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در اين مقاله فرهنگ کار در کتابهاي داستاني تأليف شده براي کودکان با استفاده
از مق��والت «مفهوم کار»« ،معرفي کار يا انواع مش��اغل»« ،ارزشها و رويههاي كار»،
«انواع نگرشها نس��بت به كار» و «چگونگي بيان محتوي» مورد ارزيابي و س��نجش
قرار گرفته اس��ت .جمعيت آماري در اين مطالعه کليه کتابهاي داستاني تأليف شده
براي کودکان  7تا  12سال در سالهاي  1380-1385است و براي تحليل و بررسي
آنها از تکنيک تحليل محتوا اس��تفاده ش��ده اس��ت .از ميان مقوالت يادشده بيشترين
تأکيد بر مقوله مفهوم کار اس��ت که بيش از  50درصد مقوالت را به خود اختصاص
م��ي دهد .مقوله «ارزشها و رويهه��اي كار» با  %21/27و مقوله «معرفي كار يا انواع
مش��اغل» نيز با « ،%18/95انواع نگرشها نس��بت به كار» با  %2/02و «چگونگي بيان
محتوي» با  %1/15در مراتب بعد قرار دارند .همچنين  %66/8از کل واحدهاي ثبت
دربرگيرنده ارجاعات غيرمس��تقيم نسبت به کار است .توزيع فراواني واحدهاي ثبت
مربوط به مقوله «ارزشها و رويههاي كار» كه مشخصترين مقوله در سنجش فرهنگ
كار است ،نشان ميدهد كه بيشترين واحدهاي ثبتي به ترتيب عبارتاند از ارزشهاي
کاري (ب��ا  137واحد ثبت مع��ادل )%46/92؛ توجه و تأکيد بر اصول و قواعد کاري
(ب��ا  57واح��د ثبت معادل )%27/01؛ و اهميت و ارزش قائل ش��دن براي كار (با 17
واحد ثبت معادل .)%8/05
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فرهنگ كار يكي از موضوعات مهم در جامعه ايراني است .اگرچه تاكنون تحقيقات قابلتوجهي در
اين زمينه صورت نگرفته است لكن اينگونه ادراك ميشود كه جامعه ما بهشدت در اين زمينه
مس��ئلهدار اس��ت .در فرايند جامعهپذيري ،فرهنگ كار در عرصههاي گوناگون از قبيل مدرسه،
رسانهها ،مسجد و محله شكل ميگيرد .يكي از اين عرصهها كتابهاي داستاني كودكان است
كه بعضاً بسيار تأثيرگذار است.
فرهنگ كار بهمنزله نظامي از باورها ،ارزشها و نگرشهاي مربوط به كار ،در يك فرايند وسيع
اجتماعي از واژگان و مفاهيم فراواني بهره ميبرد و تغذيه ميكند .دانش اجتماعي ،نيات فردي
و اجتماعي ،ش��يوههاي گوناگون حكومتداري،تأثيرپذيري از كشورهاي همجوار و همسايگان
مرزي ،قوميتها و زيرفرهنگهاي 1موجود ،جمعيت و نقش آن در س��اختار فرهنگي جامعه و
از اين قبيل برخي از اين مفاهيماند .فرهنگ كار ،امري انتزاعي و مجرد نيس��ت و مانند س��اير
پديدههاي فرهنگي با محيط پيرامون خود در ارتباط اس��ت و حاصل اين تأثير و تأثر ،احترام و
اعتقاد به كار و اشتياق براي انجام كار ،يا بيتوجهي و دلسردي به كار و گرايش به عدم پذيرش
مسئوليت و بيتفاوتي نسبت به نتيجه و حاصل كار است.
پ��س ميت��وان گفت كه غناي فرهنگ كار ميتواند گامي مؤثر در عرصه توس��عه اقتصادي
يك كش��ور باش��د .در اين راستا ،پژوهش حاضر كه در درجه اول به حوزه جامعهشناسي توسعه
فرهنگي مربوط ميشود ،در پي آن است كه دريابد كودكان ما با چه فرهنگ كاري بار ميآيند؟
با توجه به اينكه يكي از منابع اصلي انتقال ارزشها ،هنجارها و رفتارها به نسلهاي مختلف،
آموزش است ،لذا مسئله آموزش غيررسمي بهويژه از طريق ادبيات داستاني به كودكان اهميت
پي��دا ميكن��د .به همين منظ��ور در گام دوم ،اين مطالعه در حوزه جامعهشناس��ي ادبيات قرار
ميگيرد و بهدنبال ش��ناخت و تحليل ارزشها و نگرشهاي معطوف به كار در كتب داس��تاني
به ش��يوههاي مس��تقيم و يا غيرمستقيم اس��ت و بررس��ي ميكند كه آيا توجه به فرهنگ كار
جايگاهي در كتب داستاني (ادبيات كودكان) بهعنوان يك رسانه جمعي يا يك كاالي فرهنگي
داشتهاس��ت؟ و مهمتر اينكه آيا مجموعه ارزشها و نگرشهاي بازنمايي ش��ده ،بر وجوه مثبت
فرهنگ كار داللت ميكند يا خير.
بيان مسئله

