان و آموزش پزشكی با مشكالت عدیده ای مواجه هستند.

ه وقوع پیوست که سال عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یادآور شد: تعطیلی در روزهای یكشنبه و دوشنبه در حالی ب

توسط مقام معظم رهبری مزین به سال همت مضاعف، کار مضاعف است.گرما در سال همت مضاعف و کارمضاعف به معنی این است  1389

میسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یادآور شد: دولت باید نسبت ککه در هنگام گرم شدن باید مصرف انرژی را کاهش داد.عضو 

 .در روزهای یكشنبه و دوشنبه پاسخگو باشد به تعطیلی

های اجرایی در نظام اداری کشور دست نخورده باقی  وری ایران نیز گفت: اگر روش محمدعلی محمدی، نایب رئیس انجمن ملی بهره. 7 

  نخواهد شد. ای را در طول زمان تجربه بماند، هیچ تكامل و توسعه
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با انتقاد از حجم تعطیالت رسمی کشور  81فروردین  17های نماز جمعه خطبهای )مدظله( نیز در آیت اهلل خامنه

دلیل، هیچ یک تذکر هم در باب مسائل مربوط به فروردین عرض کنیم: اوّالً این تعطیالت طوالنی و بی» فرمودند: 

همه  -شتر گاهی دو هفته و گاهی بی -منطق عقالیی ندارد. وضع خوبی نیست که اوّلِ سال، روزهای متوالی 

ها محدود است. ما در چرخهای فعّالیت در کشور از حرکت بیفتد. خالف مقرّرات هم هست، طبق مقرّرات تعطیلی

 ایّام سال، تعطیلی زیاد داریم که این به زیان کشور است.

کردم، همه تعطیالت رسمی در طول سال از پنج، شش در بعضی از کشورهای دنیا، طبق فهرستی که مشاهده می

اعتنایی خود به توجّهی و بیای با بیهایمان بسیار زیاد است. عالوه بر آن هم عدّهکند. لكن ما تعطیلیروز تجاوز نمی

کنند؛ کار، علم، تحصیل و به اشتغاالت روزمرّه زندگی و کارهای اداری و سازندگی، بر این تعطیالت اضافه هم می

اوّلِ یک دوره جدید مالی و کاری است. توصیه مؤکدِ بنده این است که هم هم در آغاز سال. باالخره در اّولِ سال، آن

درپی، زیانهایی مسؤولین و هم آحاد مردم عزیزمان تصمیم بگیرند این تعطیالت را کم کنند. این همه تعطیالتِ پی

 8«آورد که هر چند در اوّل کار محسوس نیست، لكن نتایج آن برای همه زیانبار است.به بار می

، ابالغ در ابالغ سیاستهای نظام برای اصالح ساختار اداری کشوربا درایت و تیزبینی مقام معظم رهبری همچنین 

فرصتی مهیا شد تا « همت مضاعف، کار مضاعف»به  89ملقب نمودن سال و  سیاستهای کلی اصالح الگوی مصرف

یافتگی جایگاه اول علمی و اقتصادی و توسعهچرا که برای کسب شود  ها متوجه تعطیالت رسمی کشور اهبار دیگر نگ

هدف مهم از این به نظر می رسد  در منطقه راهی جز همت مضاعف و کار مضاعف و فعالیت روز افزون وجود ندارد.

و همچنین مخاطب قرار دادن مسووالن در  1388انتخابات سال  گذاری، خروج از فضای التهاب زده پس ازنام

با شدت گرفتن دعواهای سیاسی به بوته فراموشی سپرده می  "که معموالمردم است؛  به شایبه و مضاعفخدمت بی

های در عرصه و تحوالت این کشور که همواره در خط مقدم انقالب هستند همان ولی نعمتانیمردم در وافع شود. 

   د.انبودهحاضر  مختلف

چقدر خوب است که »نكته تاکید کرده و فرمودند: ماه سال جاری نیز مجددا بر این فروردین 16ایشان همچنین در 

هاى رسمى، کار خود را از همان اوان اتمام تعطیالت رسمى شروع کنند. ... هرچه بتوانید فرهنگ کار و تالش دستگاه

عه و نشاط جامعه ى کار و سنگر کار را گسترش بدهید، خیلى خوب است؛ این به حرکت جامو حضور در عرصه

 «کمک خواهد کرد.

جالب اینجاست که مقام معظم رهبری، خود پیشتاز این عرصه هستند و همه ساله از روز اول سال دیدارها و 

ها و کنند و در سال جاری نیز با افزایش حجم برنامههای رسمی و غیر رسمی خود را آغاز میبازدیدها و برنامه

 اند.را تحقق عینی بخشیده« همت مضاعف، کار مضاعف»بازدیدها، شعار 

شود لكن زیاد بودن تعطیالت رسمی کشور هر چند کار مضاعف تنها با کاهش تعطیالت رسمی برآورده نمیبنابراین 

مورد اتفاق کارشناسان است و رهبر معظم انقالب نیز بر این امر صحه گذاشته نیز و اثرات سوء آن بر روند امور کشور 

 اند.و خواستار بررسی این موضوع شده

 

 ای دین درباره فراوانی کار و آبادانیآموزه ه

های فراوانی به کار، و کوشش برای آبادانی زمین شده است و رفتار و سیره های دین مبین نیز توصیهدر آموزه

کند به طوری که در قرآن مجید تنها موردی که سفارش به معصومین )ع( بر ارزش واالی کار و تالش تصریح می

ها توصیه شده که بعد از نماز باشد و حتی به انسانربوط به شرکت در نماز جمعه میترك کار و جهد شده است م

  جمعه نیز به دنبال کسب فضل الهی در زمین پراکنده شوند.

                                                 
8 . http://www.tabnak.ir/  
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ای، عملی ارزشی است. کار به اشكال مختلف ظهور  تالش و کوشش برای تولید در هر حوزه بی گمان کار به معنای

بدنی سخن گفت. در همه این  توان از کار فكری ، کار هنری ، کار معنوی و کار جسمی وبروز میكند؛ از این رو می و

 .موارد آنچه اصالت مییابد تالش تولیدی بشر است

نیازمند تهیه امكانات و وسایل و بر طرف کردن خویش سعادت و آسایش و آرامش  بشر برای دست یابی به کمال و

برای دست   .ین اقدام به تالش و کوشش میكند تا به این هدف نایل شودچالشهای پیش روست. بنا بر ا مشكالت و

برنامه ریزی بخشی از تولید است.  یابی به هدف، تالش در شكلهای پیش گفته خودنمایی میكند. تفكر و طرح و

 ق شود. از این روست کهحوزه عمل و تالش جسمی موف بدون تفكر و تدبر و تامل ممكن نیست انسان بتواند در

 9. مطرح می شود ،به عنوان تولید پایه تولید فكر

ارزش عمل به میان آمده است و این همان معنای عام کار و فعل است که از سوی  در آیات بسیاری سخن از عمل و

لیس لالنسان اال ما سعی؛ »فرماید:  انجام می شود. سعی و تالش انسانی است که ارزش دارد و خداوند می انسان

این معنا که آنچه در نگرش و بینش قرآنی از ارزش و اهمیت  به 10« چیزی جز تالش و کوشش او نیست. برای انسان

 .تالش است که نوعی از مفهوم کار را با خود حمل می کند اهمیت برخوردار میباشد، سعی و

 کار و تالش پیامبر اکرم )ص( ، حضرت فاطمه زهرا )س( و ائمه معصومین در طول زندگی هیچ گاه دست از

 .بودند برنداشتند. پیامبران دیگر نیز در زندگی، اهل کار و تالش جدی

 :امیرالمؤمنین علی علیه السالم می فرماید

 کردی، بنده خوبی بودی. تنهاالسالم وحی فرستاد که تو اگر از بیت المال استفاده نمی خداوند به حضرت داود علیه

بگیری. اگر این  کنی تا از زحمت خودت بهرهتالش نمی مشكلت همین است که خودت با دست و توان و نیرویت

برای بنده »خداوند به آهن امر فرمود که  داود چهل روز گریست. پس از آن .مشكل برطرف شود، بنده خوبی هستی

روز با دست خودش یک زره می ساخت و هزار درهم می فروخت. او در  و از آن به بعد، داود هر« ام داود نرم شو.

