دورهق بتیییی همقوقرودقیییییره

ق

اربیسن
ق نوه نیگسن:قدکترق بر هیمقصسلحمقعمر ن*1ق،ح ینقچهسربسشلو2قوقدکترق
3

سهیالقهسشمم

 .1دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه مازندران
 .2کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی
 .3استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه مازنداران
*E-mail:edpes60@hotmail.com

چکییهق
پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان توجه به مولفه های فرهنگ کار در کتاب هاای
مولفه های فرهنگ کار در دانش آموزان ،انجام شده است .پژوهش به دو شیوه کمی(
تحلیل محتوا) و کیفی ( مصاحبه) انجام شده است .جامعه تحقیق شامل؛ کلیاه کتااب
های درسی دوره ابتدایی و  52نفرازمعلمان ایان دوره مای باشاند کاه باه واور
هدفمند انتخاب و داده ها با استفاده از تحلیل محتوی و مصااحبه نیماه ساارتاری،
جمع آوری شده است .در تحلیال داده هاای کتا درسای ،از روش تحلیال محتاوای
آنتروپی شانون جهت به دست آوردن ،ضری اهمیت هریک از مولفاه هاای فرهناگ
کار و مقایسه ضرای آنها استفاده شده همچنین برای تحلیل داده های مصاحبه از
تجزیه و تحلیل استقرایی ،استفاده شده است .نتایج تحلیل محتوای سی و یاک جلاد
کتاب درسی ،نشان داد؛ توجه متعادل و جامعی به همه عناور و مولفه های فرهناگ
کار نشده به طوری که در بین کتابهای درسای ،کتااب فارسای (بخاوانیم) باا 512
وفحه بیشترین فراوانی و کتاب قرآن با  34وفحه از کمترین فراوانای ،برراوردار
بوده است .از 4343وفحه 443 ،وفحه از وفحا درسای دوره ابتادایی باه مولفاه
های فرهنگ کار اشاره داشته همچنین روشهای تدریس باه کاار فرفتاه در فرایناد
یاددهی  -یادفیری به فونه ای نبوده که مولفه های فرهنگ کار را در داناش آماوزان
تقویت وپرورش دهد.
ق
کلییقو ژهقهس :فرهنگ کار ،کتاب درسی ،دوره ابتدایی ،روش تدریس ،سرمایه فرهنگی ،تحلیل
محتوا.
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بررسییمقایسه ی ق قاولف ی

هییس ق

بررسی مقایسهای مؤلفههای فرهنگ کار در کتابهای درسی دوره ابتدایی و روش تدریس مربیان

اییا ق

الزم نسبت به کار در افراد جامدهه ایجهاد شهود.یکهی از

انسانها در تمام اعصار برای رسیدن بهه سهدادو و

عوامل مهمی که در تقویت وارتقای فرهنگ کار متبت در

خوشبختی در زندگی همراه با آسایش و رفاه در تکهاوو

جامده نقش اساسی ایفاء مهی کنهد نظهام آموزشهی مهی

بوده اند و فرهنگ کار در این خصوص نقش به سزایی

باشد.آموز

داشته است .در جوامدی که فرهنگ کار ودید آمد .گهام

متبت و ی

های بلندی در راستای خود کفهایی برداشهته انهد و در

صاحبان صنایع و رهبران تجاری اصرار دارند که مدارس

رسیده اند .فرهنگ کار به عنهوان شهیوه زنهدگی نقهش

باید به دانش آموزان در شناخت اهمیت فرهنگ و اخالق

بنیادی و زیر بنایی در ارتقای سطح وویایی جوامع دارد.

کههار بههرای موفقیههت فههردی و شههدلی در آینههده کمه

در مقایسه بها مفهاهیمی همنهون فرهنهگ سهازمانی و

کند].[6فرید مهن()Friedmanمدتقهد اسهت کهه آمهوز

فرهنگ عمومی و نظایرآن ،مفهوم فرهنهگ کهار کمتهر

اخالق و فرهنگ کار دستیابی به اهداف عمومی آمهوز

تدریف شده است .فراهم آوردن امکان تصمیم گیری بر

و ورور

اسا س عقل و درایت در تمام مراحل زندگی به ویژه از

تسهیل می کند.همننین آموز

در ایجادو تقویت فرهنگ کار محسوب می شود .زمانی
ارز

در ی
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جامده و موقدیهت کهاری مهی شهود وباعهغ اشهتدال و

می نماید.