كار و كاركردن ،از جمله مواردي اس��ت كه قدمت آن به حيات آغازين بش��ر برميگردد .ابعاد
فرهنگ كار طي تكامل تمدن و فرهنگ گسترش يافته و تنوع و تكثر بيشتري يافته است .اين
امر در جوامع مختلف به اش��كال گوناگوني نمود يافته و در طي نس��لها به افراد منتقل شده و
ميت��وان آنرا در ارزشه��ا ،باورها ،هنجارها و نمادهايي كه در ه��ر يك از جوامع حول مفهوم
1. Subculture
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كار ش��كل گرفته است ،مش��اهده كرد .اين مجموعه ارزشها ،باورها ،هنجارها و نمادها ،موجب
ش��كلگيري نوعي فرهنگ كار ش��ده كه از جامعهاي به جامعه ديگر متفاوت است .فرهنگ كار
در هر جامعهاي بر اساس تجربيات و شرايط تاريخي بهخصوص ،وضعيت ويژهاي يافته است كه
آن جامعه را از ديگر جوامع تفكيك ميكند .ممكن است در جامعهاي بر كار يدي و در جامعه
ديگر بر کار فکري تأكيد شود؛ در جامعهاي كار صرفاً براي كسب درآمد و در جامعه ديگر صرف
كار اهميت داشته باشد .بههمين ترتيب ساير عناصر كار از قبيل ارزشهاي كاري ،نوع مشاغل،
رابطه ش��غل با پايگاه اجتماعي ،كار و زحمت در هر جامعهاي وضعيت و جايگاه ويژهاي داش��ته
باش��د .همچنين تأكيد بر اين نكته ضروري اس��ت كه فرهنگ كار در يك جامعه وضعيت ثابتي
ندارد و تحت تأثير تحوالت تغيير و دگرگون ميشود.
جامع��ه ايران نيز كه برخوردار از فرهنگ و س��نتي ديرين اس��ت ،واج��د ارزشها ،باورها و
هنجارهايي در مورد كار و كاركردن است كه ميتوان بهخوبي آنها را در متون ،قصهها ،روايتهاي
عاميانه و ضربالمثلها مشاهده كرد .تحوالت جامعه ايران در سدههاي اخير و آشنايي با جهان
مدرن ،عناصر جديدي را بر فرهنگ س��نتي كار اضافه كرده است و موجب دگرگوني در نگرش
افراد نس��بت به مقوله كار و كاركردن ش��ده است .در اين ميان ،فرهنگ جديد كار كه مرتبط با
تحوالت دنياي مدرن اس��ت در مواردي در تقابل با فرهنگ س��نتي كار قرار گرفته و تنشهايي
را پديد آورده است .در حاليكه امروزه ،در غرب ،كار شديد و شرافتمندانه بهعنوان يك قاعده
اخالقي و فرهنگي درونيش��ده پذيرفته ش��ده است و در كشورهايي مانند ژاپن ،آمريكا ،آلمان،
انگلستان و ديگر كشورهاي صنعتي درجات بااليي از فرهنگ كار حاكم است اما در ايران ،بنا بر
نظر اكثر كارشناسان اقتصادي و مسئولين ،فرهنگ رايج كار بسيار ضعيف است (ن .ك .وزارت
كار 1375 ،و  1)1380و بايد فقدان فرهنگ كار مناسب در جامعه بهعنوان يك نقص و معضل
اقتصادي و اجتماعي تلقي ش��ود و مورد مطالعه و تدقيق قرار گيرد (توس��لي و نجار نهاوندي،
 .)78 :1387ناگفته نماند كه ايرانيان از فرهنگ كار بسيار قوي و كارآمدي برخوردار بودهاند و
پيش��رفت تمدن ايراني نيز مرهون اين فرهنگ كار اس��ت ،لكن بهنظر ميرسد اختالالتي در آن
ايجاد شده كه موجبات تضعيف نگرش به كار و ارزشهاي كاري را فراهم آورده است.
در اين مطالعه بدون اينكه به علتيابي ضعف فرهنگ كار بپردازيم ،تالش ميشود نقش يكي
از عوامل اصلي جامعهپذيري در ترويج و تشويق ارزشها و نگرشهاي مثبت به كار بررسي شود.
رويكرد جامعهشناختي ،فرهنگ را نتيجه جامعهپذيري ميداند و بر اين اساس اگر فرهنگ كار
به سمت ارزشها و نگرشهاي منفي جهتگيري شده است اين امر نتيجه ضعف و اختالل در
سازوكارهاي اجتماعيكردن و جامعهپذيري است.
جامعهپذيري از طريق منابع مختلف نظير خانواده ،گروه همساالن ،مدرسه و رسانهها صورت
ميپذيرد .كتب داس��تاني يكي از منابع مهم اجتماعيكردن و فرهنگپذيري در كودكان است.
 .1سخنان رئيسجمهور و مقاالت همايش تكامل فرهنگ كار سال  1375و همايش ملي كار سال .1380
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كتب داستاني كودكان از آن رو اهميت دارد كه اوالً فرايند جامعهپذيري را در دوره كودكي كه
بيشترين و عميقترين تأثير را در كودكان ميگذارد انجام ميدهد .ثانياً به دليل مكتوببودن،
توانايي ويژهاي در برس��اختن مقوالت و مفاهيم دارد .خالقيت كودكان در مجسمس��ازي عناصر
مفهومي و داس��تاني كتاب اين منبع جامعهپذيري را ،به رس��انهاي گرم تبديل ميكند .در واقع
شدت تأثيرگذاري كتب داستاني كودكان بهدليل فرصتسازي براي خالقيت تجسمي كودكان
بهمراتب بيش از رسانهاي نظير تلويزيون است.
بررس��ي فرهنگ كار در كتابهاي داستاني كودكان در س��الهاي اخير ميتواند راهنمايي
ب��راي تربي��ت بهتر گروههاي كاري آينده باش��د .با توجه به مباحث فوق ،س��ؤال اصلي تحقيق
حاضر عبارت اس��ت از :فرهنگ كاري كه در كتابهاي داس��تاني كودكان بازنمايي شده است از
چه ويژگيهايي برخوردار است؟ كه در اين راستا ،ميزان فرهنگ كار ،ارزشهاي فرهنگ كار و
نگرشها به فرهنگ كار بازنمايي خواهد شد.
مروري بر پيشينه تجربي پژوهش
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نتايج بررس��ي تحقيقات گذش��ته حاكي از آن است كه عمده پژوهشهاي صورتگرفته بهجاي
فرهنگ کار ،بر نگرش به كار و اخالق كار تأكيد داشتهاند .بهعبارت ديگر پژوهشهاي مرتبط با
فرهنگ كار بسيار نادرند و آنهايي هم كه مربوط به كار هستند به حوزهها و موارد زير پرداختهاند:
 عمدتاً به افراد بزرگسال بهويژه كاركنان سازمانها توجه داشتهاند؛ عمدتاً از رويكرد پيمايشي استفاده نمودهاند؛ عمدتاً س��عي در شناس��ايي عوامل شكلگيري فرهنگ كار داش��تهاند و تالش كردهاند بارويكرد تبييني و علي به بررسي فرهنگ كار بپردازند.
در ادامه ،به برخي از مهمترين تحقيقات مرتبط با موضوع اشاره خواهد شد:
 «بررس��ي عوامل مؤثر بر فرهنگ كار» ،عنوان پژوهش��ي اس��ت كه در استان كهكيلويه وبويراحمد توسط اكبري و اردشيري ( )1381با مطالعه موردي كاركنان بخش دولتي انجام شده
است .فرهنگ كار در اين مطالعه از دو بعد ذهني و رفتاري مورد بررسي قرار گرفته است .بعد
ذهني ،معناي عام كار و بعد رفتاري بر ميزان تعهد كاري فرد داللت دارد.
 سبحانينژاد و همايي ( ،)1382پژوهشي با عنوان تحليل محتواي كتابهاي درسي دورهراهنماي��ي در زمين��ه فرهن��گ كار انجام دادند .روش پژوهش توصيف��ي و از نوع تحليل محتوا
اس��ت .جامعه آماري شامل كليه كتابهاي دوره راهنمايي در سال تحصيلي  1381-82كه در
مجموع  39كتاب بوده است.
آخرين مطالعه به جوانمردي ( )1388به راهنمايي علي انتظاري اختصاص دارد .موضوع اين
پاياننامه بازنمايي فرهنگ كار در كتب دروس عمومي مقطع متوسطه سال تحصيلي 1387-88
است .پژوهش حاضر بهدنبال پاسخ به اين پرسش است كه فرهنگ كار در كتب دروس عمومي
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مقطع متوسطه چگونه بازنمايي شده است؟ آيا مجموعه ارزشها و نگرشهاي بازنمايي شده بر
وج��وه مثبت فرهن��گ كار داللتميكنند؟ الگوهاي فكري و رفتاري مرتبط با كار كه در كتب
درسي به دانشآموز منتقل ميشوند كداماند؟ تا چه حد فرهنگ كار در ابعاد منفي آن بازنمايي
شده است؟ كم و كيف بازنمايي فرهنگ كار در قالب چه مقوالتي صورت گرفته است؟
نتايج تحليل محتواي كتب درسي دوره متوسطه نشان ميدهد كه در مجموعه اين كتابها
نهايتاً  442واحد ثبت وجود دارد كه بهطور مستقيم يا غيرمستقيم داللت بر مقولههاي فرهنگ
كار دارند .بر اساس نتايج بهدست آمده بيشترين واحدهاي ثبت ( 178مورد) مربوط به فرهنگ
كار در كتب انگليسي بوده كه تقريباً  %40از واحدها را شامل ميشود .كتاب مطالعات اجتماعي
و دين و زندگي به ترتيب 83و  59مورد يا  19و  %13از اين واحدهاي ثبت را به خود اختصاص
دادهاند .در مقابل كتابهايي مثل آمادگي دفاعي و علوم زيس��ت و بهداش��ت هر يك با  2مورد
يا  %0/5كمترين واحدها را ش��امل ميش��وند .نكته مهم در مورد كميت ارائه مقوالت فرهنگ
كار اين است كه عمده واحدهاي ثبت مرتبط با مقوالت فرهنگ كار در كتب زبانهاي خارجي
(انگليسي و عربي) ارائه شده است .بهطوري كه اين كتابها تقريباً  %50از كل واحدهاي ثبت
را به خود اختصاص دادهاند.
مباني نظري تحقيق