 .شد هزار درهم به دست آورد و از بیت المال بی نیاز 360زره ساخت و  360طوالنی،  ی نه چندانظرف مدت

جامه خشنی به تن وبیلی در دست داشت، در باغ  امام را در حالی که :یكی از یاران امام صادق علیه السالم می گوید

را به من بدهید تا به جای شما کار بیل »به امام گفتم: .جاری بود خودش سرگرم کار دیدم. عرق از پشت سرش

اداره  ن دوست دارم که مرد در راهم :  الرجل بحر الشمس فی طلب المعیشه انی احب ان تیاذی : فرمود .کنم

 د.ت خورشید اذیت شود و به رنج بیفتزندگی، با حرار

خدمتكارانتان کجایند »گفتم: امام ریزان در حال کار بر زمینی دیدم. بهامام را عرق :گویدهفتم می یكی از یاران امام

بهتر از پدرم بود، با دست خودش در زمینش بیل زده  آن کس که بهتر از من و»فرمود: «!که شما کار می کنید؟

 های خویش کاررسول خدا و امیرالمؤمنین و اجدادم. تمام آنها با دست»فرمود: «کیست؟ او»پرسیدم: «.است

 «.است امبران و فرستادگان آسمانی و اوصیاء و صالحاناند. کار و تالش، برنامه پیکرده

                                                 
مبارکه نحل در جمع طالب و فضالی حوزه علمیه  گزیده ای از سخنان آیت اهلل جوادی آملی )دامت برکاته( در جلسه درس تفسیر سوره. 9 

طرف تعاونی، برای همین  های مملكت رفته بهخدا امام و شهداء را غریق رحمت کند؛ اینكه بخش وسیعی از سرمایه : ...  1386قم ـ بهار 

اصرار قانون اساسی بود یعنی این که بگذارید مردم برای خودشان کار  جهت است. بخش خصوصی را با تعاونی دارند تقویت می کنند که

 ! دیگران باشند بكنند، نه مزدور

خوانیم که وجود مبارك پیغمبر دست مزدور را بوسید؛ آن روز  آنها حدیث می یک وقت وزارت کار کارگرها را جمع کرد،؛ خیال کرد ما برای

چاپ نكنند! خیال کردند که اسالم  را، نمی دانم چند سال قبل بود نقل کردیم؛ برای بعضی ها تلخ بود، سعی کردند این را که ما آن حرف

 ها را!! که عدّه ای سرمایه دار باشند، کار بكنند؛کارگر را بوسید، یعنی دست مزدور که می گوید دست کارگر را باید بوسید، پیغمبر دست

 ! عدّه ای هم اجیر باشند. این را که نگفته اند

بكند، به اینها وام  اجیر! یعنی برای خودت کار بكن. دولت هم موظّف است مشكالت اینها را حل عزیز است؛ نه گفتند: کار خوب است، کارگر

   . بین مزدوری و کارگری در دستورات دین ما هست کار بكنند. فرق گذاشتنبدهد، تسهیالت بكند، اینها برای خودشان 

 سوره نجم 39آیه . 10 
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 :امام صادق علیه السالم می فرماید

کرد، و فاطمه زهرا سالم اهلل علیه گندم آرد کرد و جارو میآورد و آب تهیه میمی امیرالمؤمنین علیه السالم هیزم

کله علی الناس؛کسی که بار اداره کرد و خمیر می ساخت و نان می پخت. خدا فرموده است: ملعون من القی  می

 ت.اس زندگی را به عهده دیگری بگذارد از رحمت خداوند به دور

خداوند، مرگ و زندگی را  11الّذی خَلََق المَوتَ و الحیاةَ لِیبلُوَکُم أحسَنُ عَمَالً.اما در قرآن کریم چنین آمده است: 

 ید.کنی بهتر میکاربیافرید تا شما را بیازماید که کدام یک 

مقصود، عمل بیشتر  ی أکثر عمالً ولكن أصوبكم عمالً.لیس یعن از امام صادق)ع( درباره ایه مزبور، روایت شده است:

لَ أن إنّ اهلل تعالی یحبّ مِن العاملِ إذا عَمِ همچنین پیامبر خدا)ص( فرموده است: نیست، بلكه عمل بهتر است.

نیز آن حضرت در حدیثی دیگر فرموده  کند. کارکند، نیكو می کارگزاری که کارخداوند، دوست دارد که هر  یحسِن.

 ی، نیک انجام دادنِ آن را فرمان داد.کارخداوند، در هر  تعالی کتب اإلحسان علی کلّ شیء. إنّ اهلل است:

نیست؛ بلكه به معنی « نیک کردن کار»است. احسان در این احادیث به معنی « احسان»واژه این احادیث،  کلید

کند، باید آن را نیک )درست و استوار و محكم(، انجام دهد. شاهد، ی میکاراست. یعنی هر کس « کردن کاریک ن»

 .آمده است« ِاتقان»و « ِاحكام»این که در برخی احادیث به جای کلمه احسان، 

 

 مقایسه با سایر کشورها

پنجشنبه و جمعه تعداد روزهای کاری در  روز در سال است که به همراه روزهای 25در ایران تعداد تعطیالت رسمی 

روز کاهش می دهد. این میزان تعطیالت در مقایسه با بسیاری از کشورها باالاعالم شده  200روز به  365سال را از 

است. بررسی هایی که توسط یک گروه از محققان انجام و در مرکز مطالعات دین و اقتصاد ارائه شده نشان می دهد 

روز در سال است. مقایسه دیگر که میان ایران، یونان، ایتالیا و چین به عنوان چهار  5/13طیالت متوسط جهانی تع

کشور قدیمی و صاحب تمدن، شده نیز گویای آن است که به رغم برخورداری هر چهار کشور از قدمت تاریخی 

تعطیالت در تقویم رسمی خود روز  25روز است در حالی که ایران به تنهایی  17متوسط تعطیالت در این سه کشور 

دارد. مقایسه تاریخی از آن جهت انجام شده که بر فرضیه وجود تعطیالت باالبه دلیل قدمت تاریخی ایران خط 

 بطالن بكشد.

است و  یا کشورهای اسالمی کشورهای منطقه ،یافتهباالتر از کشورهای توسعه ضابطه مند،این تعداد تعطیلی غیر

 دچاراشكالالمللی پیشرفت و ارتباطات بین ،تولید ،به همین نسبت در کارا دیگر کشورها، بدیهی است در رقابت ب

مانند  یمختلف جهان یهایبنددر رده یرسم یلیروز تعط 11مانند سنگاپور با داشتن فقط  یکشور شد.خواهیم 

جهان به  یکشورها یبرخ ستیادامه ل در 12قرار دارد. یمطلوب تیدر وضع یناخالص مل دیدرآمد و تول زانیتجارت، م

 استخراج شده است. ایپدیكیو تیها آمده است که از ساآن یعموم التیهمراه تعداد تعط

 16 نیچ 21 مصر

 15 انگلستان 17 لیبرز

 14 هیسور 17 بنگالدش

 13 هیترک 17 ژاپن

 13 کانادا 16 آلمان

                                                 
 .7؛ سوره هود، ایه30و  7. نیز، ر.ك: سوره کهف، ایه2سوره مُلک، ایه . 11 

12  .http://www.khabaronline.ir/  
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و  27کشورهایی مثل روسیه با  و توان پیدا کردمیدر این زمینه هم  فاوتیپدیا آمارهای متدر سایت ویكیالبته 

هایی به تفكیک مشخص شده و روز هستند که رکوردی مشابه ما یا حتی بیشتر از ایران دارند؛ مناسبت 25فرانسه با 

مثل تعطیالت ما ترکیبی از روزهای مذهبی و ملی است. بیشترین میزان تعطیالتی که در آمارهای این سایت مرجع 

با هم فرق  آمریكا های مختلفاین میزان تعطیلی در ایالتاما  .روز تعطیلی است 61االت متحده آمریكا با آمده ای

ها ها و ادارهزده ایالت کالیفرنیا در کارخانهدارد و ممكن است که مثال یک روز در تگزاس تعطیل باشد ولی اهالی فلک

ها پایین است و مردم ها کرکرهول ژانویه در همه ایالتسخت مشغول کار و تالش باشند. البته روزهایی مانند ا

 .شود درباره میزان تعطیالت رسمی آمریكا بحث کردمشغول خواب و تفریحند. پس خیلی نمی

 

 رابطه تعطیالت و اقتصاد ملی

منابع بكار ها است و بیانگر متوسط تولید به ازای هر واحد از بهره وری از نظر کمی به معنای نسبت ستانده به داده

وری به معنای استفاده کمتر از منابع برای تولید هر واحد از بر اساس این تعریف، بهبود بهره .رفته در تولید است

 محصول است و با فرض ثابت بودن قیمتهای عوامل تولید، به کاهش هزینه تمام شده محصول منجر خواهد شد. 