موفقیت شدلی فرد خواهد شد] . [7بهه عهالوه سهازمانها

فرهنگ و اخالق کار به مجموعهه باورها،ارزشهها و

عالقمند به ج ب کارگرانی که مدتقد به ارزشهای درونی

اصولی که بر ذهنیت و اقدام افهراد بهرروی وئهاوف و

کار(فرهنگ و اخالق کار) هستند می باشند و کارفرمایان

عملکردشان در زمینه کهاری تهاییر گه ار مهی باشهد.

امروزی اغلهب از کارگرانشهان مهی خواهنهد کهه دارای

دیگران( Miller et

فرهنگ کار متبت باشند] .[2با توجه به این مههم ،ارکهان

و باوری

اصلی نظهام آموزشهی( محتهوای کتهب درسهی و رو

که افراد درباره کار دارند کهه ایهن نگرشهها و باورهها

تدریس) می تواند نقش مهمی در ایجاد و تقویت فرهنگ

توسط رفتار و عملکرد آنها در موقدیت کهاری بازتهاب
ویدا می کند] .[2فرهنهگ کهار متبهت(
 )ethicی

کارایفاء کند .محتوای کتب درسی از این جهت،که یکهی

Positive work

از مهمترین محرکهای محیطی است که می تواند در میزان

هنجار فرهنگی می باشد کهه از واسهخگو و

موفقیههت یهها عههدم موفقیههت باورها،نگرشههها ،مدیارههها

مسئول بودن فرد در قبال کهاری کهه انجهام مهی دههد

وارزشهای ذهنی افراد مهویر باشهد .ایهن مههم در نظهام

حمایت می کند و مبتنی بر باوری است که کار را یه
ارز

جامده جهانی متدیر توانمند می کند بلکهه سهبب

تبدیل شدن آنها به رهبران مسئول و واسخگو در خانواده،

کردن را مسیر توسده موزون جامده دانسته و از طریه

 )alمدتقدند که اخالق و فرهنگ کار به نگر

فرهنگ کار به افهراد نهه

تنها آنها را در مدیریت صحیح چالشهای زنهدگی و کهار

تلقی شده و همه افراد جامده در سطوح مختلهف ،کهار

تدریف شده است] .[1همننین میلر و

(آموز

شهروندی ،داشهتن زنهدگی مفیهد در

جامده و زندگی در اقتصهاد رو بهه افهزایش جههانی) را

دوران کودکی از جمله بنیان های اصلی و تهاییر گهزار

درست کار کردن به توسده اقتصادی کم

بینش درست نسبت به کهار و فرهنهگ کهار

برای آینده جامده نقش تدیین کننده داشته باشهد .امهروزه

بخش هایی از محور های مورد نیاز بهه خهود کفهایی

که فرهنگ کار نهادینه گردد کار به عنهوان یه

و ورور

می تواند در ایجاد یه

گهرایش

آموزشی ما از اهمیت ویژه ای بر خوردار است چهرا کهه

درونی می دانهد ]3و. [ 4بررسهی و ائههار نظهر

در کشور ما کتاب درسی وسیله اصلی تدلیم و تربیهت را

کارشناسان نشان می دهد کهه فرهنهگ کهار در ایهران

تشکیل می دهد و مدلمان و دانش آمهوزان در فدالیتههای

مناسب نمی باشد].[5بر همین اساس وضدیت فرهنهگ

تدریس به این خاطر که  ،یکهی از ارکهان

نسبتا ضدیف است و برای توسده اقتصادی و اجتمهاعی

یاد دهی – یادگیری به این ماده آموزشی تکیه دارنهد].[8
همننین رو

کار بایستی از طری دخالت در عوامهل شهناخته شهده
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فرهنگ کار متحول گردد و گرایش ها،بینش هها و دانهش

دکتر ابراهیم صالحی عمران و همکاران

وردازی و بار

سوادی ،عدم یادگیری ،بهی عالقگهی ،و عهدم شهرکت

درمحتوای کتابهای درسی دوره ابتدایی مهی وهردازد و از

فراگیران در جریان یاد گیری در حد وسهیع بهه خهاطر

سوی دیگر به نحوه استفاده مدلمان ابتهدایی از روشههای

غلطی است که مدلمان دارند] .[9البته باید به این

مولفه ههای فرهنهگ کهار بهه دانهش

تدریس در آموز

آموزان نیزورداخته است.