در ديدگاهه��اي نظ��ري مختلف به فرهنگ كار از زواياي مختلف پرداخته ش��ده اس��ت .در اين
زمينه ميتوان به دو رويكرد نس��بتاً متمايز البته با صرفنظر كردن از مس��ائل جزئي اشاره كرد.
اي��ن رويكردهاي نظري در دو دس��ته كلي  .1رويكردهاي متأث��ر از عوامل دروني يعني عوامل
انگيزش شغلي مانند ارزشها و نگرشهاي مذهبي ،سطح ارضاء نيازها ،روابط اجتماعي در محيط
كار ،ويژگيهاي محيط كار و نوع و ماهيت س��ازمان كار و نحوه مديريت در محيط كار كه در
آثار نظريهپردازاني مانند وبر ،سلس��له مراتب نيازهاي مازلو ،نظريههاي آلدوفر ،نظريه نيازهاي
مككلهلن��د ،تيل��ور و نيز آلتون مايو ديده ميش��ود و  .2رويكردهاي متأث��ر از عوامل بيروني و
ساختاري نظير رهيافتهاي ماركسي ،پارسونزي و نيز كاركردگرايي.
بررس��ي رويكردهاي دس��ته اول در زمينه انگيزش كار نش��ان ميدهد كه انسانها داراي
دو دس��ته نياز هس��تند :نيازهاي حياتي يا هستي (مادي) و نيازهاي (معنوي) كه هر دو گروه
نيازها از طريق كار ميتوانند ارضاء ش��وند و به اين طريق بركيفيت و كميت كار اثر بگذارند و
همچنين نظريههاي مديريتي كالسيك (مانند نظريه تيلور) مدعي بودند كه چنانچه كارگران
به سطحي برسند كه بتوانند با كارايي مطلوب كار كنند از نظر روحي براي آنها رضايتبخش
خواه��د بود .در نظريههاي مديريتي نئوكالس��يك مثل نظرات مايو و همكارانش ،كه با مكتب
روابط انساني شناخته ميشود .افراد انساني بهعنوان انسان ،نه بهعنوان ماشين در فرايند توليد
تلقي ميگردند .نظريه روابط انساني مبتني بر اين باوراست كه نگرش و رفتار فردي ،متأثر از
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معيارها و ارزشهاي گروهي اس��ت و اين وس��يلهاي است كه مديريت ميتواند آن را در جهت
منافع خود بهكار گيرد.
در مقابل ،رويكردهاي دسته دوم بر نقش عوامل ساختاري و اجتماعي تأكيد دارند .ماركس
عوامل ساختاري اقتصادي و روابط استثمارگرانه ناشي از روابط توليدي را تعيينكننده فرهنگ
كار ميداند .از نظر ماركس فرهنگ كار نتيجه مناسبات اقتصادي است و در نظام سرمايهداري بر
اساس استثمار طبقه كارگر بهوجود آمده است .بنابر نظر ماركس مناسبات ميان نيروهاي توليد
و شيوه توليد كه ساختار اقتصادي را تشكيل ميدهند زيربنا تلقي شده و فرهنگ و ايدئولوژي
و ديگر موارد غيراقتصادي روبنا هستند .البته در نگاه نئوماركسيستهاي انساني نظير گرامشي
برخالف نئوماركسيس��تهاي ساختاري مثل آلتوس��ر و پوالنزاس ،فرهنگ كار به صنعتي براي
مديريت اقتصادي تبديل شده است .در واقع نظام سرمايهداري از طريق توسعه فرهنگ ويژهاي
از كار بقاي خود را تضمين ميكند.
در نظري��ه كارك��ردي نيز ،يادگيري ارزشهاي فرهنگ��ي در فرايندهاي جامعهپذيري مورد
توجه قرار ميگيرد .دوركيم نظام تعليم و تربيت را براي تربيت افرادي ميداند كه بتوانند نقش
خود را در تقسيم كار اقتصادي جامعه آتي ايفا كنند (دوركيم .)1390 ،فلذا نوعي فرهنگ كار
كه متناسب با گروههاي صنفي است بايد در آنها دروني شود .دوركيم بر اخالق حرفهاي تأكيد
ميكن��د و فرهن��گ كار را در چارچوب صنوف متفاوت متكثر ميپن��دارد .در واقع در جامعه با
انسجام مكانيكي فرهنگ کار امري رقيب دين است اما در جامعه با انسجام ارگانيكي مدرسه و
نظام آموزش اين نقش را ايفا ميكند (دوركيم.)1381 ،
از منظر پارسونز هم،كار يكي از سه نهاد اصلي شكلگيري و تداوم نظام اقتصادي است؛ دو
مورد ديگر قرارداد و مالكيت هس��تند .بهنظر وي در س��ومين نوع ،نهاد اقتصادي شامل مجموع
بخش كار يا مش��اغل اس��ت كه اصطالحاً آن را بازار كار مينامند .منظور از آن نقشهايي است
كه بيواس��طه به توليد و توزيع كاالها مربوط ميشوند ،خواه اين نقشها در درون سازمانهاي
ديوانس��االري ايفا شوند ،خواه بهصورت منفرد و جداگانه چون مشاغل آزاد و يا ماهيگيري كه
مالك قايق ماهيگيرياش است .بنابراين از منظر پارسونز ،كار يكي از سه نهاد اصلي شكلگيري
و تداوم نظام اقتصادي است كه خصوصاً در عصر حاضر از ساير نهادهاي اجتماعي تمايز بيشتري
يافته و بهطور مؤثر بر كل نظام اجتماعي و تغيير و تحوالت آن تأثيرگذار است .اما كار از سوي
ديگر از طريق مبادله و كنش متقابل ميان خرده نظامهاي جامعه ،تحت تأثير نهادهاي اجتماعي
و نظام ارزشها و هنجارهاي جامعه نيز هست .اقتصاد ،وجهي از رفتار كنشگران اجتماعي است
ك��ه در كار تولي��د و توزيع كاالها و خدم��ات الزم براي بقاي مادي و رفاه افراد و جامعه فعاليت
ميكنند .اما انگيزه كنشگران براي عهدهگرفتن نقشهاي توليدي و ايفاي آنها بهموجب هنجارها
و الگوهايي است كه فرهنگ تعيينكرده است (روشه.)142 :1376 ،
ط��رح اي��ن مباحث نظري صرفاً از حيث مفهومشناس��ي فرهنگ كار و ن��ه ابعاد تبييني آن
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مورد توجه قرار گرفته اس��ت .زيرا مطالعه حاضر از نوع توصيفي بوده و هيچگونه تحليل علي و
تبييني در آن مدنظر نيست.
در سطح كالن ،بازنمايي فرهنگ كار در كتب داستاني ،با فرض پذيرش نقش كاالهاي فرهنگي
و رس��انههاي جمعي چون كتاب بهعنوان يك عامل مهم جامعهپذيري در شكلدادن به فرهنگ
كار طرح شده است .اين فرض منطبق با قضاياي نظري ه كاركردگرايي در اجتماعيشدن افراد از
طريق عواملي است كه در نظام اجتماعي نقش ايفا ميكنند .در نظريه كاركردگرايي يا در شكل
تكامليافته آن ،نظريه نظام اجتماعي ،اين اصل اساسي وجود دارد كه هر جامعهاي براي شكلدادن
به نگرشها و باورهاي مشروع اجتماعي خود و انتقال اين ارزشها و يا تحميل ارزشهاي موردنظر
خود خردهنظامهايي را پديد ميآورد كه اين وظيفه را انجام دهند (النگتون.)84 :1969 ،1
وابستگي و تعامل فرهنگ و جامعهپذيري صرفاً در نظريه كاركردگرايي موردتوجه قرار نگرفته
اس��ت ،ميتوان بهنحوي رويكرد ماركسيس��تي را هم در بررس��ي نقش عوامل جامعهپذيري در
شكلدادن به الگوها و ارزشهاي فرهنگي مورد توجه قرار داد .ديدگاه ماركسيستي و همچنين
ديدگاه كاركردگرايانه ،جامعهپذيري را بهعنوان ابزار و وس��يلهاي در نظر ميگيرند كه به كمك
آن يك جامعه تالش ميكند خود را دائمي سازد .اين دو رويكرد متضاد ،البته نقشي مشابه براي
جامعهپذيري در حفظ نظام اجتماعي قائلاند .گاهي آگاهانه و آشكارا و گاهي ناآگاهانه و پنهان،
ايدئولوژي مسلط از طريق فرايند مستمر و مداوم جامعهپذيري ،فرهنگ را تعين ميبخشد .در
واقع ،مفهوم «هژموني» گرامش��ي و مفهوم دستگاههاي ايدئولوژيك دولتي آلتوسر ،شكلهايي
از نظريه جامعهپذيري و اجتماعيش��دن هستندكه از طريق آنها ايدئولوژي حاكم سلطهيافته و
گ جامعه را شكل ميدهد (راش.)103 :1377 ،
فرهن 
اما در رويکرد مارکسيستي پيامدهاي جامعهپذيري بهنحو متفاوتي نگريسته شده است .نظريه
مارکسيستي فرايند جامعهپذيري را عملي سياسي ميداند که طي آن ارزشهاي طبقه مسلط
بهمنظور توجيه نابرابريهاي اجتماعي ،بر کل جامعه مسلط ميشود .اين ارزشها بههمان نحوي
منتقل ميشوند که نظريه نظام اجتماعي طرح ميکند ،يعني از مجراي عوامل جامعهپذيري .از
جمله نهادهايي که نظام سياسي کنترل کاملي برآنها دارد ،نهادهايي از قبيل مدرسه ،رسانههاي
جمعي ،احزاب سياسي و  ...هستند .نظريه مارکسيستي برخالف نظريه نظام اجتماعي ،مجموعه
آگاهيها و دانشي را که از طريق اين عوامل تحميل ميشود ،ايدئولوژي يا آگاهي کاذب مينامد.
به همين جهت در نظريه مارکسيستي هنگامي که از فرهنگ کار صحبت ميشود منظور ارزشها
و آگاهيهاي تحميل ش��ده کاذبي است که تالش دارد ارزشهاي استثمارگرانه حاکم بر روابط