در عصر حاضر، بدلیل جهانی  .پذیری بنگاه موثر استرقابت اهش هزینه تمام شده محصول نیز در ارتقای قدرتک

توانند هایی میباشند و بنگاهشدن اقتصادها، بنگاه ها بشدت در رقابت با یكدیگر در تصاحب بازارهای مختلف می

 سهم خود را در بازار حفظ کرده و یا ارتقا دهند که از توان رقابت باالیی برخوردار باشند. 

ها باید یا محصول فعلی با کیفیت معین را ارزانتر عرضه کنند یا با قیمت های موجود کیفیت ی بنگاهدر چنین شرایط

انداز مبنی بر تعامل موثر و سازنده با جهان و ضرورت باز کردن گیری سند چشمکاال را باال ببرند. با توجه به جهت

سازمان تجارت جهانی، الزم است توان رقابت اقتصاد کشور بسوی تجارت خارجی و همچنین در راستای عضویت در 

 ها در اقتصاد ایران ارتقا یابد. بنگاه

وری پایین در اقتصاد ایران نشانگر آن است که قیمت تمام شده بسیاری از کاالها های وارداتی و بهرهباال بودن تعرفه

یابی ی وارداتی مشابه باالست، لذا ریشهو خدمات تولید داخل با در نظر گرفتن سطح کیفیت آنها در مقایسه با کاالها

 های مناسب برای رفع مشكل ضروری است. دالیل آن و اتخاذ سیاست

وری یک کشور توسعه یافته دارای نفت مانند نروژ حدود یک سوم بهره 2005وری نیروی کار ایران در سال بهره

رهای اروپایی ناحیه یورو بوده است. و با توجه به وری انرژی در ایران حدود سه چهارم نروژ و یک دوم کشوبهره .است

  13وری در کشور ، باال بودن قیمت تمام شده کاالها و خدمات داخلی مطابق انتظار است.سطح پایین بهره

ابتدا افزایش بهره  :در زمینه دستیابی به کاهش قیمت تمام شده، الزم است دو اقدام اساسی صورت گیردبنابراین 

ید تا به ازای تولید هر واحد کاال یا خدمت از منابع کمتری استفاده شود که نتیجه آن کاهش هزینه وری عوامل تول

تمام شده است، و سپس هزینه های استفاده از هر واحد عوامل تولید کاهش یابد تا هزینه تمام شده تولید کمتر 

  14شود.

به کاهش  ،گاز، ارتباطات و موسسات مالی و پولی اقتصادی مانند: آب، برق،زیرساختی وری در بخشهای ارتقای بهره

وری در فعالیتهای ذکر شده، ارایه شود، زیرا در صورت ارتقای بهرههزینه تمام شده تولید در سایر بخشها منجر می

 پذیر است. ها با هزینه کمتری امكانکاالها و خدمات ذیربط به بنگاه

این مسأله از سوی  ،ثبت شده در تقویم ها فراتر برودز روزهای ایام تعطیالت در کشور از مرچنانچه از طرفی 

شود زیرا هرچه تعطیالت افزایش پیدا کند در عمل کارشناسان اقتصادی به یک واقعه بد برای اقتصاد ملی تعبیر می

لین دهد و اوکند و در عمل ایجاد ارزش افزوده را در عرصه ملی کاهش میان تولید در کشور کاهش پیدا میزمی

                                                 
13 . http://www.bornanews.ir/  
14 . http://www.bornanews.ir/  
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دستاورد این وضعیت وابستگی بیشتر اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی از یک سو واز سوی دیگر افزایش سهم دولت 

 15)به عنوان متولی درآمدهای نفتی( در تولید ناخالص ملی را به دنبال دارد. 

اری کار اسانی محاسبه زیان حاصل از افزایش تعطیالت در عرصه های اقتصادی برمبنای روش های مرسوم حسابد

تقسیم میزان تولید ناخالص  ،نیست و البته در این زمینه نیز ارقام مختلفی بیان شده است ولی معمول ترین روش

کشور به ایام کاری رسمی است که از این طریق می توان گفت در سال جاری میزان هزینه تحمیلی هر روز 

 240بخش خصوصی نیز در سال جاری بالغ بر روزی  میلیارد تومان خواهد بود. 1262تعطیالت اضافه معادل 

که به بخش خصوصی  گوی این هزینهکس پاسخانه هیچمیلیارد تومان باید هزینه عدم تولید را بپردازد و متاسف

افزایش قیمت تمام شده  باعثهای کوچک و متوسط نزول تولید در بنگاهاین  .شود نیستکشور تحمیل می

 د.شومحصوالت و خدمات می

نكته قابل توجه انكه با توجه به حجم باالی سهم دولت در اقتصاد ایران بخش عمده ای از این زیان به دولت تحمیل 

های آتی به افزایش کسر بودجه بیشتر دولت منجر شود، البته دولت با تواند در سالشده است و به طور حتم می

ها را خواهد ستفاده از درامد نفت توان پوشاندن این هزینهتوجه به امكاناتی مانند استقراض از سیستم بانكی و ا

 داشت ولی در عمل این نوع عملكرد به معنی اتالف منابع ملی است.

تعطیالت زیاد و غیر ضروری سبب عقب افتادگی در کارها، کند شدن امور و طوالنی شدن زمان ضمن اینكه 

های اجتماعی و صنعتی گردیده و در نتیجه زیان-ولیدیتحقیقاتی و ت -های مختلف علمیبرداری از پروژهبهره

برخی  همچنین نظام است.دولت و گرایانه های توسعهکند که مغایر سیاستاقتصادی فراوانی به کشور تحمیل می

اقتصادی  هم یكی دیگر از آفاترا ها و مصدومان این حوادث افزایش تصادفات و به تبع آن باال رفتن آمار کشتهدیگر 

 .می دانند این روزها اجتماعیو 

اظهار  های بازرگانیرئیس موسسه مطالعات و پژوهش، 16روابط عمومی وزارت بازرگانی، محمود دودانگهبه نقل از 

داشت: اگر می خواهیم از یک اقتصاد رقابتی بهرمند شویم و هزینه های بنگاهها را کاهش داده و از منابع و ظرفیت 

کنیم، باید تعطیالت رسمی کشور را از بعد اقتصادی سامان دهیم تا بنگاههای اقتصادی های موجود استفاده بهینه 

موظف نباشند در تمام مدت تعطیالت فعالیت خود را متوقف کنند. وی ساماندهی تعطیالت رسمی کشور را یكی از 

های طرح کاهش بهراهكارهای کاهش قیمت تمام شده در تولید دانست و افزود: این طرح به عنوان یكی از مصو

قیمت تمام شده در کمیته ملی این طرح تصویب شده است که در حال حاضر چارچوب اولیه این طرح نهایی شده 

 است. 

دودانگه با بیان این مطلب که در این طرح تعطیالت، ساعات کاری و میزان بهره وری در کشورهای مختلف بررسی 

 دهنده وضعیت نامناسب کشور ما به لحاظ میزان بهره وری است. نشان های انجام شده: بررسیشده است، اعالم کرد

باید نگاه جدیدی به منظور ساماندهی تعطیالت رسمی کشور داشته باشیم و در صورتی که تمایلی برای کاهش 

                                                 
15 . http://www.aftabnews.ir/  

 
16 .http://eghtesadna.com/  

پس از آنكه از این وزارتخانه خارج شد. مفتح، شهریور ماه سال گذشته  وزارت بازرگانیمحمد صادق مفتح، پس از سه دهه حضور در بدنه 

شد، در واکنش به  وزارت بازرگانی مرکزی ساختمانراهی  سازمان توسعه تجارتاز  مجلس شورای اسالمیبا رای اعتماد  مهدی غضنفری

آمده و قطعا سیاست  وزارت بازرگانینظر خاصی در این خصوص ندارم و ایشان از بدنه »احتمال تغییر و تحول در این وزارتخانه گفته بود: 

سال گذشته دنبال می شود و اینكه چه کسی خواهد ماند و نخواهد ماند را قطعا باید از خودشان پرسید و بهتر است فعال وارد این  4های 

 «مسائل نشوید و از این سوال ها نپرسید.