نکته مهم هم توجه داشت که اگر به مولفه های فرهنهگ
کار در کتب درسی اشاره شود ،این امر دال بر ورور

مباحغ نظری تحقی  :تمام اعصار تهاریخی کهه مها

و تقویت مولفه های فرهنگ کار دردانش آمهوزان نمهی

می شناسیم شیوه های تولید و کار ویژه خود را داشتهاند و

شود زیرا این توجه تنها باعغ ایجاد آگاهی و شهناخت

تولیداو متنوعی را عرضهه کهرده انهد .در همهه جوامهع

دانش آموز نسبت به فرهنگ کارمتبت می شود که الزمه

فدالیت تولیدی یا کار بیش از هر نهو فدالیهت دیگهری

کاراست اما برای تداوم شناخت و تدییر و تحول نگر

بخش عمده زندگی اکتر مردم را اشدال میکنهد .زنهدگی

دانش آموزان مناسب نمی باشد ؛ به خاطر اینکه تهداوم

براساس نیازهای غریزی و ابتدایی توصیف کهرد .امها بها

و تبهدیل آن در قالهب رفتهار و

تکامل اجتماعی ،انسهان منفهرد خودخهواه و خودمحهور

عمل توسط دانش آموزان در باره فرهنهگ کهار متبهت

تبدیل به انسان اجتماعی گردید کهه در آن فهرد انسهانی

ارتباط مستمر بین شناخت

تدریف و توصیف خود را از جامده اخ می کند .از ایهن

و عمل بر قرار شود که این امهر اسهتفاده از روشههای

نظر فرهنگ کار در نظاماو اجتماعی غیرابتدایی و یها بهه

تدریس فدال و نوین را ضروری میسهازد .همهانطوری

عبارتی نظام اجتماعی متمدن در داخهل نظهام اجتمهاعی

کههه مرسههر( ) Mercerمدتقههد اسههت دانههشآمههوزان و

مدنی ویدا میکند و تدریف میشود].[5

شناخت و تدییر نگر

زمانی اتفاق می افتد که ی

دانشجویان برای آن که خودشهان بهه فهمهی از دانهش

بنابراین فرهنهگ کهار و تلقهی از کهار در دورهههای

دست یابند ،نیازمند آن است که با دانش جدیهدی کهه

تاریخی متایر از وضدیت اجتماعی و نحوة تولید ویژه آن

فرا می گیرند درگیر شوند .این امر تنها از طری شنیدن

است .فرهنگ کار طی تکامل اجتماعی جوامهع از تولیهد

اطالعاو حاصل نمیشود بلکه باید با آن درگیر شهوند

مدیشتی خودمحورانه به سمت تولید اجتماعی (که در آن

و آن را در شرایط مختلف به کار گیرنهد] .[11بهر ایهن

تولید وجه کهامال اجتمهاعی دارد) تحهول یافتهه اسهت.

اساس ،روشههای تهدریس نهوینی وجهود دارد کهه در

فرهنگ کار که تلقی ویژه هر گهروه صهاحب فرهنهگ از

صورو استفاده مدلمان از این روشها در فرایند تدریس

کار است به موقدیت و وضهدیت تولیهدی جامدهه و نیهز

باعغ تقویت برخی مولفه های فرهنگ کهار در دانهش

طبقاو و گروههای آن جامده بستگی دارد.

آموزان مهی شهود.بهرای متهال ،تقویهت مولفهه ههای

بنابراین تلقی از کار در یه

دورة اجتمهاعی از دورة

مسهئولیت وه یری (رو

حههل مسههئله)  ،مشههارکت و

دیگر و نیز از ی

همکههاری گروهههی (رو

تفحههگ گروهههی  ،بدیدههه

متفاوو خواهد بود .بررسی فرهنگ کار در ایران نیازمنهد

وردازی  ،یاران در یادگیری)  ،برای مولفه ههای نظهم و

تحلیل بسیار وسیع از تاریخ ایران است .این بررسهی

انضباط و احترام به حقوق یکدیگر ( رو

ی

گروه اجتماعی به گروه اجتماعی دیگر

کاوشهگری

می بایست به شکل تحلیل محتوی متون ادبهی ،مه هبی و

با شیوه محاکم قضایی ،ایفای نقش ) و همننهین بهرای

تاریخی صورو گیرد و از آن گرایشهای فطری و درونهی

ایفهای نقهش ) ،

ایرانیان نسبت به موضو کار استخراج و کشف شود].[5

بدیدهه

در سالهای اخیر ههم سهدی شهده راهکارههایی را بهرای

تقویت مولفهه ههای وفهاداری (رو

خالقیت و نوآوری و توانایی حل مسئله (رو
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اصلی تدلیم و تربیت رو