کاري را توجي��ه کن��د .اين ارزشها نهايتاً به بيگانگي و نگرش منفي نس��بت به کار ميانجامد.
فرهنگ کار هنگامي شکل حقيقي و ارزشمند مييابد که ابتدا روابط نابرابر ريشهکن شود.
1. Langton
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در اينج��ا ب��دون توجه به نتيجهاي كه پارادايمهاي تضادي و توافقي از تجارب جامعهپذيري در
اش��كال مختلف آن ميگيرند ،بهنحوه بازنمايي فرهنگ كار در تجربه اجتماعيش��دن از طريق
رس��انهها و كاالي فرهنگي از مسير كتب داس��تاني پرداخته ميشود .در واقع ،در هر جامعهاي
«رسانهها» از منابع مهم جامعهپذيري بهشمار ميروند و از طريق آنها ارزشهاي فرهنگي غالباً
به شيوه مستقيم و آشكار اعمال ميشود (ترنر .)15 :1379 ،آموزش غيررسمي بهطور مشخص
از طريق كتب داستاني صورت ميگيرد .كتب داستاني به كودكان ميآموزد كه نقش و جايگاه
خود را در زندگي تش��خيص داده و قواعد و هنجارهاي اجتماعي را به ش��يوهاي انفعالي بپذيرند
(گيدنز .)456 :1373 ،در اين راستا اين پژوهش بهدنبال شناخت و تحليل ارزشها و نگرشهاي
معطوف به كار در كتب داستاني به شيوههاي مستقيم و يا غيرمستقيم است و بررسي ميكند
كه آيا توجه به فرهنگ كار جايگاهي در كتب داستاني بهعنوان يك رسانه جمعي يا يك كاالي
فرهنگي داشتهاست؟ و مهمتر اينكه آيا مجموعه ارزشها و نگرشهاي بازنمايي شده بر وجوه
مثبت فرهنگ كار داللت ميكند يا خير؟
همانطور كه اش��اره ش��د ،فرهنگ كار ناظر بر ارزشها و عقايدي اس��ت كه افراد يك گروه
ي��ا جامع��ه درباره كار دارند .در اين پژوهش نيز منظور همان ارزشها ،عقايد و باورهايي اس��ت
كه دركتب داس��تاني به ش��يوههاي مختلف در مورد كار بهعنوان فعاليتي ارزش��مند و بااهميت
بازتوليد ميشوند.
فرهنگ كار در مطالعات و پژوهشهاي مختلف اگر چه با مفاهيمي ديگر چون اخالق كار،
وجدان كار و يا تعهد كار با ابعاد و مؤلفههاي مختلفي مورد س��نجش قرار گرفته اس��ت .معيدفر
( )1380اخ�لاق كار را با مقولههاي چهارگانه پتي 1يعني دلبس��تگي و عالقه به كار ،پش��تكار
و جديت در كار ،روابط سالم و انساني در كار و روح جمعي و مشاركت عملياتي كرده است.
ساروخاني و طالبيان ( )1381نيز مؤلفههايي مانند احساس مثبت نسبت به سازمان و تعلق
خاطر به آن (بعد عاطفي) ،الزام اخالقي به ماندن و كاركردن در سازمان (بعد هنجاري) ،دلبستگي
به س��ازمان و پرهيز از هزينههاي متصوره ناش��ي از ترك آن (بعد مستمر) و تقيد عملي كاركن
به وظايف و فعاليتهاي شغلي (بعد رفتاري) را بهعنوان شاخص وجدان كاري طرح ميكنند.
س��بحانينژاد و همايي ( )1384نيز با هدف تحليل ميزان توجه محتواي كتابهاي درس��ي
دوره راهنمائي به ابعاد سهگانه نگرش فرهنگ كار (شناختي ،عاطفي،رفتاري) پرداختهاند .اين
محققان با بررس��ي ديدگاه انديش��مندان مختلف در مورد فرهنگ كار ،اخالق كار و يا وجدان
كار نهايتاً  19مؤلفه را براي فرهنگ كار استخراج ميكنند .اين مؤلفهها شامل رعايت بهداشت
و ايمن��ي حرف��ه اي ،همدلي و همكاري گروهي ،مش��ورت در انجام فعاليتها ،رعايت مس��ائل
سازماني ،رعايت نظم در انجام كارها ،وظيفهشناسي ،مسئوليتپذيري ،رعايت تقسيمات كاري،
1. Petty. G. C
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تفكر منطقي در انجام امور ،آموزشپذيري ،سختكوش��ي ،صرفهجويي در مصرف مواد ،تس��لط
شخصي ،انعطافپذيري ،ارائه انتقادات سازنده ،لذتبردن از كار ،عالقهمندي و دلبستگي شغلي
و بهرهگيري مناسب از فناوري جديد هستند.
جوانمردي ( )1388نيز فرهنگ كار را با اس��تفاده از  5مؤلفه ارزش قائل ش��دن براي كار؛
قواعد و اصولكاري؛ ارزشهاي كاري؛ معرفي مش��اغل؛ و نگرشهاي منفي نس��بت به كار مورد
سنجش قرار داده است.
با توجه به پژوهشهاي فوق در اين پژوهش تالش شده است تا با استفاده از برخي مقوالت
پژوهشهاي پيشين و تأمل در برخي مباني و مفاهيم نظري ،فرهنگ كار با مقوالت نسبتاً جديدي
تعريف عملياتي ش��وند .در اين مقوالت ضمن توجه به در نظر گرفتن مؤلفهها و ش��اخصهاي
پژوهشهاي پيش��ين و با غلبه بر محدوديته��ا و ضعفاين پژوهشها ،فرهنگ كار با مقوالت
نسبتاً جامعتري مورد سنجش قرارميگيرد .مقوالت طرح شده بهشرح ذير است:
 .1مفهوم كار :كار ،از نظر لغوي ،به معني فعل و عمل و كردار اس��ت و هر آنچه را كه از ش��خص
صادر گردد و او را به خود مشغول دارد در بر ميگيرد .كار در اينجا به فعاليتي اطالق ميشود
كه براي ايجاد تغيير در مواد خام و تبديل آنها و يا ارائه خدمات صورت پذيرد ،چه واجد درآمد
باشد و چه نباشد لكن بايد معادل آن در جاي ديگر واجد درآمد باشد.
 .2معرفي كار يا انواع مش�اغل :منظور از اين مقوله ،شناس��اندن و آموزش انواع كار يا ش��غل در
داستان است (سلطانزاده.)66 :1384 ،
 .3مفه�وم ارزشه�ا و رويههاي كار :ارزشها در كار عبارتاند از ترجيحات كاري كه براي مردم
مهم تلقي ميشوند .در واقع ارزشهاي كاري معطوف به آن دسته از ترجيحات مردم در مورد
كار هس��تند و ش��امل ميزان وقت ،فكر و هزينهاي است كه براي كار در ابعاد مختلف آن صرف
ميكنند .رويههاي کاري نيز معطوف به سازوکارها و هنجارهايي هستند که براي انجام کار در
جامعه نهادينه شدهاند (جوانمردي.)73 :1388 ،
شاخصهاي موردنظر براي سنجش مقوله ارزشها و رويهها در كار بهشرح زيرند:
الف) ارزش و اهميت قائل ش�دن براي کار« :اين ش��اخص ،کار را بهمثابه يک فعاليت ارزشمند،
مقدس و ضروري معرفي ميکند .هر واحد تحليلي که کار را مهم و باارزش توصيف کند در اين
مقوله جاي ميگيرد» (جوانمردي.)73 :1388 ،
ب) قواعد و اصولكاري« :اين مقوله بر نگرشها ،ارزشها و عقايدي تأكيد دارد كه به معرفي
قواعد و اصولي ميپردازد كه براي انجام هر نوع كاري ضروري هستند .اين مقوله موضوعاتي را
در برميگيرد كه شرط الزم براي انجام كار هستند و در صورت فقدان آنها اساساً كاري صورت
نميگيرد و يا كار انجام شده ناقص و حتي زيانبار خواهد بود» (جوانمردي.)74 :1388 ،
ج) ارزشهاي كاري يكي ديگر از شاخصهاي مربوط به مقوله ارزشها و رويههاي كاري است.
منظور از اين شاخص تأكيد و توجه به ارزشهايي است كه ا ِعمال و بهكارگيري آنها در هر كاري
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به ارتقاء كيفيت كار ميانجامد .بهبياني ديگر در صورت توجه و كاربرد اين ارزشها ،نتيجه كار
بسيار بهتر از زماني خواهد بود كه صرفاً اصول و قواعد كار رعايت شده است.
 .4انواع نگرشها :در اينجا اين پرسش مطرح است كه مقوالت موجود چه موضع نگرشي نسبت
به كار دارند .آيا آنها نسبت به كار نگرش مثبت ،خنثي و يا منفي دارند؟
عاطفي كار :از اين نظر ،هر يك از مضامين مربوط به كار را در دو سطح
ِ
 .5مضمونِ شناختي و
«شناختي» و «عاطفي» مشخص و بررسي كردهايم.
الف) س�طح ش�ناختي كار :بعد ش��ناختي مبين هر نوع نظر ،شناخت و باور در مورد موضوع و
همچنين اطالعات ،آگاهيها ،دانستنيها و حقايق است .ب) سطح عاطفي بيان محتوا :بعد عاطفي،
بيان احساسي و زيباييشناسانه محتوا در مورد موضوع است.
روش تحقيق
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مطالعه حاضر از نوع مطالعات اس��نادي اس��ت .تحقيق در س��طح توصيفي و با تكنيك تحليل
محتوا ،1به بررسي بازنمايي فرهنگ كار در كتابهاي داستاني كودكان  7تا  12سال كه توسط
نويسندگان ايراني در سالهاي  1380تا  1385چاپ و منتشر شده است ،ميپردازد.
تكنيك گردآوري اطالعات ،تحليل محتواي كمي