دهم نیز صندلی معاونت را به دیگری واگذار کند، پس از آنكه از  دولتصادق مفتح، این مدیر با سابقه و رابطه که گمان نمی رفت در محمد 

راهبری تغییر سمت داده شد، در این سمت تازه هم پا برجا نماند و اکنون صندلی خود را به  معاونت برنامه ریزیداخلی به  بازرگانیمعاونت 

 سپرده است. وزارت بازرگانیرکز پژوهش های محمود دودانگه، رییس م
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توان برای جبران این امر یک ساعت به مدت زمان رسمی کار در تعداد روزهای تعطیالت وجود نداشته باشد، می

های عدم تقارن تعطیالت کشور با دیگر کشورهای جهان است. در حال حاضر زیانموضوع دیگر افزایش کشور افزود.

ای روز است یعنی در بخش عمده 4عدم تقارن تعطیالت هفتگی ایران با دیگر کشورهای جهان حدود  زخالء ناشی ا

های زیادی به دنبال دارد که اگرچه رقمی زیان مبادالت خارجی کشور دچار اختالل می شود و این مسئله ،از هفته

شنبه به شنبه را دامن زده است، پیشنهادی تعطیل کشور از پنج مخراج نشده است ولی بحث تغییر ایابرای آن است

 بازرگانی خارجی در حال بررسی است.  بههای مربوط که در راستای اجرای طرح تحول اقتصادی در کارگروه

ملی کشور را افزایش  میلیارد تومان تولید70تواند روز در ایران می 5که کاهش تعطیالت به مدتامار نشان می دهد 

 17.دهد

که بیشتر آنها  یدر مطالعاتاما مطالعه مشخصی درباره تاثیر تعطیالت بر تولید ناخالص داخلی انجام نشده  ،در ایران

جام شده، اثر تعطیالت بر اقتصاد کشور ارزیابی ان 82تا  77از سوی مرکز پژوهش های مجلس حدفاصل سال های 

شده است. البته برخی کارشناسان معتقدند رابطه قوی و مستقیمی میان تعطیالت و اقتصاد وجود ندارد و لزوماً تعدد 

تعطیالت تاثیر خاصی در تولید ناخالص داخلی که برآیند وضعیت اقتصادی یک کشور است، ندارد. اما براساس 

در موسسه مطالعاتی دین و اقتصاد ارائه شده و حوزه معاونت پژوهشی مرکز پژوهش های مجلس تحت  مطالعاتی که

انجام داده تعطیالت بر بهره وری نیروی کار، هزینه های ثابت  82در خرداد « ساماندهی تعطیالت رسمی»عنوان 

العاتی که در برخی کشورها نظیر آلمان تولید، معامالت ارزی و ارتباط با شعب خارج از کشور تاثیر دارد. براساس مط

 ( در روزهای تعطیل به طور معناداری پایین می آید. GDPو مالزی انجام شده تولید ناخالص داخلی )

در گزارشی که مرکز پژوهش های مجلس انجام داده با استناد به آمارهای صندوق بین المللی پول، تولید ناخالص 

الم شده است. در این گزارش تصریح شده هر روز تعطیلی اضافی )با فرض مجموع میلیارد دالر اع 97داخلی ایران 

میلیون دالر از تولید ناخالص داخلی خواهد کاست. اگر چنین مبنایی برای احتساب اثر  24روز کاری(  220

رسمی به  تعطیالت بر تولید ناخالص داخلی پذیرفته شود و میزان روزهای کاری با توجه به آنكه تعداد تعطیالت

در سال های اخیر  GDPروز کاهش یابد نتیجه آثار تعطیالت بر  200روز است به  104عالوه پنجشنبه و جمعه ها 

روز اعالم شده. آخرین آمارهای بانک  200بسیار بیشتر خواهد شد. در گزارش مرکز پژوهش ها تعداد روزهای کاری 

هزار میلیارد تومان بوده است. بنابراین  201،  85شور در سال مرکزی نیز بیانگر آن است که تولید ناخالص داخلی ک

با پیروی از شیوه استفاده شده در مرکز پژوهش های مجلس می توان نتیجه گرفت هر روز تعطیلی اضافی، در حدود 

هش میلیارد تومان از تولید ناخالص داخلی کشور خواهد کاست. در کنار این آثار اقتصادی مطالعات مرکز پژو 913

در مقایسه با روزهای دیگر بسیار پایین تر است.  ،روزهای پس از تعطیالت در ها نشان داده بهره وری نیروی کار

پایین بودن بهره وری در روزهای بعد از تعطیالت برای کشوری که با فقر بهره وری نیروی کار و عوامل تولید روبه رو 

درپی تعطیالت را ضروری ساخته است. این ضرورت زمانی عینیت است، بازنگری در سیاستگذاری ها برای اعالم پی 

بیشتری می یابد که به این جمله وزیر سابق اقتصاد و کار آلمان توجه شود. حسین عبده تبریزی در سرمقاله یی 

آلمان به دلیل  2004نیم درصد از رشد اقتصادی سال »آبان سال گذشته روزنامه سرمایه به نقل از وی نوشت:6

 18« تعطیالت عمومی بود. کاهش

 تعطیالت و بهره وری نیروی انسانی

فارغ از آثار اقتصادی ناشی از وجود تعطیالت متعدد در تقویم اقتصادی یک کشور، مدیریت تعطیالت رسمی به 

منظور فراهم کردن زمینه مناسب برای افزایش اثربخشی و بهره وری نیروهای انسانی یک کشور و باال بردن ضریب 

 .قلمداد می شود و روانشناسی و شادمانی مردم، امروز از اصلی ترین دغدغه های کارشناسان اجتماعی شادی

                                                 
17 . http://www.khabaronline.ir/  

 )صفحه اول ( 1، صفحه 18/10/86به تاریخ  1585روزنامه اعتماد، شماره . 18 
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 ردر قانون اساسی ایران و بر طبق اصل هفدهم تعطیل هفتگی رسمی روز جمعه ست و بر طبق قانون کار هم اگ

 د.کن لتعطیکار وی را عه بجای جم ریک روز دیگ است کارفرما موظف ،شود گماردهکاربه کارگری روز جمعه 

طور اتوماتیک در هر هفته تعطیلند و تعدادشان هم چند به غیر از روزهای تعطیل رسمی، روزهایی هم هستند که به

ها روزهای تعطیل ها و یكشنبهبرابر تعطیالت رسمی است. در بیشتر کشورهای دنیا پنج روز کاری وجود دارد و شنبه

ی کمی هم هستند که فقط یک روز در هفته تعطیلند و جمعه به استراحت و آسایش آیند اما کشورهابه حساب می

ها فقط همین شان اسالم است این وضعیت را دارند و بیشتر مسلمانانپردازند. بعضی از کشورهایی که دین رسمیمی

در اغلب اوقات یک  یک جمعه را برای خستگی درآوردن و انرژی گرفتن برای کارهای هفته فرصت دارند؛ مثل ما که

 19روز و گاهی یک روز و نیم تعطیلی داریم.

با این حساب آمار تعطیالت بیشتر کشورهای جهان با یک حساب سرانگشتی تقریبا دو برابر کشور ماست. وقتی ما 

روز تعطیل هستند وقتی ما در یک سال  104روز، آنها  52شود داریم و جمعا می آسایشهر هفته یک روز را برای 

روز کار  129های رسمی روز تعطیلی داریم، کشوری مانند فرانسه در اروپا با احتساب تعطیلی 77شمسی در مجموع 

ها و مراکز خرید کارکنان فروشگاه ،مشغولند. البته در خیلی از کشورها ات پایان هفتهو کاسبی ندارند و به تفریح

برای نصف روز هم که شده به مردم خدمات ارائه  ،هاها سرکارند و در بعضی دیگر حتی یكشنبهحداقل شنبه

 20و البته دستمزدی چندبرابر روز عادی دریافت می کنند.دهند می

را جلو ببرند،  هابراساس قانون جهانی کار، میزان ساعتی که ملت باید سرکارشان باشد و چرخه کار و تالش کشور

های اهل کشورهایی که های کاری هفته، آقایان و خانمبا ضرب و تقسیم این عدد در روز 21ساعت در هفته است. 40

پنج روز کاری در هفته دارند، باید هشت ساعتی در محل کار تشریف داشته باشند. البته کارهایی هم هستند که در 

بندی یا روزهای کاری، تعداد کارکنان را ها بر اساس تقسیمطول هفته به فعالیت بیشتری احتیاج دارند و دولت