آموز

است و بسهیاری از

مدزی ) مناسب می باشد] .[11له ا ایهن
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توسده ویهدا شهود .امها آن چیهزی کهه کارشناسهان و

اجتماعی فردی یا حافظه اجتماعی جامده است که مفهوم

صاحبنظران در زمینه فرهنگ کار اتفاق نظر دارنهد ایهن

حافظه اجتماعی بهه مفههوم عهادو واره بوردیهو خیلهی

است که فرهنگ کار در جامده بهرای رشهد وتوسهده

نزدی

می باشد که مدرف فرهنگ نهادی شهده و درونهی

اقتصادی کشور مناسب نیسهت و بایهد متحهول گهردد.

شدة فرد میباشد] .[ 12یکی دیگر از مفاهیم کلیدی نظریه

دالیلی برای ضدف فرهنگ و اخهالق کهار در شهرایط

سرمایه فرهنگهی بوردیهو فضهای عهادو واره(

فدلی ذکر شده که برخی از دالیهل آن عبارتنهد از .1 :

 )champمیباشد .هر فضای جدرافیایی بهه غیهر از ئهاهر

توسده برونزا  .2اقتصاد مبتنی بر نفهت] .[5اقتصهاددانی

فیزیکی خود ،گواه و مدرف ارز ها ،هنجارهها و یها بهه

ماننههد هههاگن مدتقههد اسههت کههه شخصههیت فرهنگههی

عبارتی مجموعه فرهنگی است .به زبان دیگر هیچ مکان و

اصلیترین عامل ایجاد کنندة توسده اقتصهادی اسهت و

محدوده جدرافیایی (کهالس درس ،رسهتوران ،مسهجد و

تحوالو اقتصادی را مدلول تحول فرهنگی و منبدغ از

غیره) بدون فرهنگ نمیباشد یها بهه تدبیهر بوردیهو ،ههر

آن می داند و بیان میکند که تحول اساسی و زیربنهاوی

فضایی دارای میدان فرهنگی است .فضهای فرهنگهی یها

جامدهه بهه خهودی خهود باعهغ

میدان فرهنگی مهوقدیتی اسهت کهه در مهتن و درون آن

می شود که اقتصاد از حالت رکود فرهنگی خارج شهده

ارزشها ،آداب و قوانین خاص آن موقدیت حاکم است که

و به رشد توسده برسد] .[5بنابراین از آن جا که فرهنگ

در شکل ئاهری فضا کهه قابهل رویهت اسهت ،عینیهت

و اخالق کهار و وجهدان کهاری مههم تهرین بخهش از

مییابد .این ارزشها و قوانین می توانند از نو اقتصادی یا

خصلت عام کار و بهرهوری را شکل مهی دههد جهز از

سیاسی یا فرهنگی یا دینی باشند که در هر حال دارای بار

طری رشد خصلت فرهنگی عوامل کار به طهور کلهی

فرهنگی میباشند.میدانهای فرهنگهی توسهط خهود افهراد

امکانو یر نیست.

جامده در طی زمان ساخته می شوند .در واقع ضمن اینکه

در فرهنگ و تکنی

هر ی

بنابراین ،مساله فرهنگ و اخالق کار را نیز میتهوان

Habitus

از ما محصول فضای اطراف خود هستیم ،هر ی

از طری عادو واره ها() habitusکهه یکهی از مفهاهیم

به نوعی فضهای اطهراف خهود را مهی سهازیم .بنهابراین

Cultural capital theory

عادو واره ها در ضمن مدرفی شخصیت و یا هویهت ههر

) بوردیو می باشد هم تبیین نمهود .طبه نظهر بوردیهو

انسانی ،مدرف فضای فرهنگی و میدانهایی است که فهرد

عادو واره ساختار ساختارمندی است که سهاختارهایی

در آنها زمانی را گ رانده و رشد کرده است] . [13به طور

را ساختار میدهد .بوردیو مدتقد است هر انسانی دارای

کلی رفتارهای روزمرة انسان ها از ذهن و تفکرشان یا بهه

عادو واره میباشد ضمنا عادو واره در ارتباط بها

تدبیر بوردیو از عادو واره شان تهاییر مهی وه یرد .یانیها:

محیطهای بیرون از فرد مهیباشهد .بهه عبهارو دیگهر،

عادو واره خهود محصهول محهیط اجتمهاعی افهراد یها

انسان

میدانهای فرهنگیشان میباشد .یالتا :مکانها و فضاها نیهز

در طول زندگی خهود براسهاس برخهورد و تمهاس بها

خود دارای عادووارهها یا میدان فرهنگی است .در نتیجه

محیط های مختلف ماننهد  :خهانواده ،رسهانه هها ،نههاد

چرخة داومی ،بین انسانها و فضای اطراف آنها برقرار

کلیدی نظریه سرمایه فرهنگی(

ی

عادو واره ،مجموعه طرحوارههایی است که ی

آموز

و ورور

ی

و گروه همساالن کسب کرده و آنهها

است .بدین سان ،در صورتی که عادو واره فضا خهوب،

را درونههی کههرده اسههت] . [1از منظههر روانشناسههی

مناسب باشد باعغ به وجهود آمهدن عهادوواره مناسهب

اجتمههاعی ،طرحههواره مجموعههه هنجارههها ،قههوانین و

فردی می شود و در نهایت رفتهار مناسهب فهردی تولیهد

عمل خاص که

خواهد شد .با توجه به نظریاو بوردیو می توان گفت که

انجههام مههی دهههیم ،از آن تبدیههت مههی کنههیم مجموعههه

عادووارهها فضاهای اجتماعی ،شکل فضا را میسازند و

الگوهایی است که در مواقع انجام ی
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تقویت اخالق و فرهنگ کار به عنهوان وشهتوانه اصهلی

طرحوارههای فردی یها طرحهوارهههای جمدهی ،حافظهه

دکتر ابراهیم صالحی عمران و همکاران

می سازند .و در نهایت ،عهادو واره انسهانها اعمهال و

شود .عالوه براین مهی تهوان بهه کمه

نظریهه سهرمایه

رفتارهای روزمره آنها را تدیین و هدایت مهیکننهد .در

فرهنگی بوردیو بین استفاده مدلمان از روشهای تهدریس

نتیجه برای تدییراو در فرهنگ و اخالق کار جامدهه در

به فرهنگ کار در دانش آموزان را مورد تبیهین قهرارداد.

راستای ویشرفت و توسده جامده راه بهتهر ،مطمهئنتهر،

دانش آموزان با عادو واره های گوناگونی در کالس درس

آسانتر این است که از عهادووارههها فضهاها (میهدان

حضور دارند برای اینکه مدلم بتوانهد تدییهری در رفتهار،

فرهنگی) شرو کنیم تا به مرور زمان عهادو واره ههای

باورها ،طرز تفکر دانهشآمهوزان نسهبت بهه مولفههههای

افراد آن جامده در راستای عادو واره فضهاها ،سهاخته

فرهنگ کهار در دانهش آمهوزان ایجهاد کنهد ابتهدا بایهد

شود .بدین ترتیب ما شاهد نگهاه متبهت بهه فرهنهگ و

عادو واره های آن را تدییهر دههد .ایهن امهر اسهتفاده از

اخالق کار در اکتریت افراد جامده خواهیم بود .بوردیو

روشهای تدریس فدال و گوناگون را ضروری مهیسهازد.

مدتقد است که عادووارههای هر فرد درباره هر چیهزی

همانطوری که مرسر( )Mercerمدتقد است دانش آموزان و

تحت تاییر میدان فرهنگی یا فضای عادوواره میباشهد

دانشجویان برای آن که خودشان به فهمی از دانش دست

که در آن قرار دارد به عنوان متال اگر میدان یها فضهای
فرهنگی سازمان یا جامده ،کهه بهاور و ارز

یابند ،نیازمند آن است که با دانش جدیدی کهه فهرا مهی

مناسهبی

گیرند درگیر شوند .این امر تنها از طری شنیدن اطالعاو

نسبت به کار نداشته باشد به تبع عادو واره های افهراد

حاصل نمی شود بلکه باید با آن درگیر شهوند و آن را در

قالب رفتارهای مانند :کمکهاری ،بهیمسهئولیتی ،وهایین

شرایط مختلف به کار گیرند]. [11
به هر جهت موضو فرهنگ کار در ادبیاو نظهری و

آن سازمان و جامده تحت تاییر آن قرار مهیگیهرد و در
بودن انگیزه و تدهد در افراد بروز میکند.