تحليل محتوا يكي از تكنيكهاي مورد اس��تفاده در مطالعات اسنادي است .تعاريف مختلفي از
تحليل محتوا آمده است كه در اينجا به ذكر برخي از آنها ميپردازيم« .تحليل محتوا ،به هر نوع
فني اطالق ميشودكه در راه استنتاج منظم و عيني ويژگيهاي خاص يك متن بهكار ميآيد».
(هولستي به نقل از ساروخاني .)280 :1372،از نظر دوورژه فكر بنيادي تحليل محتوا عبارت است
از قرار دادن اجزاي يك متن (كلمهها ،جملهها ،پاراگرافها و مانند آن ،برحسب واحدهايي كه
2
انتخاب ميكنيم) در تعدادي مقوله كه از پيش تعيين شدهاند (دوورژه .)118 :1366 ،برلسون
تحليل محتوا را «تكنيكي پژوهش��ي براي توصيف عيني ،منظم و كمي محتواي آش��كار پيام»
ميداند .كريپندورف 3با پذيرش و در عين حال نقد تعريف برلسون ،در كتابي با عنوان «تحليل
محتوا» ،آن را «تكنيكي پژوهش��ي براي اس��تنباط و تكرارپذيري معتبر از دادهها در مورد متن
آنها» تعريف ميكند .كريپندورف ،شرط عيني و منظم بودن در تعريف برلسون را همان شرط
تكرارپذيري در تعريف خود ميداند .به نظر او تكرارپذيري يك فرايند ،مس��تلزم آن اس��ت كه
قواعد حاكم بر آن صريح و روشن بوده و براي همه واحدهاي تحليل بهطور يكسان قابل اعمال
باشد .آشكار است كه پارهاي از شروط تعريف برلسون مشمول تعريف كريپندورف نشده است.
ال
استدالل وي اين است كه برخي شروط در تعريف برلسون يا مبهماند يا بس محدودكننده .مث ً
1. Content Analysis
2. Berelson
3. Krippendorff
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وي تكيه برلسون بر صفت «آشكار» را صرفاً تضمينكننده آن ميداند كه كدگذاري دادهها در
تحليل محتوا بهطور ذهني براي همه پايا و اثباتپذير باشد .بهنظر كريپندورف تعريف برلسون
باعث ش��ده اس��ت كه بس��ياري از دانشپژوهان تصور كنند كه محتواي پنهان مشمول تحليل
نميگ��ردد .همچني��ن در مورد صفت «كمي» نيز كريپندورف آن را ناش��ي از غلبه اين نگرش
كه پژوهش كمي پژوهش موفقيتآميز و معتبر است ،ميداند (كريپندروف.)25-26 :1383 ،
در اين پژوهش با اس��تناد به تعريف كريپندورف و جامعيت آن نس��بت به تعريف برلسون،
محتواي كمي ،منظم ،آشكار و همچنين پنهان متون مورد نظر ،تحليل ميشوند .محتواي پنهان
داللت بر مقولههايي دارد كه بهشكل غيرمستقيم به موضوع مورد بررسي ميپردازد .در نتيجه
بر طبق تعاريف فوق ،در تحليل محتوا پژوهش��گر به ش��مارش عيني و منظم جزئيات يا قطعات
موردنظر خود در متن ميپردازد ،تا توصيفي كمي از محتواي نمادين يك متن بهدست دهد.
متن به هر چيز نوش��تاري ،ديداري ،يا گفتاري گفته ميش��ود كه بهعنوان وس��يلهاي براي
برقرار شدن ارتباط بين پديد آورنده و خواننده متن مورد استفاده قرار ميگيرد و شامل كتابها،
روزنامهها و مجالت ،آگهيها ،س��خنرانيها ،مدارك دولتي و ...ميش��ود .در تحقيق حاضر متن
مورد استفاده ،متن كتابهاي داستاني كودكان  7-12سال است كه توسط نويسندگان ايراني
در سالهاي  1380تا  1385چاپ و منتشر شده است.
تعريف مفاهيم

همانطور كه اش��اره ش��د فرهنگ كار ،ناظر بر ارزشها و عقايدي اس��ت كه افراد يك گروه يا
جامعه درباره كار دارند و ياچنانچ ه به اختصار فرهنگ را مجموعه ارزشها ،باورها و دانشهاي
ك و پذيرفته شده يك گروه دانسته و كار را فعاليتهاي اقتصادي منجر بهارزش افزوده
مشتر 
درنظر بگيريم« .فرهنگ كار» عبارت اس��ت از« :مجموعه ارزشها ،باورها و دانشهاي مشترك
ش افزوده»
ي معطوفبه توليد و يا ايجاد ارز 
ي در انجا م فعاليتها 
و پذيرفتهشده يك گرو ه كار 
(جعفري و حبيبي.)21 :1381 ،
در اين پژوهش نيز منظور از فرهنگ كار همان ارزشها ،عقايد و باورهايي اس��ت كه كتب
داس��تاني تالش دارند به ش��يوههاي مختلف در مورد كار بهعنوان فعاليتي ارزشمند و با اهميت
به بازتوليد آنها بپردازند.
در زير به تعريف مقولههاي پنجگانه فرهنگ كار پرداخته شده است:
مفهوم كار