 کنند. زنند یا ساعات کاری را در طول روزهای غیرتعطیل بیشتر میکنند و از تعطیالت آنها میر میبیشت

وری از کار در کشور ندارد تا وری ایران به عنوان مرجع مسؤول، آمار درستی برای بررسی میزان بهرهمرکز ملی بهره

شش تا هفت ساعت است  ،کارمفید هفتگی در ایران اما گفته می شود کهها به دست بیاید. کاریمیزان دقیق این کم

همچنین متوسط کار روزانه  .ساعت است72تا  54ساعت و در کره جنوبی  60تا 40در حالیكه این میزان در ژاپن 

نشان می دهد سرانه  دیگریتحقیقات  .است ساعت6/2ساعت و در بخش خصوصی  4/1در بخش دولتی در ایران 

 ساعت کار مفید انجام می شود، 800در ایران تر است و در حالیكه ساالنه مان حتی از پاکستان هم کمفید کار در ایر

، ساعت 1420چین  ساعت است. همچنین این میزان در 1900ساعت و کره جنوبی  2420ژاپن  این میزان در

ساعت،  1700ساعت، آلمان  950ساعت، افغانستان  1100ساعت، پاکستان  1330ساعت، ترکیه  1360امریكا 

  22.ساعت است 720ساعت و عربستان  600کویت 

                                                 
 278گروه مجالت همشهری در شماره « همشهری جوان»گزارش اجتماعی هفته نامه . 19 

امر مقدسی است یا به سفر می  )شنبه و یكشنبه(اصوال تعطیالت پایان هفتهاروپا(  ")خصوصادر کشورهای صنعتی . شایان ذکر است که 20 

ومثال در کشور فرانسه  فامیل و خانواده . برنامه ریزی، تفریح و تجدید روحیه و استفاده صحیح از دو روز می برند روند یا به دیدو بازدید از

مقرراتی وجود دارد که در ارتباط با عدم استفاده از فرصتها و بن های تفریحی مخصوص کودکان، والدین مواجه با تذکر و جلب پلیس و 

و یا در پرکارترین کشور اروپا یعنی آلمان، گرایش افراطی در استفاده از مرخصی استحقاقی و استعالجی مراجع قانونی قرار خواهند گرفت 

پردازند بطوریكه با دو روز می این ستفاده صحیح از به اتفریح و تجدید روحیه  ،فردی و اجتماعی برنامه ریزیبا  "وجود دارد. اصوال

متری در کمتر از یكساعت از کشوری به دو کشور آن طرف تر بدون تشریفات زائد اداری و کیلو 400تسهیالت فراهم شده، امكان جابجائی 

مناسبت های فراوانی از جمله ایام کریسمس، تعطیالت استحقاقی، عید پاك، روز کارگر، روز ملی،  آنها همچنین قانونی امكان پذیر است.

 نیز برخوردارند. بهاری و تابستانی مدارسذر، سال نو میالدی و تعطیالت روز استقالل، میالد حضرت مسیح )ع(، جمعه پاك، عروج مریم غ

 .ساعت است 44ساعت است که در ایران این رقم طبق قانون کار  38تا  32در اکثر کشورهای جهان ساعت کار هفتگی رقمی بین . 21 
22 . http://www.khabaronline.ir/  
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های دولتی چندان بارز نباشد اما در بخش ها و شرکتآثار و فشارهای مخرب ناشی از این امر شاید در دستگاه

، باید ماه سال را فعال هستند 12ماه از  7ها حدود خصوصی کامال مشهود است زیرا در شرایطی که این بنگاه

های وری داشته و هزینهتواند اثری بسیار کاهنده روی بهرهماهه پرداخت کنند. این عامل به تنهایی می 12دستمزد 

کیفیت های کمتولید و قیمت تمام شده را بسیار باال ببرد؛ در نتیجه تولیدکننده داخلی، حتی از عهده رقابت با کاال

ات غیر رسمی و تأیید نشده، در صورت کاهش تنها پنج روز از تعطیالت آید. طبق برخی محاسبخارجی نیز بر نمی

های دستمزدی که بابت روزهای تعطیل رسمی به اقتصاد مملكت میلیارد تومان از هزینه 700رسمی کشور بیش از 

 شود کاسته خواهد شد.تحمیل می

ایام تعطیل مدیریت تعطیالت است و کم شدن تعطیالت در ایران به خودی خود امر بدی نیست و مهمتر از تعداد 

 .اثر استنشاط خود فراهم نكند بی ای را برای شادی واگر قرار باشد فرد هیچ برنامه

شود اینكه آیا وجود تعطیالت فراوان در تقویم ایرانیان باعث رفع سئوال اصلی که در اینجا به ذهن متبادر می

دهد به رغم وجود روزهای تعطیل فراوان در ها نشان میبررسی شود؟خستگی از تن جامعه صنعتی امروز آنها می

بار کیفی این ایام برای مردم چندان نیست. چه بسا که تنها به پیروی از سنت و مراسم دیرینه نوروز برخی  ،ایران

زمرگی با صرف نظر از روو  برقرار مانده است …کارکردهای بجامانده روابط انسانی، شادی، پناه بردن به طبیعت و

درصد  10برای کمتر از  کارها همهمین انجام برای ،  23و نظام آموزشی حاکم در مدارس زندگی مردم در شهرها

تحمل ساعتها لزوم  عدم امنیت تردد جاده ها و فراهم است که بایستی به آن 24كانات تفریحی و فرهنگیمردم، ام

 ایان هفته را مخدوش می کند.اضافه نمود که اساس فلسفه رفع خستگی در پ نیز را 25ترافیک

شود. اما به طور قطع وری در ایران صرفاً با کم و زیاد شدن چند روز تعطیالت حل نمیمشكل پائین بودن بهره

 رابطه معنی داردر واقع زمانی می توانیم از  وری خواهد داشت.کننده در بهرهتعطیلی در هر نوع فعالیت نقش تعیین

 سخن بگوئیم که از بهره وری خود تعطیالت نیز برآوردی صحیح داشته باشیم. وی انسانینیر بهره وری باتعصیالت 

یا  Work Orientedیعنی هدفگرا باشد  Goal Orientedجامعه ما برخالف بسیاری از جوامع به جای آنكه 

 26.بعد از ظهر کارت بزند و در محیط کار حاضر باشد 4تا  8کارگرا است، یعنی عادت کرده از ساعت 

فعالیت دارد پرسشی  و رشد خویش اما اینكه در این مدت چه اندازه کار مفید انجام داده و در راستای هدف سازمان

رسد به علت غالب بودن این روحیه بسیاری از است که نیاز به مطالعه و تحقیق وبررسی عمیقی دارد. به نظر می

غیاب باشند و به مدیریت زمان در زندگی فردی و  سازمانهای ما در تالش برای داشتن کارت و ساعت حضور و

 شود.اجتماعی ما کمتر بها داده می

وری و استفاده صحیح از نیروی کار، تعطیالت یک وسیله است. در حالی که در کشور ما این وسیله برای بهبود بهره

کنیم. از لحاظ کمی ایجاد می وریگیریم و در نتیجه خود موجی تازه از عدم بهرههدف و نادرست به کار میرا بی

شاید کشور ما تعداد تعطیالتش چندان با سایر کشورها تفاوت نداشته باشد. اما از لحاظ کیفی تعطیالت آثار زیانباری 

 کند.شود که وقت زیادی را تلف میداشته است زیرا زمان زیادی پیش و پس از تعطیالت صرف می

                                                 
 نگرانی از انجام تكلیف مدرسه برای فرزند. 23 

. برای اولین بار در تاریخ حكومت ادوار مختلف دولت، در شروع دوره هشتم دولت برنامه هائی در تامین سالمت، تفریح و نشاط اقشار 24 

که متاسفانه در تودرتوی سایر برنامه های دولت از  مختلف جامعه همچون بن سفر، سفرکارت، کارت منزلت بازنشستگان و ...مطرح گردید

الویت خارج گردیده و تنها به ارائه تخفیف در بلیط تعداد معدودی از استخرها و سینماهای کشور به بازنشستگان )آنهم در سقف سنی 

 خاص(، بسنده شده است.

 8تا  6یلومتری کالنشهری مانند تهران، به زمانی در حدود ک 100در شعاع کمتر از . بطور مثال انجام یک سفر یک روزه پایان هفته، 25 

 ساعت در رفت و آمد نیازمند است.

