
 مقدمة بحث عن ثقافة العمل

ٌّمة، وكً ٌكوُن لإلنسان  ٌُعّمُر الُمجتمع وٌصلُْح وٌبنى على أُسْس وقواعد سل العمُل هَو أمٌر واجب على ُكِل شخص، كً 

همّتُه الوحٌدة هًِ كسُب األموال، بل ٌتعَدى لكوّنه عبادة، فكُل عمل ٌقوُم ّبه اإلنسان من هدًفا فً حٌاّته، فالعمُل لٌست مُ 

ٌّه بالنفِع والفائّدة فهَو عمْل، وٌجبُّ أْن ٌقترن العمَل باإلخالص هلل تعالى ، وٌعوُد عل ًّ ًّ أو ذهن  .جهد بدن

ٌّة عْن مفهوم العمل، ثم ثفاقِة العمل، واختالفِها حسْب الدٌن والعرف  ومن خالِل بحثنا عن ثقافة العمل سنتحدُث بدا

ٌّة معرفة العامل بثقافِة العمل، انتقاالً إلى مساوىء جهله بها، فالحدٌُث عْن العمل فً  والطبٌعة والُمجتمعات، ومدى أهم

 .اإلسالم، ومدى أهمٌة العمل على الفرِد والُمجتمع

 بحث عن ثقافة العمل

ٌّم، وفٌما ٌلً سندرُج بحًثا عن ثقافِة العمل ومدى أهمٌته على الفرد ال شّك أّن العمل هَو أحد ُمق ٌّاة والعٌُش الكر ومات الح

 :[1]والُمجتمع

 مفهوم العمل

ٌُعرُف على أّنه أّي واجب منتظم ٌقوُم  ٌّة الُمجتمع، كما  بِه األفراد ٌُعّرُف العمُل على أّنه كُل نشاط ٌقوُم به العامل الستمرار

ٌّة، وقْد ٌكوُن  ا من أجل تنفٌذ مهمة تتطلُب جهًدا متواصالً أو مستمًرا مقابل الحصوِل على أجر أو ُمكافئة مال ًٌ ا أو بدن ًٌ فكر

ٌّة  ٌُنجَزها الفرد خالل فّترة زمن ٌّة التً  العمل اضطراًرا أو إجباًرا، كما ٌمكُن تعرٌفّه على أّنه مجموعة من المهاِم الٌوم

ٌّنُمحدد  .ة وفً مكان ُمحدد ُمقابَل أجر ُمع

 ثقافة العمل

ٌّاة وركزٌَتها، وقْد تختلُف ثقافة العمل من مجتمع آلخر بناًء على عّدة عوامل من الدٌِن والُعرف  ٌعتبُر العمل ذروةُ الح

لعام، كأْن ٌستحوذ الطبٌب والطبٌعة التً ٌعٌُش بها الّسكان، فقْد تتوقُف ثقافة العمل فً ُمجتمٍع ما على التصنٌِف المهنً ا

ٌّة الُتخصصات، مما ٌجعل األهل واألبناَء فً تفضٌل ُمستمر لتخصصً الطْب  والُمهندس على الراتب األعلى من بق

ٌّل آلخر عن  ٌّها التخصصات كافة على حٍد َسواء، فثقافُة العمل تنتقُل من ج والهندسة، فٌما أّن ُمجتمعات أُخرى تكوُن ف

ٌّة وا ٌّة، والمبادئ التً تهدف إلى طرٌِق الترب ٌّة، والسلوك لُمالحظة، وثقافُة العمل أًٌضا تتضمُن مجموعة القٌم األخالق

، ورفع درجة جودته داخل أّي ُمنشأة عن طرٌِق زرع حب العمل، وتقدٌِر العامل،  ًّ ًّ واإلنتاج االرتقاء بالسلوك الوظٌف

طلّب وجوِد ثقافة العمِل، حٌُث ٌشعُر المرء بقٌمّته داخل الُمجتمع، وأّن كما أّن هنالَك الكثٌُر من األعماِل الُحّرة التً تت

مهنته مهنة ُمحترمة ال تسّبب له التحقٌر والّذل، ولكن علٌه أن ٌكون صادًقا وُمتقًنا لحرفته حتى ٌصبح ممًٌزا عن باقً 

 .ولى لالرتقاء فً المجتمع والنهوِض ّبهأقرانه، وٌعّد االرتقاء بثقافة العمل فً المجتمعات على الدوام هو الوسٌلة األ

 أهمية الثقافة في مجاالت العمل

ٌّة الثقافة فً مجاالِت  العمُل واإلتقاُن ّبه هَو واجٌب على كل فرد، وثقافة العمل تضُع للعامل الكثٌر من الحقوق، وتنبُع أهم

 :العمِل فً اآلّتً

 وواجباتِه أًٌضا ثقافة العمل ُتعنً أّن العامل على دراٌة بكامِل حقوقه. 