در مطالعه حاضر ،اين مقوله در سطح اسمي كدگذاري ميشود و مجموعه موضوعات يا مضاميني
را در برميگيرد كه هدف از اش��اره به آنها صرفاً ش��ناخت ،احس��اس و رفتار نسبت به مشاغل و
كارهاي مختلف اس��ت« .البته بين كار و ش��غل تفاوت مش��خصي وجود دارد .به اين معني كه
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«ش��غل» جنبه رس��مي و تخصصي دارد و عمدتاً فعاليتي است كه فرد در ازاي آن نوعي پاداش
مادي دريافت ميكند ،اما مفهوم كار مفهومي عامتر است كه در آن توان فكري و جسمي بهمنظور
برآوردن نيازهاي مادي و معنوي بهكارگرفته ميشود .بخشي از اين توان ميتواند در شكل شغل
تجسم يابد اما شغل فقط بخشي از كار است .كار ميتواند دربرگيرنده فعاليتهاي غيرتخصصي
و عمومي نيز باشد» (جوانمردي .)73 :1388 ،در اينجا هدف ما هر دو مفهوم است .با توجه به
واحد ثبت در تحقيق حاضر ،در داستانهاي انتخاب شده ،هر مضموني كه بهنوعي به اينگونه
مفاهيم اش��اره كرده باش��د (بهعنوان مثال خانهداري ،كمك به والدين در امور خانه و بيرون از
منزل و )...طبق اين تعريف كار به حساب ميآيد و با كد « »1مشخص و شمارش ميشود.
معرفي كار يا انواع مشاغل
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منظور از اين مقوله ،كه در اينجا استثنائاً با واحد ثبت «كلمه» سنجيده ميشود ،شناساندن و
آموزش انواع كار يا ش��غل در داس��تان است .از دو بعد ميتوان انواع كار يا شغل را (با كد «)»2
مورد بررسي قرار داد:
بعد اول از نظر نوع فعاليت كه به س��ه دس��ته :كش��اورزي با كد (ك) ،صنعت با كد (ص) و
خدمات با كد (خ) تقسيم و مشخص ميشود.
بعد دوم از نظر رده اجتماعي و تخصصي كه به چهار دسته تقسيم ميشود .1 :مشاغل يدي
ساده؛  .2مشاغل يدي تخصصي؛  .3مشاغل اداري سطح متوسط؛  .4مشاغل سطح باال.
ارزشها و رويههاي كار

ب��ا توج��ه به مباحث پيشگفت��ه در چهارچوب مفهومي ،در كتب داس��تاني ،اينكه تا چه اندازه
كار و ابعاد مختلف آن بهصورت جدي و مهم ارائه ش��ده باش��د به ارزشهاي كاري برميگردد.
رويههاي كاري نيز معطوف به س��ازوكارها و هنجارهايي هس��تند كه براي انجام كار در جامعه
نهادينه ش��دهاند .در اين تحقيق ،ارزشها و رويههاي كار كه متناس��ب با بافت ملي و مذهبي ما
در تاروپود جامعه وجود دارد ،در داستانهاي كودكان ،كدگذاري و استخراج ميگردد.
ارزشها و رويههاي كار در تحقيق ما در هر داستان با كد « »3مشخص و شمارش ميشود.
مؤلفههاي موردنظر براي س��نجش مقوله ارزشها و رويهها در كار و كد اختصاص يافته به آنها
عبارت است از :ارزش و اهميتقائل شدن براي كار (كد « ،)3-1 :اين شاخص ،کار را بهمثابه يک
فعاليت ارزش��مند ،مقدس و ضروري معرفي ميکند .هر واحد تحليلي که کار را مهم و باارزش
توصيف کند در اين مقوله جاي ميگيرد» در شکل عبارات ،جمالت و يا مضاميني مانند «کار
فعاليتي مولد و سازنده است»« ،ارزش انسان به کار کردن است»« ،کار سرمايه جاوداني است»،
«کار جوهر مرد است»« ،بهترين تفريح کار است» و  ....بيان شود.
قواعد و اصول كاري (كد )3-2 :با ش��اخصهايي نظير آموزش مهارتها و ش��ناخت فناوري
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اشيا و ابزارهاي مختلف ،نظم كاري ،بهداشت و ايمني حرفهاي ،ارزشهاي كاري (كد )3-3 :با
شاخصهايي نظير عالقه و تمايل به كار ،سختكوشي و پركاري ،مشورت و همكاري ،تأكيد بر
كار سالم و مولد ،توكل به خدا در كارها( ،در انتخاب اين شاخصها كار جوانمردي مورد توجه
و استفاده قرار گرفته است( ).جوانمردي)73-74 :1388 ،
انواع نگرشها

نگرشها به كار در سه دسته نگرشهاي مثبت ،منفي و خنثي تقسيم شدهاند.
هر نوع گزاره ،جمله و بهعبارتي هر واحد مش��اهدهاي كه القاءكننده نوعي نگرش مثبت به
كار است و آنرا مورد تقدير و تمجيد قرار ميدهد و بهطور كلي برخورداري از وجدان كار باال،
باارزشترين جزء تشكيل دهنده فرهنگ كار است و نقطه آغاز كار بهتر و رسيدن به بهرهوري
و كارايي مطلوب اس��ت .واحدهاي تحليل مثبت درباره كار مانند «بنيان جهان بر كار اس��ت»،
«كسب روزي با كار و تالش» و ...به اين نوع عبارات كد « »+4داده شده است.
هر نوع گزاره ،جمله و بهعبارتي هر واحد مشاهدهاي كه القاكننده نوعي نگرش منفي نسبت
به كار است و آن را مورد نكوهش قرار ميدهد و يا بيفايده ميداند و بهطور كلي مانع بهرهوري و
كارايي مطلوب باشد .واحدهاي تحليل منفي درباره كار مانند «كار براي تراكتور است»« ،خستگي
از كار»« ،بدون كار و تالش به پول رسيدن » و ...كه به اين عبارات كد«  »-4داده شده است.
هر نوع گزاره ،جمله و يا مفهومي كه در هيچ يك از دو نوع فوق نگنجد و هيچ نوع جهتگيري
منفي يا مثبت در مورد كار در آن بهچش��م نخورد .نگرش خنثي به كار را ميرس��اند .واحدهاي
تحليل خنثي درباره كار مانند«كجا كار ميكني؟»« ،چگونه به سر كار ميروي؟» و...كه به اين
نوع عبارات كد « »04داده شده است.
الزم به توضيح است كه هر مقوله بهطور جداگانه از اين نظر بررسي نميشود بلكه در انتهاي
هر داس��تان مشخص ميكنيم كه اين داس��تان واجد كدام يك از نگرشهاي مثبت يا منفي يا
خنثي نسبت به كار بوده است .البته ممكن است يك داستان هر سه نگرش را القا كند.
سطح دوم تحليل

پاسخ به برخي سواالت تحقيق نيازمند بررسي مقولههاي مربوط به فرهنگ كار به لحاظ چگونگي
بيان محتوا است .به اين منظور ،هر يك از مضامين مربوط به كار در داستانها را در يكي از دو
سطح «شناختي» و «عاطفي» ردهبندي كردهايم .در زير به توضيح درباره هر يك ميپردازيم:
الف) س�طح ش�ناختي كار :بعد ش��ناختي مبين هر نوع نظر ،ش��ناخت و باور در مورد موضوع و
همچنين اطالعات ،آگاهيها ،دانستنيها و حقايق است .البته منظور ما نحوه انجام كار از نقطهنظر
فني ،بايدها و نبايدهاي فني مربوط به انجام كار است .اين سطح را با كد«»1-5مشخص كردهايم.
ب) س�طح عاطفي بيان محتوا :بعد عاطفي ،بيان احساس��ي و زيباييشناس��انه محتوا در مورد
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موضوع اس��ت .آن بخش از محتوا كه ناظر به عالقه ،دوس��ت داشتن و دوست نداشتن ،انگيزش
ال
و برانگيختن احساس��ات مخاطب است حاوي مالحظات بعد عاطفي نگرش تلقي ميشود .مث ً
جمالت مربوط به مفهوم كار كه از زبان پيامبران يا بزرگان ديني نقل ميشود و يا جمالتي كه
از قول شخصيتهاي برجسته اجتماعي ذكر ميشود و يا بيانات استعاري و شعرگونه ...در اين
سطح قرار ميگيرند .اين سطح را با كد« »2-5مشخص كردهايم.
البته هر واحد مشاهدهاي در عين حال ممكن است كه دربرگيرنده هر دو سطح باشد.
ارجاعات مستقيم يا غيرمستقيم
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مضامين مربوط به كار از نظر ارجاع مستقيم و يا غيرمستقيم كدگذاري شده است .كليه واحدهاي
ثبت كه براساس مقوالت مشخص شده فرهنگ كار استخراج ميشوند از نظر نوع داللت مستقيم
يا غيرمستقيم نيز مورد تحليل قرار ميگيرند .داللت مستقيم ،بيانگر اشاره مشخص و آشكار و
داللت غيرمستقيم بيانگر برداشتهاي تفسيري و محتواي غيرآشكار است (جوانمردي:1388 ،
 .)74مضاميني كه بهطور مستقيم به آنها اشاره شده است با كد«م» و مضامين غيرمستقيم با
كد «غ» عالمتگذاري شده است.
جمعيت آماري

جمعيت آماري اين پژوهش كليه كتابهاي تأليف ش��ده داس��تاني كودكان گروه سني  7تا 12
س��ال اس��ت كه در سالهاي  1380- 1385در ايران منتشر شده است .دليل انتخاب اين دوره
زماني ( )1380-1385اين اس��ت كه با توجه به بررس��يهاي بهعمل آمده مشخص گرديد كه
اطالعات مربوط به اين دوره به شكل مستند و دقيقتري وجود دارد.
بر اساس آخرين آمار خانه كتاب 4350 ،عنوان كتاب داستاني كودك و نوجوان تأليف شده
در س��الهاي  1380تا  1385به چاپ رس��يده است (خانه كتاب .)1388 ،اين مجموعه 4350
كتاب ،بهعنوان جمعيت مورد بررسي اين پژوهش در نظر گرفته شده است.
الزم بهتوضيح اس��ت كه بين كتابهاي گروه س��ني كودك و كتابهاي گروه سني نوجوان
درآمار موجود ،كه دقيقترين آمار از كتابهاي منتش��ر ش��ده براي اين دو مقطع س��ني است،
تفكيكي وجود ندارد.
روش نمونهگيري در اين تحقيق طبقهاي ـ هدفمند بوده است .روش نمونهگيري طبقهاي
بر اس��اس تقس��يم نمونه به طبقات صورت ميگيرد و متناس��ب با حجم جمعيت در آن طبقه
نمونه انتخاب ميش��ود (ميلر .)76 :1380 ،در اي��ن تحقيق ،طبقات گروههاي نوبت چاپ بوده
اس��ت نمونهگيري هدفمند شکلي از نمونهگيري غيراحتمالي است که بهگونهاي اهداف تحقيق
را بهتر برميآورد و عالئق پژوهشگران را تأمين ميکند (دوس .)96 :1376 ،درواقع اينگونه به
نظر رسيد که صرف انتشار کتاب در يکي از طبقات نميتواند حائز اهميت باشد بلکه تيراژ کتاب