 استاد مدیریت بازاریابی دکتر احمد روستا. 26 

  /http://www.tabnak.irمرجع: 

http://www.joih.ir/
http://www.joih.ir/
http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=41394


 201-218، ص 1395،  اردیبهشت 1، جلد 11علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 4719-2148 

http://www.joih.ir  

 

213 

 

ها در روز پس از تعطیل در محیط کار صرف بیان خاطرات و عطیل تا ساعتمثال از چند ساعت قبل از روز پیش از ت

ها شود که به علت عدم وجود نوعی سیستم ارزیابی و مطالعاتی هیچگاه آثار اقتصادی اینگونه زمانخطرات می

شود کم و زیاد شدن تعطیالت در کشور ما محسوس نباشد شود. یكی دیگر از عواملی که باعث میمشخص نمی

هاست. وقتی انگیزه و هدف و امیدواری در محیط و فضای نداشتن روحیه و انگیزه واقعی برای انجام کار در محیط

 وری ندارد. سازمان نباشد حتی حضور در محیط کار و کاهش تعطیالت نقشی در بهبود بهره

 كه نداشتن نگاه جدی بهمشكل فعلی در کشور ما فقط تعطیال ت طوالنی مدت نیست بل بنابراین به نظر می رسد

 بهترین بهره را می در اتوبوس و تاکسی، شامل می شود. بعضی افراد حتی از نیم ساعت وقت خودنیز کار و شغل را 

فرهنگ متعهد در  نیز استفاده کامل نمی برند. بنابراین باید در محل کار حتی از بیكاری خود یبرند و افراد دیگر

چراکه  تعطیالت در ایران به خودی خود امر بدی نیست کم شدن .افراد بیاموزیم کار را گسترش دهیم و آن را به

درصورت کاهش پنج روز از تعطیالت رسمی کشور بیش از  "که مثال کارشناسان اقتصادی نشان می دهدمحاسبات 

، می شود سمی به اقتصاد کشور تحمیلهای دستمزدی که بابت روزهای تعطیل ر هفت هزار میلیارد ریال از هزینه

مدیریت صحیح می خواهد،  ،تعطیالت است و تعطیالت اما مهمتر از تعداد ایام تعطیل مدیریت .شد کاسته خواهد

می شود و در غیر این صورت آسیب  ایرانآحاد افراد و سازمانهای بهره وری در رشد که مدیریت صحیح باعث   چرا

 چند روز تعطیال ت حل نمی صرفا با کم و زیاد شدنل . این مشكشد رسان و باعث بازدهی پائین فعالیت خواهد

در بهره وری  ای نقش تعیین کننده ی،در هر نوع فعالیت )به معنی عاطل و باطل بودن(اما به طور قطع تعطیلی ،شود

 .داشت خواهد

 

 تعطیالت و گرایشهای استراتژیک فرهنگی

با  ت مذهبی باید در برنامه ما گنجانده شود تاما یک کشور مسلمان هستیم و تعطیالگروهی بر این اعتقادند که 

 های دینی دارند ودرصد تعطیالت پایه 75ایران قریب به  درجشن یا عزاداری یاد بزرگان دینمان را زنده نگه داریم. 

 .شود آنها بینش اسالمی دارند بنابراین حذف تعطیلی به همین سادگی نمی تواند انجام تای 15 ،تعطیلی 25 از 

می توانند و مذهبی و حكومتی ارتباط مستقیم دارند  ،اعیاد ملی ،با جشن هادر غالب کشورها،  الت رسمیتعطی

حتی ایام نظیر ایران بكند.  ،در میان مردم یک جامعه رو به توسعه و انرژی کار روحیه کمک شایانی به افزایش

 )که هر دو انرژی بخش هستند(جت روحیبهعبرت آموزی و ند تبدیل به فرصتی برای ایجاد اداری نیز می تواعز

، نباید به عاملی برای در منابر وعظ و خطابه است که هیچ یک از ایام عزا تلقی شود و این محتاج به کار فرهنگی

سخت در سرما و گرما  کار و مناطق جغرافیائی، در بعضی بخش ها از طرفیافسردگی و خمودی ملت تبدیل گردد. 

و خالف عدالت و مهرورزی حكومت اسالمی است که به این موضوع بی توجه  ستراحت دارندو شاغالن نیاز به ا است

 باشد.

گرامیداشت و تعظیم یک روز مذهبی یا ملی در گرو تعطیلی آن نیست و معموال به دلیل عدم مدیریت صحیح 

سفانه فرصت بسیار شود و متأیک روز تاریخی یا مذهبی محقق نمی تعطیالت، هدف اصلی از تعطیلی غیر ضروریِ

های دولتی، مدارس و دانشگاهها، و صنایع های ملی در ادارات و سازمانهای مذهبی و آیینعظیم برگزاری مراسم

امكان گردآمدن عموم افراد جامعه و برگزاری  ،رود در حالی که در این مراکزدولتی و خصوصی از دست می

ت و در صورت تعطیل نكردن، فرصت عظیمی برای برگزاری مراسم، تر و مؤثرتر فرهنگی بیشتر اسهای باشكوهمراسم

 شود.های فرهنگی در سطوح مختلف حاصل میها و برنامهجشن
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برخی مطالعات و تحقیقات صورت گرفته حكایت از آن دارد که به رغم وجود روزهای تعطیل فراوان در ایران، بار 

از همین روی  27ثرات دینی، فرهنگی و اجتماعی الزم را نداردایام برای مردم چندان نیست و ا برخی از اینکیفی 

  شوند.ها برآورده نشده و تعطیالت به طور صحیح مدیریت نمیهدف مورد نظر از تعطیل شدن مناسبت

آموزان و استاد و در مراکز آموزشی نیز وضعیت به همین منوال است و هر سال توافق پنهانی میان معلم و دانش

ها و گیرد و علیرغم اقدامات مسؤوالن، متاسفانه دستورالعملآغاز زودهنگام تعطیالت نوروز شكل میدانشجو برای 

 های صادره نیز فاقد ضمانت اجرایی الزم و بازدارندگی کافی هستند.بخشنامه

ورود شخصیت های مختلف فرهنگی، سیاسی و وعاظ به این حوزه نیز نشانگر بازتاب متقابل فرهنگی مدیریت 

، در دبیر کل جامعه وعاظ تهران و عضو جامعه روحانیت مبارز شجونیحجت االسالم  طیالت در کشور می باشد.تع

: از نظر اسالم هیچ تعطیلی می گوید ی بازدید از چهارمین نمایشگاه جشنواره و رسانه های دیجیتال در حاشیه

کسب )عد از اقامه ی نماز جمعه به دنبال خیرمصداق این موضوع در آیات قرآنی آمده است که مسلمانان بو  نداریم

روز هم خوب کار نمی کنیم و این  200روز تعطیلی داریم که آن  165 ،روز 365متاسفانه از  بروند . (درآمد و پول

و خون شهدای واال مقامی که خداوند متعال به ما عطا   ننگ به شمار می آید. با وجود انقالب ، اسالم و رهبران دینی

باید ملت ما کار داشته باشند، به خصوص جوانان ما با اختراعات خود بتوانند این امر را محقق کنند و  ،استکرده 

انسان درست کسی است که دردمند باشد و دلش برای مملكت و نظامش بسوزد، دوباره  این توفیق نصیب همه شود.

ق این امربه همت خود انسان ها و دلسوزی را به سوی ترقی و تعالی سوق دهد . تحق  کاری نكند و مملكت خویش

 28 آن ها بستگی دارد.