  ثقافُة العمل ُتساعُد العامل فً الحصوِل على حقوقِه كاملة، وال ٌكوُن عرّضة لالستغالِل واالبتزاَز من صاحِب

 .العمل

  ٌّادة ا، وز ًٌ ا مع الُمجتمع، وتفاعلُه مع التطوراِت الُمحٌطة بِه إٌجاب ًٌ ُتساعد ثقافة العمل على اندماِج العامل اجتماع

 .إنتاجٌته

 ُح ثقافة العمل الشعور بالطمأنٌنة، وأن العامل فً مكانه الُمناسب والالئق بِه، إذ أّنه هو الذي ٌسهُم فً بنائِه تمن

 ًْ  .بشكل أساس

 مساوىء جهل العامل بثقافة العمل



ٌّاع حقوقّه،  ٌّاعها، فإّن جهل العامِل بثقافِة العمل قد ٌؤدي إلى ض طالَما أّن ثقافُة العمل ُتعنى حفظ حقوِق العامل وعدِم ض

وعدَم حصولِه على أتعاَبُه كاملًة، أو تعّرضه لالستغالل بطوِل ساعات العمِل مثالً، واالبتزاُز من قبِل صاحب العمل، كما 

عمل قد ٌؤدي إلى التقلٌِل من مهّنة العامل، وعدم أدائها على الوجه األمثل، لعدم وجوِد التقدٌر أّن الجهل فً ثقافِة ال

 .واالحترام واالمتٌاز الُمستحق على أْي جهد قد ٌبذلُه العامُل فً عملّه

 العمل في اإلسالم

نفّسُه وعائلته، وتأمٌن كافة االحتٌاجاِت  العمُل فً اإلسالم هَو ُكُل ما قْد ٌقوُم ّبه الفرد فً سبٌِل الكسَب الحالل وإعالةِ 

ٌّة، والعمُل لٌست ُمهمتُه الوحٌدة ِهً كسب المال وجمعه، بل إّن لُه ما األهمٌة ما ٌزٌُد حتى على عباداِت النوافل،  األساس

سبٌالً إلى عمارة  وقد شجع اإلسالم األفراد على ضرورة العمل وإتقاُنه حتى ٌكوُن خالًصا لوجِه هللا تعالى، وٌعتبُر العملُ 

األرض وتأدٌِة العبد للهدِف الذي ُوجد من أجله، وهَو خالفُة هللا سبحانُه وتعالى فً األرض، وقد عمَل األنبٌاُء فً الكثٌِر 

ٌّه السالم-من المهِن على ُعلو قدّرهم، فسٌدنا داود  ٌّه السالم-قْد امتهَن صناعِة الُدروع، وسٌدنا زكرٌا  -عل قد عمَل  -عل

 .لنجاّرة، فمْن خالِل العمل ٌقوُم اإلنسان بوظٌفِة العمارة فً األرضبا

 أهمية العمل

 :العمل فٌما ٌأتً العمل مهم جًدا على صعٌد الفرد والمجتمع وٌمكن تلخٌص أهمٌة

  ٌّة لنٌِل رضا هللا ٌّه وسٌلة وغا ٌّة التً قْد خلق اإلنسان من -سبحانه وتعالى-العمل واإلخالص ف ، وتحقٌق الغا

 .أجلها

 ٌُلبً العمل كافة احتٌاجات أفراُد الُمجتمع مْن حٌُث اإلنتاج واالستهالك. 

  ًٌّة للُمجتمَع كافة ٌّة واالقتصاد ٌّة االجتماع  .ٌؤدي العمل إلى تحقٌق التنم

 ٌّة ألفراِد الُمجتمع ٌّة المادٌة واالجتماع  .ٌُقدم العمل الحما

  حاجٌات الفرد، كما ٌقوي الترابط األسري، وٌعزز العالقات ٌعد العمل طرٌقة لكسب المال مما ٌؤدي إلى تلبٌة

 .اإلجتماعٌة

 ٌؤدي العمل إلى الشعور بالرضا عن النفس وتعزٌز احترام الذات الناتج عن المساهمة فً المجتمع. 

 ٌعتبر العمل وسٌلة الستغالل قدرات الفرد ومهاراته وكفاءاته. 

 لفردٌحّدُد العمل المستوى االجتماعً واالقتصادي ل. 

 خاتمة بحث عن ثقافة العمل

ا، والعمُل ٌجبُّ أن ٌكون مقروًنا بنٌِة اإلخالص هلل  ًٌ ا أو بدن ًٌ سبحانُه -العمُل هَو ُكُل نشاط ٌمارس به اإلنسان ُجهًدا عقل

ٌّة المشروعة مّنه، وٌجبُّ أن ٌكون اإلنسان على دراٌة وعلم بمفهوِم ثقافة العمل -وتعالى ، بحٌُث حتى ٌحقق اإلنسان الغا

ٌّها  تضمُن له حقوقة كافة، وال تعرضه لالستغالِل واالبتزاز، وتحفظ لُه قٌمّته ومكانّته، كما ٌكُن على علم بواجباتِه، فٌؤد

ٌّة  على وجهها األكمل، وقد تختلُف ثقافُة العمل بناًء على طبٌعة وعُرف ودٌن ُمجتمع ما، وتنتقُل الثقافة عن طرٌِق الترب

ٌّد والمالحظة، وأهمٌة  .العمل تنبُع من أّنه ركٌزة الفرد للعٌش اآلمن والعٌش الكرٌم، وتحقٌق مستوى مادي واجتماعً ج

  

 