بازنمايي فرهنگ كار در كتابهاي داستاني كودكان

ش��اخص بس��يار مهمي براي مطرح بودن کتاب در گروه سني موردنظر است .به همين دليل بر
اساس قضاوت محققان در هر خوشه باالترين تيراژها انتخاب شدند .بهعبارت ديگر کتابهايي
که بيشترين تيراژ را داشتهاند بيشتر از ساير کتابها معرف کتابهاي داستاني کودکان هستند.
در عي��ن حال اين واقعيت که کتبي ک��ه نوبت چاپهاي مختلف را تجربه ميکنند نيز به همه
کتابهاي جديد و قديمي امکان حضور در نمونه مورد بررسي را داده است .بنابراين در تحقيق
حاضر بر اساس نيّات محققين حول محور سؤاالت تحقيق و ارائه کيفيت بهتر تحليل محتواي
کتب با توجه به امکانات و محدوديتهاي تحقيق تصميم گرفته شد  100داستان مورد تحليل
قرار گيرد ،با توجه به اينکه کتب انتخاب ش��ده به صورت مجموعه داس��تان بودند ،اين تعداد
داستان از بين  33کتاب انتخاب شدند.
در مواردي كه تعدادي از كتابها نوبت چاپ و تيراژ برابر داش��تند فهرس��ت آنها را مرتب
ك��رده و ب��ا مراجعه به ج��دول اعداد تصادفي از ميان آنها کتاب موردنظ��ر بهعنوان نمونه مورد
مطالعه برگزيده شده است.
معرفي كتب تحليل شده

در اين تحقيق 33 ،كتاب داستان مشتمل بر  101داستان مجزا ،مورد تحليل قرار گرفته است.
جدول زير گروهبندي صورت گرفته بر اساس نوبت چاپ كتب فوق را نمايش ميدهد.
جدول  :1گروهبندي كتب مورد تحليل
گروه

نوبت چاپ

تعداد داستانهاي تعداد كتابهاي مورد
تحليل در گروه
مورد تحليل

شماره تحليل

اول

 10به باال

20

 8كتاب

 80تا 100

دوم

9-6

21

 3كتاب

 10تا 30

سوم

4و5

20

 10كتاب

31تا 50

چهارم

2و3

20

 7كتاب

 51تا 70

پنجم

1

20

 5كتاب

 1تا  71 ،9تا  80و 101

101

33

-----

جمع

(توضيح :در گروه دوم استثنائ ًا  3کتاب شامل  21داستان بوده است)

يافتههاي تحقيق

توزيع فراواني واحدهاي ثبتشده برحسب هر يك از  33كتاب مورد تحليل نشان ميدهد:
 بهطور كلي بيش��ترين واحدهاي ثبتشده متعلق به كتاب خواستن توانستن ( 119واحدمعادل  12درصد) است؛ و متعاقب آن كتاب بوي دستهاي پدر( 78واحد معادل  7/86درصد)؛
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قصههاي برگزيده از گلس��تان و ملس��تان ( 73واحد معادل  7/36درصد) و قصههاي برگزيده از
مثنوي مولوي ( 67واحد معادل  6/75درصد) حائز رتبههاي بعدي هستند.
 توزيع فراواني واحدهاي ثبت برحسب هر يك از  101داستان از  33كتاب نشانگر اين استكه بيش��ترين واحدهاي ثبت در داستانهاي چهاردهم از كتاب قصههاي برگزيده از گلستان و
ملستان ( 51واحد معادل  5/14درصد)؛ داستان دوم كتاب خواستن توانستن است ( 43واحد
معادل  4/33درصد)؛ و داس��تان س��وم كتاب قصههاي برگزيده از شيخ عطار ( 34واحد معادل
 3/43درصد) است.
 توزيع فراواني واحدهاي ثبت برحسب هر يك از  5گروه چاپ (گروهبندي بر اساس نوبتچاپ) كتاب بيانگر اين است كه بيشترين واحدهاي ثبت در گروه اول (با  344واحد ثبت معادل
 34/68درصد) و گروه پنجم (با  235واحد ثبت معادل  23/69درصد) است .نكته جالب توجه
از اعداد و درصدهاي ذكر شده در باال ،اين است كه داستانهاي ادبيات كهن ايراني ،به نسبت
داس��تانهاي جديدتر ،بيش��تر به مقولههاي موردنظر تحقيق پرداختهاند .پس ميتوان تجديد
چاپ آنها را در نوبتهاي باال امري مثبت دانس��ت .اينگونه كتابها ميتوانند الگويي مناس��ب
براي نويسندگان امروزي كتابهاي كودك باشند.
 توزيع فراواني واحدهاي ثبت برحسب هر يك از  5مقوله فرهنگ كار در تحقيق حاضر بهترتيب در مقوله مفهوم كار (با  558واحد ثبت معادل  56/25درصد)؛ مقوله ارزشها و رويههاي
كار (با  211واحد ثبت معادل  21/27درصد)؛ مقوله معرفي كار يا انواع مشاغل (با  188واحد
ثبت معادل  18/95درصد)؛ مقوله انواع نگرشها (با  20واحد ثبت معادل  2/02درصد)؛ و مقوله
چگونگي بيان محتوا (با  15واحد ثبت معادل  1/51درصد) است .همچنين ،بيشترين واحدهاي
ثبتي درخصوص مقولههاي فرهنگ كار متعلق به گروه اول و كمترين واحد متعلق به گروه دوم
است .از جمله نتايج ديگر اينكه ،در گروه اول ،بيشترين واحد ثبتي متعلق به مقوله مفهوم كار
و كمترين واحد ثبتي متعلق به مقوله انواع نگرشها است .در گروه دوم و سوم ،بيشترين واحد
ثبت��ي متعلق به مقوله مفهوم كار و كمتري��ن واحد ثبتي متعلق به مقوله چگونگي بيان محتوا
است .در گروه چهارم و پنجم ،بيشترين واحد ثبتي متعلق به مقوله مفهوم كار و كمترين واحد
ثبتي متعلق به مقولههاي انواع نگرشها و چگونگي بيان محتوا است.
ميانگين واحدهاي ثبت بر حس��ب مقولههاي فرهنگ كار« »198/4بوده ،كه نشان ميدهد
از پنج مقوله فرهنگ كار ،تعداد واحدهاي ثبت مقوله اول (مفهوم كار) و مقوله س��وم (ارزشها
و رويههاي كار) باالتر از ميانگين هس��تند و س��ه مقوله ديگر (معرفي كار يا انواع مشاغل ،انواع
نگرشها ،چگونگي بيان محتوا) تعداد واحدهاي ثبتشان كمتر از ميانگين است.
 نما (نقطه تمركز بيشترين فراواني) متعلق به مقوله اول يعني با « »558فراواني است. نتايج حاصل از تحليل محتواي كتب داستاني حاكي از آن است كه از مجموع  558واحدثبتي اختصاص داده ش��ده ب��ه مقوله مفهوم كار 410 ،واحد ثبتي مع��ادل  73/5درصد ارجاع
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غيرمستقيم و مابقي  148واحد ثبتي معادل  26/5درصد ارجاع مستقيم به مفهوم كار داشتهاند.
همچنين ،بيشترين واحدهاي ثبتي درخصوص مفهوم كار متعلق به گروه اول و كمترين واحد
متعلق به گروه دوم است .از نتايج ديگر اينكه ،در گروه اول ،از  187واحد ثبتي مربوط به مقوله
مفهوم كار 128 ،واحد ارجاع غيرمستقيم و  59واحد ارجاع مستقيم بوده است .ضمناً در تمامي
گروهها همانند گروه اول بيشتر ارجاعات به مفهوم كار بهصورت غيرمستقيم بوده است .همچنين،
بيش��ترين واحدهاي ثبتي درخصوص مقولههاي معرفي كار يا انواع مشاغل متعلق به گروه اول
و كمترين واحد متعلق به گروه س��وم هس��تند .از نتايج ديگر اينكه ،در تمامي گروهها بيشترين
واحد ثبتي مربوط به بخش خدمات بوده كه تعداد واحد ثبتي در گروه اول  60واحد ،گروه دوم
 12واحد ،گروه سوم  7واحد ،گروه چهارم  16واحد و نهايتاً گروه پنجم  47واحد بوده است.
 توزيع فراواني واحدهاي ثبت مربوط به مقوله «معرفي كار يا انواع مشاغل» نشان ميدهدبيش��ترين واحدهاي ثبتي متعلق به مش��اغل بخش خدمات (با  142واحد ثبت معادل 75/54
درصد)؛ پس از آن ،مربوط به مشاغل بخش كشاورزي (با  37واحد ثبت معادل  19/68درصد)؛ و
در نهايت ،مشاغل مربوط به بخش صنعت (با  9واحد ثبت معادل  4/78درصد) است .همچنين،
بيشترين واحدهاي ثبتي درخصوص مشاغل بخش كشاورزي متعلق به گروه چهارم و كمترين
واحد متعلق به گروه پنجم است .از نتايج ديگر اينكه ،بيشترين واحد ثبتي در گروه اول ،متعلق
به مشاغل كارگر متخصص بخش كشاورزي ( 8واحد) ،در گروه دوم و سوم مشاغل كارگر ساده
بخش كشاورزي ( 3واحد) ،در گروه چهارم مشاغل كارگر ساده بخش كشاورزي ( 11واحد) ،در
گروه پنجم متعلق به مشاغل كارگر متخصص بخش كشاورزي ( 1واحد) بوده است.
 توزي��ع فراوان��ي واحدهاي ثبت مربوط به مقوله ارزشها و رويههاي كار بيانگر اين اس��تكه بيش��ترين واحدهاي ثبتي به ترتيب عبارتاند از ارزشهاي كاري(با  137واحد ثبت معادل
 46/92درص��د)؛ توج��ه و تأكيد براصول و قواعدكاري (با  57واحد ثبت معادل  27/01درصد)؛
و اهميت و ارزش قائل شدن براي كار (با  17واحد ثبت معادل  8/05درصد) .همچنين ،نتايج
جداول نش��ان ميدهد بيش��ترين واحدهاي ثبتي برحس��ب مقولههاي ارزشها و رويههاي كار
مربوط به گروه اول ( 69واحد) و كمترين واحد متعلق به گروه دوم ( 21واحد) است .همچنين،
در تمامي گروهها ،مقوله ارزشهاي كاري بيش��ترين واحد ثبتي را دارا هس��تند .در عين حال،
در تمام��ي گروهها ،مقوله اهميت وارزش قائل ش��دن ب��راي كار كمترين واحد ثبتي را به خود
اختصاص داده است.
 نتاي��ج كدگذاريها نش��ان ميدهد از  17واحد ثبتي براي ش��اخص اهميت وارزش قائلش��دن براي كار 14 ،واحد ثبتي معادل  82/4ارجاع غيرمس��تقيم و  3واحد معادل  17/6درصد
ارجاع مستقيم بوده است .همچنين ،بيشترين واحدهاي ثبتي درخصوص مقولههاي ارزشها و
رويهه��اي كار مرب��وط به گروه اول ( 7واحد) و گروه پنجم ( 7واحد) تعلق دارد .واحدهاي ثبت
مقولهه��ا در تمام��ي گروهها ،در حد كم اس��ت و عمدتاً به غير از گ��روه پنجم ارجاع آن بهطور
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غيرمستقيم بوده است.
 توزيع فراواني واحدهاي ثبت مربوط به اصول و قواعد كاري به ترتيب بيشترين واحدهايثبتي عبارت از نظم كاري (با  26واحد ثبت معادل  45/61درصد)؛ بهداش��ت و ايمني حرفهاي
(با  16واحد ثبت معادل  28/07درصد)؛ و استفاده ازآموزش و فناوري اشيا و ابزارهاي مختلف
براي بهبود و توس��عه كار (با  15واحد ثبت معادل  26/31درصد) اس��ت .همچنين ،بيش��ترين
واحدهاي ثبتي درخصوص شاخصهاي اصول و قواعد كاري مربوط به گروه پنجم كتابها (19
واح��د) و كمتري��ن واحد متعلق به گروه دوم كتابها ( 4واحد) اس��ت .از نتايج ديگر اينكه ،در
تمامي گروهها غير از گروه اول بيشترين واحد ثبتي متعلق به شاخص درجه دوم نظم كاري است.
 بيش��ترين واحدهاي ثبتي مربوط به مقوله ارزشهاي كاري به ترتيب ش��امل مش��ورت وهمكاري (با  70واحد ثبت معادل  51/09درصد)؛ تأكيد بر كار سالم و مولد (با  24واحد ثبت
معادل  17/51درصد)؛ سختكوشي و پركاري (با  21واحد ثبت معادل  15/32درصد)؛ عالقه
و تماي��ل ب��ه كار (با  16واحد ثبت معادل  11/67درصد)؛ و ت��وكل به خدا دركارها (با  6واحد
ثبت معادل  4/37درصد) اس��ت .همچنين ،نتايج جداول زير نشان ميدهد بيشترين واحدهاي
ثبتي درخصوص مقولههاي ارزشها و رويههاي كار مربوط به گروه پنجم ( 49واحد) و كمترين
واحد متعلق به گروه دوم ( 15واحد) است .مضاف بر اين ،در تمامي گروهها بيشترين واحد ثبتي
متعلق به مقوله مشورت و همكاري است.
 توزي��ع فراوان��ي واحدهاي ثبت مربوط به مقوله انواع نگرشها نش��ان ميدهد بيش��ترينواحده��اي ثبت��ي به نگرش مثبت (با  15واحد ثبت مع��ادل  75درصد) و پس از آن به نگرش
منفي (با  5واحد ثبت معادل  25درصد) اختصاص دارد .همچنين ،بيش��ترين واحدهاي ثبتي
درخصوص مقولههاي انواع نگرشها ،مربوط به نگرشهاي مثبت به فرهنگ كار است بهطوريكه،
نگ��رش مثب��ت در گروه اول  2واحد ،نگرش مثبت در گروه دوم  2واحد ،نگرش مثبت در گروه
سوم  2واحد ،نگرش مثبت در گروه چهارم  4واحد ،نگرش مثبت در گروه پنجم  5واحد است.
 توزيع فراواني واحدهاي ثبت مربوط به مقوله چگونگي بيان محتواي مقوالت فرهنگ كارنش��ان ميدهد بيش��ترين واحدهاي ثبتي به سطح ارائه شناختي (با  8واحد ثبت معادل 53/4
درصد) و پس از آن به سطح ارائه عاطفي (با  7واحد ثبت معادل  46/6درصد) اختصاص دارد.
توزيع فراواني در گروهها براي هركدام از س��طوح ارائه ش��ناختي و عاطفي به شرح زير است :در
گروه اول  1و ،4گروه چهارم  4و  ،1گروه پنجم  3و  2بوده و در گروههاي دوم و سوم فراواني
مشاهده نشد.
 ضمناً بيشترين واحدهاي ثبتي از نوع داللت غيرمستقيم (با  663واحد ثبت معادل 66/8درص��د) و بقي��ه آن ( 329واحد ثبت معادل  33/2درصد) به داللت مس��تقيم اختصاص دارد.
همچنين ،بيش��ترين واحدهاي ثبتي درخصوص نوع دالل��ت مقولههاي فرهنگ كار ،مربوط به
گ��روه اول ( 344واح��د) و كمتري��ن آن مربوط به گروه دوم ( 119واحد) اس��ت .از نتايج ديگر
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اينكه ،در تمامي گروهها ،داللت غيرمستقيم بيشترين واحد ثبت را به خود اختصاص دادهاند.
اعداد و ارقامي كه برحسب يافتههاي تحقيق بهدست آمده است ،نشاندهنده ميزان پرداختن
كتابهاي داستاني تأليفي كودكان  7-12سال در سالهاي  1380-1385به فرهنگ كار است.
نتيجهگيري