تصویب طرح ضمن انتقاد از  در مسجد ارك 1389شهریور  17چهارشنبه هنگام یكی از مداحان کشور سحریا 

کردن عیداهلل اکبر، عید غدیر ست که در جهت کمرنگدان هاطرح وهابی را ین طرحا ،تعطیالت عید فطر در مجلس

ریزی کنید. وی همچنین خطاب افزود: اگر قصد خدمت دارید برای تعطیالت عید غدیر برنامه اوشده است.  خم ارائه

به نمایندگان مجلس گفت گه فریب این طرح را نخورند چرا که در واقع این طرح همراهی با وهابیون است، چرا حاال 

دانم این کار را تكرار کنیم؟ وی اشاره کرد که من میها در عربستان این روزها را تعطیل کردند ما هم باید که وهابی

 29کنم. این طرح را چه کسی ارائه داده اما اگر تصویب شود اعالم می

 

  )تابستانی و زمستانی(لی های غیرقابل پیش بینییتعط

ایی و شرایط جغرافیتا برحسب  شده دادهاختیار قانون مدیریت خدمات کشوری  به مدیران  87ماده  2تبصره حسب 

.  دکن تفویض اختیار گذاشته و باز اتنظیم کنند و دولت باید در این زمینه دست استانداران ر اساعات کاری ر فصلی

در بعضی استانها مثل خوزستان ،  ودمثالً بجای تعطیلی های غیر قابل پیش بینی و ناگهانی ناشی از گرما می ش

تغییر داد یا  غروب تا نیمه شباز صبح تا عصر به  اادارات رهرمزگان و بوشهر بطور آزمایشی ساعات کاری بعضی 

ن صبح تا عصر و اساعات کاری بعضی بانكها و بعضی شعب با یكپارچه کردن سیستم در سطح کشوری یک درمی

به نحوی که در کارهای بانكی مردم مثل تجار که با بقیه استانها و یا حتی خارج ارتباط دارند  دعصر تا نیمه شب باش

 30. و ترافیكی در شب است امنیتیزیر ساخت های بررسی های  البته این پیشنهاد مستلزمود.ایجاد نش یخاللا

                                                 
 و  گیرندمی هم مرخصی استعالجی  چند روزست که ینابرخی تازه در اداره ما رسم  مد.. به خواب یا سفر تفریحی بی موقع می انجا27 

 !شمال آب و هوا عوض کنند!می روند 
28 . http://www.hamshahrimags.com/  
29 . http://www.aftabnews.ir/   

و یا در روزهای بارندگی کالنشهری مانند تهران، حمل و نقل شهری به کلی تعطیل می شود و جابجائی از این سوی شهر به آن سوی . 30 

 ساعت ممكن نیست ! 2شهر در کمتر از 
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تعطیالت و نداشتن زیر ساختهای علمی  واقعیت این است که به دلیل علمی نبودن سامانهدر مورد تعطیالت مدارس 

در  .ن کارایی نداشته و در واقع تعطیل استتعطیالت در ایرا و پژوهشی برای تدوین تقویم کاری در کشور مدیریت

تعطیالت به زمستان هیچ  حاضر وزارت آموزش و پرورش برای تداوم تعطیالت تابستان و یا انتقال بخشی از این حال

تواند درباره این تعطیالت اعمال  اصوالً نمی با توجه به ضوابط موجودچرا که گونه برنامه و دستورالعملی ندارد. 

  .31بگیرد ده و کنترل آن را به دستمدیریت کر

 ارشد توسعه مدیریت و عضو هیأت امنای یكی از هنرستان های کار و دانش در گفتگو با علیرضا رجایی، کارشناس

تعطیالت در ایام دایر بودن  مدیریت ،دارد: هم اکنون در مقطع متوسطه بویژه در دو سال آخر گزارشگر ما اظهار می

آموزان حتی درباره تقویم امتحانات پایان ترم و یا تغییر روزهای  دانش .آموزان است مدارس در اختیار دانش

کادر آموزشی و  با فشار وارد کردن به تیم مدیریت مدرسه اعمال نظر کرده و حتی با تهدید مدیر و یا امتحانات نیز

دارس و آموزشگاهها دارند و آموزشی م های مدیریت سعی در تحمیل نظرات خودشان و لحاظ کردن آنها در برنامه

 مدیر فقط .تواند در مقابل آنها بایستد کنند و کسی هم نمی می روزهای پایان سال یا پایان هفته را تعطیل

موارد مدیران به دلیل ترس از  آموز استفاده کند که در بیشتر تواند از حربه کسر نمره انضباط و تا اخراج دانش می

آموزان  صرفنظر کرده و مجبور به پذیرش نظرات دانش در اجتماع از آن اهرمها هم آینده و یا دچار درد سر شدن

  .به لقایش می بخشند برای تعطیالت شده و عطای مدیریت را

نظام آموزشی نیز در این ارتباط به  غالمحسین افسری ، رئیس سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی و کارشناس

تعطیالت تابستانی در همه نظامهای آموزشی جهان وجود دارد،  ای مانند الت دورهدارد: تعطی گزارشگر ما اظهار می

تعطیالت یكسان نیست و در برخی از کشورها برای برگزاری این تعطیالت از معلم  اما مدت یا مقطع زمانی این

برای تمدد  دهنده الزامی بودن تعطیالت است و شود و این مسأله نشان حضور در تعطیالت مطالبه می گواهی

 .باشد اعصاب و تجدید قوای معلمان ضروری می

 نتیجه گیری و پیشنهاد

و این بدون شک به الگوی  که همه می دانیم که سطح بهره وری در کشور ما بسیار پایین استست مهم ایننتیجه 

در  ار مضاعفهای مختلف جامعه بر می گردد و لذا ک رفتاری برخاسته از فرهنگ عمومی طی سالیان سال در الیه

را مقصر بدانند تا به  و مردم بیش از هرکس خودجامعه است اراده تغییر در تک تک افراد  یک ابتدا جامعه مستلزم

 و حكومت نیز عزم خود را در برخورد با رانت مرور زمان فرهنگ بی مسئولیتی و کم کاری از جامعه رخت بربندد

  ه و پاسخگوی مردم باشد.،  جیره خواری و اتالف منابع بكار گرفتخواری

 :برخی موانع و راهكارهای عملیاتی شدن این مسئله اشاره می کنیم در اینجا به

قطعا در پشت هر  مدیریتی: همت و کار مضاعف بدون اتكا به مدیریت کارآمد و عالمانه میسر نمی شود و عامل -1

و این مدیران و رهبران تحول گرا هستند  ه استسازمان متعالی و کشور توسعه یافته، مدیریتی علمی و کارآمد نهفت

نهادینه شدن فرهنگ کار در جامعه به مدیران کارآمدی نیاز دارد  .که موجب اثرگذاری در مجموعه خود می گردند

 بخشی در بدنه سازمان و محیط خود را داشته باشند. امروزه بخش اعظم ناکارآمدی و کم که توان انگیزش و تحرك

 .گردد به نحوه مدیریت و تدبیر مدیران و مسئوالن سازمان ها بر می کاری در جامعه

تواند به توسعه کار و افزایش کارآمدی در  تقویت انگیزه های دینی و انقالبی: یكی از عوامل بسیار مهمی که می -2

طهار همواره به ارزش های معنوی کار است. قرآن کریم و سیره ائمه ا جامعه کمک نماید توجه به آموزه های دینی و

و  گذاشته و بر تالش آحاد و اقشار مختلف هر جامعه تاکید نموده است لذا ضروری است خطبا انسان ساعی احترام

جامعه را به تحرك درآورند.  واعظین در منابر و تریبون ها به تبیین نقش کار از منظر قرآن و احادیث پرداخته و

                                                 
31 . http://www.qudsdaily.com/  
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تالش در کنار تبیین مسایل اخروی موجب نهادینه شدن  اهتمام به کار و تقویت انگیزه های دینی برای کارآفرینی و

 .شود فرهنگ کار در جامعه می

در پیشینه تاریخی آن ملت دارد. وقتی  عامل فرهنگی: میزان کار و پشتكار یک ملت امری فرهنگی بوده و ریشه -3

نهادینه می شود. در جامعه ای که نگاه  به دنبالش فرهنگ کار تولید و خلق ثروت در جامعه ای ارزش تلقی شود،

 دار و ثروتمند وجود دارد، در آن جامعه روح کار و تالش و جهد و جدیت می میرد و تن منفی و نادرست به سرمایه

مستقیم مالی  پروری و کم کاری فرهنگ غالب می شود. متاسفانه برخی سیاست های غلط امدادی و کمک های

های امدادی باشند در صورتی که می  ه جای کار به دنبال دریافت کمک های سازمانموجب شده است برخی افراد ب

تور بافتن و ماهیگیری را یادشان بدهیم تا بستر کار مولد را  بایست به جای ماهی دادن به افراد گرسنه کنار دریا

 .باشیم فراهم کرده

نسبت به سرنوشت کشور در فرد فرد  یتتعهد ملی: در کشوری که منافع ملی ارزش تلقی شود احساس مسئول -4

مردمان آن کشور برای توسعه و تعالی میهن خود متعهدانه می  .آحاد آن جامعه امری درونی و با ارزش می گردد

منافع شخصی، گروهی و سازمانی ترجیح می دهند. ضروری است مسئوالن فرهنگی، رسانه  کوشند و منافع ملی را بر

که بین تعهد ملی  در تقویت مسئولیت پذیری و تعهد ملی در جامعه تالش نمایند، چرا گروهی و مراکز آموزشی های

 .و کار مظاعف رابطه معناداری وجود دارد

 برای آنكه کار مضاعف در جامعه انجام شود می بایست انگیزه های خدمتی نیروی کار حفظ و :عامل انگیزش -5

 .باشد نوی، فردی یا سازمانی و شخصی یا گروهیتقویت شود. این انگیزه ها می تواند مادی یا مع

آموزش، مهارت های شغلی نیروی کار را افزایش  .توانمند سازی: نیروی کار همواره به آموزش حین کار نیاز دارد -6

 .کارآفرینی می شود داده و موجب افزایش بهره وری، خالقیت و

فعال در سازمان های دولتی و خصوصی می تواند منجر  ارزشیابی: ارزشیابی عادالنه و مستمر و تشویق نیروهای -7

جامعه ای که به نیروی انسانی اصالت داده شود و انسان کارآمد محور توسعه  به تقویت فرهنگ کار و تالش شود. در

 .جامعه قطعا رستگار و پویا خواهد بود گردد، آن

منفی پیشرفت در کشور ماست. کاهش یكی از عوامل مهم  وضعی و پیش آمدهتعطیالت: تعطیالت فراوان  -8

توسعه فرهنگ کار و افزایش بهره وری خواهد بود، البته باید توجه داشت که اگر وجدان  تعطیالت عامل مهمی برای

بیشترین عزم را برای انجام کار  تعهد اجتماعی در جامعه از میزان باالیی برخوردار بوده و افراد در طول زمان کار و

 .کمتری پیدا کند د شاید اثر سوء فراوانی تعطیالت نمودمفید داشته باشن

امور انجام می شود و یكی از راه های هدایت  حسن تدبیر: همت مضاعف از طریق تدبیر درست و کارشناسانه -9

تصمیم های نادرست و غیر اصولی باعث هدر رفت منابع، نیروی کار و  .درست منابع، تصمیم گیری صحیح می باشد

 .در نهایت جامعه را دچار سرخوردگی و رکود می کند عه شده وطراوت جام

قوانین و مقررات باید به نحوی تدوین شوند که موجب کارآمدی و تقویت نیروی کار  :عامل قوانین و مقررات -10

هیل رفع موانع و تس فضای کسب و کار و تغییر و تحول را فراهم سازند و به جای ایجاد مانع، بیشتر در صدد شوند و

 .امور برآیند تا شور و شوق کار خود به خود فزونی یابد

سازمان ها هستند.  روش ها: روش های سازمانی و جریان کار عامل بسیار مهمی در نیروی کار و کارآمدی -11

پویایی و افزایش بهره وری شود. لذا  اصالح روش ها می تواند موجب چابكی و چاالکی سازمانی گردیده، عامل

 .استفاده بهینه از منابع و فرصت ها می شود مجدد روش انجام کار موجب تحرك بخشی ومهندسی 

 منابع و مراجع

 .البالغهسید رضی: نهج(1

 شیرازی: تفسیر نمونه مكارم(2

 .و ارشاد اسالمی فرهنگ نور، وزارت خمینی: صحیفه امام (3
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 سیدحسین اسحاقی، تهیه نوشته« تالش( نكته کلیدی درباره کار و 89کار و تالش در فرهنگ اسالمی )»کتاب (4

 های اسالمی صدا و سیماشده توسط مرکز پژوهش

 وری. انتشارات نشر علوم دانشگاهی. . تحلیل و محاسبه بهره1378اورعی, ك., (5

 .1375مؤسسه فرهنگی انتشارات وثقی تهران  ،فساد اداری عوامل مؤثر و روشهای مبارزه با فساد ،حبیبی نادر (6

 . 1379ین ، توسعه پایدار چشم انداز جهان سوم انتشارات فرهنگ و اندیشه چاپ اول تهران نصیری ، حس(7

 ،انتشارات : انتشارات انستیتو ایز ایران، رضا مومن خانی -نویسنده : ابان فلمینگ مدیریت زمان، (8

 .تهران.(،نقش اندیشه دینی در توسعه،مجله علمی و پژوهشی شاهد.دانشگاه شاهد1367اکبری،نعمت اهلل)(9

  1389، مرداد 320ماهنامه صنعت نساجی و پوشاك، شماره ، جمشید بصیری، کشور تعطیالت و بحران انرژی (10

 2 ص

، اردیبهشت 61ماهنامه خواندنی، شماره ، علی فرهمندی،کار کم تر ، تعطیالت بیش تر ، زیاده خواهی افزون تر  (11

 20 ص  1389

 93 ص  1389، ویژه نوروز 185 دو هفته نامه موفقیت، شماره،در تعطیالت افسرده نشویم!!  (12

رتبه های ایران در جهان : خدمات پشتیبانی تجاری ، تعطیالت رسمی ، رونق اقتصادی و اجتماعی ، توسعه  (13

 45-44 صص  1388ر و دی ، آذ110دو ماهنامه جنگ صنعت و فناوری، شماره ، انسانی 

 19 ص  1388، تیر و مرداد 23ماهنامه آریانا گردشگر، شماره ر، تعطیالت پر دردس (14

  1388، فروردین و اردیبهشت 114ماهنامه مبلغان، شماره ، محمود مهدی پور، مبلغان و تعطیالت نوروزی (15

 4 ص

 44 ص  1388، فروردین 172ماهنامه زائر، شماره ، مجید شهبندانی ،به تعطیالت بروید (16

 2 ص  1387، آبان 33ماهنامه صنعت و کارآفرینی، شماره ،کاهش تعطیالت رسمی  (17

، 128ماهنامه اسوه، شماره ، زهره افشاری، تعطیالت تابستان، فرصتی برای توسعه آموزش و پرورش غیر رسمی (18

 35 ص  1387مرداد ماه 

  1386، اسفند 50ماهنامه روانشناسی شادکامی و موفقیت، شماره ، مشاجره های همسران در دوران تعطیالت (19

 34 ص

  /http://www.mydocument.ir،علیرضا افشارنژاد،مترجمان:مهدی خیراندیش،آینده مدیریت منابع انسانی (20

 21 ص  1386، دی 294ماهنامه صنعت نساجی و پوشاك، شماره ، ساماندهی تعطیالت عمومی (21

  1386، تابستان 5فصلنامه عصر کیفیت، شماره ، دکتر مرتضی خویی، تعطیالت فراوان ، اتالف بیهوده عمر (22

 25 ص

  1386، شهریور 290ماهنامه صنعت نساجی و پوشاك، شماره ، دکتر مهدی مشیری، تایران کشور تعطیال (23

 18 ص

 60 ص  1386، نوروز 6ماهنامه صنعت و توسعه، شماره ، بهناز صادق پور، در ستایش تعطیالت (24

 28 ص  1386، فروردین 20ماهنامه پیک تندرستی، شماره ، افسردگی و تعطیالت  (25

، نواده با هزینه سازمان گردشگری در جزیره کیش گذراندند چند نماینده مجلس تعطیالت شان را همراه خا (26

 44 ص  1385، مهر و آبان 11ماهنامه اقتصاد و توسعه، شماره 

  1384، آذر 271ماهنامه صنعت نساجی و پوشاك، شماره ، محمد قائد، تعطیالت در ایران در ستایش بطالت (27

 70 ص

 44 ص  1384، مهر 113ماهنامه قشم، شماره ، رکود اقتصادی مهم ترین عیب تعطیالت رسمی (28

 18 ص  1384، مرداد و شهریور 94ماهنامه صنعت کفش، شماره ، محمد عبدی ها، تعطیالت مانع توسعه (29
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 30 ص  1384، اردیبهشت 36ماهنامه نساجی امروز، شماره ، مینا بیانی، کشور تعطیالت (30

 5 ص  1383مرداد  31، شنبه 141دو هفته نامه پگاه حوزه، شماره ، تعدیل تعطیالت (31

، فروردین و اردیبهشت 83ماهنامه سما، شماره ، بهروز دهدار، رورش و تعطیالت رسمی در ایرانآموزش و پ (32

 17 ص  1380

 43 ص  1382، فروردین 55دو هفته نامه موفقیت، شماره ، مترجم:طاهره گلیج، تعطیالت و تكالیف مدرسه (33
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37) http://www.bornanews.ir/  
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