ميتوان گفت كه غناي فرهنگ كار ميتواند گامي مؤثر در عرصه توس��عه اقتصادي يك كش��ور
باش��د .در اين راس��تا ،پژوهش حاضر كه در درجه اول به حوزه جامعهشناس��ي توسعه فرهنگي
مربوط ميشود ،در پي آن بود كه دريابد سازوكارهاي رايج در يكي از منابع مهم جامعهپذيري
در برساختن فرهنگ كار چيست؟ با توجه به اينكه يكي از منابع اصلي انتقال ارزشها ،هنجارها
و رفتارها به نس��لهاي مختلف ،آموزش اس��ت ،لذا مس��ئله آموزش غيررسمي بهويژه از طريق
ادبيات داستاني به كودكان اهميت پيدا ميكند.
فرايند جامعهپذيري و رخدادهايي كه فرزندانمان در جريان رشد تجربه ميكنند نقش مهمي
در تلقياي كه آنها نس��بت به كار دارند ،ايفا ميكند .اين پژوهش با رويكردي جامعهش��ناختي
درص��دد بوده اس��ت تا اختالالت موج��ود در فرهنگ كار جامعه را از طري��ق يكي از مهمترين
رسانههاي آموزشي يعني كتب داستاني رديابي كند.
در س��طح كالن ،بازنمايي فرهنگ كار در كتب داس��تاني ،با ف��رض پذيرش نقش كاالهاي
فرهنگي و رسانههايي چون كتاب بهعنوان يك عامل مهم جامعهپذيري در شكل دادن به فرهنگ
كار طرح شده است و اين فرض منطبق با قضاياي نظريه كاركردگرايي در اجتماعيشدن افراد
از طريق عواملي است كه در نظام اجتماعي نقش ايفا ميكنند .از منظر جامعهشناسي ادبيات،
كتابهاي داس��تاني در نقش كاالي فرهنگي و رس��انه مكتوب ،عامل مهمي در ش��كلدادن به
فرهنگ كار در كودكان كه نيروهاي كاري آينده را ميسازند ،هستند .ضعفي كه از اين نظر در
كتب داستاني مشاهده ميشود اين است كه بيش از نيمي از واحدهاي ثبت مقولههاي تحقيق
صرفاً اشارهاي به مفهوم كار داشتهاند و تنها حدود  %20از واحدهاي ثبت مربوط به مقوله سوم
تحقي��ق (ارزشه��ا و رويههاي كار) بودند در حاليكه اين مقول��ه بهگونهاي ،ناظر بر ارزشها و
عقايدي است كه افراد يك گروه يا جامعه درباره كار دارند.
يكي از مس��يرهاي مطمئن آموزش غيررسمي ،كتب داستاني كودكان است .كتب داستاني
به كودكان ميآموزد كه نقش و جايگاه خود را در زندگي تش��خيص داده و قواعد و هنجارهاي
اجتماعي را به شيوهاي انفعالي بپذيرند (گيدنز .)456 :1373 ،در اينجا نقش خطير كتابهاي
داستاني و پژوهشهايي از اين نوع برجسته ميشود ،بهخصوص جهت آگاهيدادن ،براي آنهايي
كه در حيطه داستاننويسي براي كودكان فعاليت دارند ،ميتوانند با گنجاندن مفاهيم و قواعد
ضروري در جهت رشد و پيشرفت نيروهاي كاري آينده گامي مؤثر بردارند.
با توجه به بحث نظريههاي روانشناسي و سلسله مراتب نيازها كه در مباحث نظري مربوط
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به كار آمده اس��ت ،در بررس��ي اخالق و فرهنگ كار ،اين عناصر متعلق به دورههاي پيچيدهتر
حيات انساني است و بايد توجه كرد كه نيازهاي ابتدايي و اوليه فيزيولوژيك و حفظ ذات اولين
انگيزههاي كار را شكل ميدهند .اما اكنون انگيزههاي بسيار متنوعي براي كار در جوامع مختلف
داراي تقسيم كار پيشرفته و پيچيده وجود دارد كه موجب گرديده فرهنگ و اخالق كار در اين
مرحله ش��كوفا شود .با وجود اينكه اساساً جامعه ما دورههاي فرهنگي و اجتماعي پيچيدهاي را
پش��تس��ر گذاشتهاست و بهعبارتي نيازهاي اوليه و اساسي بقاي ذات انسان تأمين شدهاست،
در تحقيق حاضر نتيجه بررس��ي كتابها نش��ان داد بيش��ترين واحد ثبت به مقوله مفهوم كار
بدون اشاره به ارزشها و باورهاي پيرامون كار آمده كه بيانگر اين مطلب است كه هنوز به كار
بهعنوان وس��يلهاي براي برطرفكردن نيازهاي اوليه نگاه ميش��ود و به ابعاد فرهنگي آن يعني
ارزشها و باورهاي پذيرفتهش��ده گروههاي كاري در انجام فعاليتهاي معطوف به كار در كتب
داس��تاني توجه چنداني نش��ده است .در واقع مسئلهاي كه از اين باب در جامعه ايراني مشاهده
ميش��ود توجه ابزاري به كار اس��ت .بارها شاهد بودهايم كه برخي از مردم بهراحتي كسب و كار
خود را تغيير ميدهند .فردي كه تا ديروز در مغازه خود لوازم الكترونيكي عرضه ميكرده است
بهراحتي بهخاطر درآمد بيشتر مغازه خود را به ميوهفروشي تغيير كاربري ميدهد .وقتي نفس
كار ارزش نداشته باشد و كار را براي درآمد بخواهيم اختالالت بيشماري در روند كار و اطالعات
و مهارتهاي مربوط به كار و همچنين ارزشها و قواعد كاري پديد ميآيد .بههمين دليل است
فروش��نده لوازم الكترونيكي اطالعات و مهارتهاي مربوط به كار خود را كس��ب نميكند زيرا
احتمال ميدهد كه ممكن اس��ت فروش��گاه خود را به ميوهفروش��ي تبديل كند .اين امر بهنوبه
خود موجب ميشود كه مردم از مشاغل مختلف اطالعات سطحي و عمومي فراواني داشته ولي
از ش��غل خود اطالعات تفصيلي نداش��ته باشند .همچنين مجهز به مهارتهاي الزم براي انجام
كار خود نباشند.
اينكه عمر مشاغل براي هر فرد چقدر است و اينكه كسبه و كاركنان در هر شغل و منصبي
تا چه اندازه اطالعات الزم در مورد ش��غل خود را دارند موضوعاتي اس��ت كه بهنوبه خود قابل
بررسي است .ولي تجربه زيسته محققين بهخصوص در مقايسه با برخي از كشورهاي پيشرفته
نشان ميدهد كه در اين زمينه خيلي ضعيف هستيم.
تفاوت اين تحقيق با تحقيقات پيشين ،در اين است كه تحقيقات پيشين اكثرا ً در سازمانها
به بررسي اين مفهوم يا مفاهيم مشابه در گروههاي كاري مختلف در محيطهاي كاري پرداختهاند.
همانند تحقيق س��اروخاني و طالبيان ( )1381كه وجدانكاري در كاركنان شركت ملي صنايع
پتروش��يمي ايران را در چهار بعد عاطفي ،هنجاري ،مس��تمر و رفتاري با ش��يوه پيمايش مورد
بررسي قرار دادهاند.
كارهاي مشابه ديگري در كتابهاي درسي در دوره راهنمايي (سبحانينژاد و همايي)1384 ،
و در دوره دبيرستان (جوانمردي )1388 ،انجام شده است .اگرچه مدارس اولين كانوني هستند
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كه بهطور مس��تقيم و رس��مي به معرفي مشاغل و انتفال فرهنگهاي كاري ميپردازند ،ولي در
كنار آنها ،كتب داس��تاني بهعنوان مرجعي براي آموزش غيررس��مي ،راهبردها و راهنماييهايي
اساسي را به كودكان در اين زمينه منتقل ميكنند و شايد از اين جهت كه فرهنگ كار را بهطور
غيررسمي معرفي ميكنند تأثيرگذاري بيشتري در مقايسه با كتب آموزشي رسمي داشته باشند.
مقولهه��اي تحقيق حاضر به مقولههاي تحقيق جوانمردي ( )1388كه به بازنمايي فرهنگ
كار در كتب عمومي دوره متوسطه پرداخته است ،نزديكتر است .مقايسه نتايج تحقيق حاضر
با تحقيق جوانمردي ،نشان ميدهد كه در هر دو تحقيق ،توجه به ارزشها و عقايدي كه افراد
ي��ك گروه يا جامعه درباره كار دارن��د ،در حد پاييني قرار دارد .در تحقيق جوانمردي ()1388
بيشترين تأكيد بر معرفي انواع مشاغل بوده است اما در تحقيق حاضر بيشترين تأكيد بر مفهوم
كار بوده است اما در هر دو تحقيق در رتبه بعدي به ارزشها و رويههاي كاري اشاره شده است.
ب��ا توجه به اين مطلب كه ه��ر دو پژوهش بر بعد جامعهپذيري از طريق كتب تأكيد دارند،
پس ميتوان به خألئي كه چه در كتابهاي درسي و چه در كتابهاي داستاني از لحاظ معرفي
و ارتقاي فرهنگ كاري دارند ،اشاره كرد.
با توجه به تأثير ادبيات كودك و در اينجا داستانها ،بر رشد و پرورش فكري كودك و هدف
تربيتي كه از آن انتظار ميرود ،كتابهاي داس��تاني تأليف شده در سالهاي  1380-1385در
گروه سني كودكان ( 7-12سال) كه در تحقيق حاضر مورد تحليل قرار گرفت از جهت پرداختن
به موضوع فرهنگ كار ،دچار ضعف بودند و اش��اره به مفهوم كار به تنهايي ،در اين داس��تانها،
بدون توجه به بس��تر فرهنگي كار و ارزشها و باورهاي پذيرفته ش��ده افراد يك جامعه نس��بت
به كار ،نميتواند آن هدف تربيتي موردانتظار بزرگس��االن از داس��تانها بهعنوان مرجعي براي
جامعهپذيري( ،را كه حتي ش��ايد جذابتر از كتابهاي درس��ي و آموزش رس��مي براي كودك
باشد) برآورده كنند.
بهعنوان مثال در رابطه با مقوله معرفي كار يا انواع مش��اغل ،مش��خص شد كه در داستانها
بيش از نيمي از مشاغل ،مشاغل خدماتي آنهم از نوع كارگر ساده خدماتي هستند ،اينكه همه
مش��اغل وجودشان در جامعه ضروري است ،امر ديگري است و اينكه بيشتر به معرفي مشاغلي
بپردازيم كه نياز به آموزش و مهارت و تخصص خاصي ندارند ،نكته مثبتي در معرفي مش��اغل
نيست .بهوضوح جامعهاي كه نتواند مهارتها و دانش مردمش را توسعه دهد و از آن در اقتصاد
ملي بهنحو مؤثري بهرهبرداري كند قادر نيس��ت هيچ چيز ديگري را توس��عه دهد (هاريسون،1
 )3 :1984و يك��ي از روشهاي��ي ك��ه ميتواند در نيروي انس��اني انگيزه براي كس��ب دانش و
مهارت الزم ايجاد كند ،معرفي مشاغل به همراه تواناييها و تخصصهاي الزم مربوط ،از طريق
آموزشهاي رسمي و غيررسمي است .از سوي ديگر اشاره بسيار پايين به مشاغل بخش صنعت
با توجه به اينكه توسعه صنعتي يكي از اهداف و برنامههاي كشور براي رسيدن به توسعه است،
1. Harrison
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نيز جاي خالي ديگري در كتب را نش��ان ميدهد كه بايد مورد توجه پديدآورندگان داس��تانها
قرار گيرد .مسئله مهم در اينجا آيندهنگري است كه ميتوان گفت كتابهاي داستاني كودكان
بدون توجه به آن نوشته شدهاند .جامعه ايراني در حال ورود به عرصه جديدي از زندگي فراملي
اس��ت .كار ايراني از اين جهت كه ش��كلدهنده به تمدني جديد اس��ت در جهان امروز اهميت
ويژهاي مييابد .تجربه كار در محيط مجازي و بهرهگيري از سامانههاي چندرسانهاي در كار و
نوع مش��اغلي كه جوان ايراني ميتواند قابليتهاي خود را در بس��تر آن بروز دهد مواردي است
كه در كتب داس��تاني مورد غفلت قرار گرفتهاند .رس��الت نويسندگان كتاب كودك آن است كه
كودكان امروز را نسبت به آينده متنبه كنند و اين مهم موقعي حاصل ميشود كه آنها خود از
تحليل جامع و منسجمي نسبت به آينده برخوردار باشند.
در مورد مقوله انواع نگرشها نسبت به كار نيز ،نگرش منفي هر چند خيلي اندك اشاره شده
اس��ت ،همان مقدار اندك داستانهايي را با اين نگرش پديد آورده و در دسترس كودكاني قرار
داده است ،اين نگرش منفي به كار ،بيشتر بهصورت بيكاري و عدم نكوهش آن ،بيان شده است.
در مقولههاي ديگر هم ضعفهايي وجود دارد ،اما نكتههاي جالب توجه از تحليل كتابها،
مربوط به كتابهايي است كه داستانهاي آنها ريشه در ادبيات كهن ايراني و ريشههاي مذهبي
دارند ،اينگونه كتابها به نس��بت س��اير كتب بيش��تر بر ارزشها و باورهاي فرهنگي مربوط به
كار تكيه دارند و بهعكس داستانهايي كه بيشتر بر شناخت فني و تكنيكي كار تكيه دارند در
داستانهاي مربوط به ادبيات معاصر بيشتر خودنمايي ميكنند .كه اين يافتهها ميتواند راهنمايي
در جهت انتخاب كتاب براي كودكان باشد .اين يافته به ما نشان ميدهد كه اختالالت موجود
در فرهنگ كار بيش��تر از تجربه مدرنيته در جامعه ايراني نش��ئت ميگيرد و الزم است در مورد
فرهنگ كار در تاريخ ايرانيان تأمل بيشتري صورت پذيرد.
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