وژوهشی کشورهای مختلف دارای ابداد وسیع و متنهوعی
و

این مولفه ها توجه شود .چرا که بررسی محتهوای کتهاب

نگر به کار در جامده مناسب نمهیباشهد بهه همهین
خاطر فرهنگ و اخالق کار وایین میباشد .با توجهه بهه

ایهن مولفهه هها انجهام

و یرد .ل ا در این تحقی وهس از مطالدهه اساسهی تهرین

نظریاو بوردیو ،برای مناسب شدن وضدیت فرهنهگ و

مولفه های فرهنگ کار دردیدگاه های صاحبنظران داخلی

اخالق کار ابتدا باید فضای عادوواره یا میدان فرهنگی

و خارجی وهم چنین مطالده متون نظری و وژوهش ههای

جامده تدییر کنهد تها از ایهن طریه باعهغ تدییهر در

انجام شده مولفه های فرهنهگ کهار در سهیزده مولفهه ی

عادووارههای افراد جامدهه شهود و در نهایهت باعهغ

مولفه؛ سخت کوشهی ،همکهاری گروههی ،مشهارکت و

افراد نسهبت بهه

مشورو در انجام فدالیت هها ،رعایهت نظهم و انضهباط،

کار شود از این طری فرهنگ و اخالق کهار در ایهران

مسئولیت و یری ،همهدلی و احتهرام متقابهل ،تمایهل بهه

بهبود یابد .با توجه به اهمیت این مسئله نظام آموزشهی،

یادگیری ،اندطاف وه یری ،تدههد و وفهاداری سهازمانی،

رو های آموزشی ،کتب منابع درسهی ،مدلهم ،محهیط

عالقه و دلبستگی به کار ،خالقیت در امور ،داشتن دانهش

فرهنگههی آن مههیتوانههد نقههش بسههزاوی در تدییههر

و تخصگ در کار ،رعایت اصول ایمنی و بهداشت حرفه

عادووارههای دانشآموزان و به تبع در ترویج فرهنهگ

ای به شرح جدول زیر شناسایی شهد کهه محهور اصهلی

کار داشته باشهند  .نظهام آموزشهی از طریه محتهوای

ابتهدایی

نظرهای کارشناسان و متخصصان مربوطه باور ،ارز

تدییر باورها ،رفتارها و افکار و نگر

درسی غنی و روشهای تدریس مناسب از ی

های درسی می بایست به کمه

بررسی محتوای کتاب های درسی دوره آموز

سهو بهه

در تحقی حاضر قرارگرفت:

تدییر در عادو واره ههای دانهش آمهوزان نسهبت بهه
مولفه های فرهنگ کارو از سوی دیگر به مهرور زمهان
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با توجه به تحقیقاو صورو گرفتهه] [14و ائههار

بوده است که در این وژوهش سدی گردید تا بهه تمهامی
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تدیین می کنند .سپس شکل فضاها عادو واره انسانها را

باعغ تدییر فضای عادو واره یا میهدان فرهنگهی جامدهه

بررسی مقایسهای مؤلفههای فرهنگ کار در کتابهای درسی دوره ابتدایی و روش تدریس مربیان

مولفه های فرهنگ کار

سخت کوشی

توویف

منابع

تمایل به انجام کار زیاد و سخت

جدفری وحبیبی [ ، ]36کالرك (  ) 2114به نقل ازسبحانی

یا

نژاد و همایی [ ،]15سید اصفهانی [ ، ]16واپ (  ) 2113به

تال

نقل از سبحانی نژاد و همایی[ ، ]15ابراهیمی مهر [.]17

زیاد به هنگام انجام دادن کار

سلیمی [ ، ]18کرمی[ ، ]19جدفری وحبیبی[ ، ]36جورج
شاین (  ) 1986به نقل از شفیع وور [،]21واپ ( )2113به
نقل از سبحانی نژاد و همایی[ ، ]15تقوی[ ، ]25تورکو

همکاری گروهی

انجام دادن کارها به صورو گروهی

مشارکت و مشورو

استفاده از نقطه نظراو کارکنان و

جدفری وحبیبی [،]36تقوی [ ،]25سلیمی [ ،]18احمدی [،]26

در انجام کار

مشارکت در انجام امور شدلی

براو (  )2113به نقل از سبحانی نژاد و همایی []15

رعایت نظم و انضباط

وجود نظم و انضباط در انجام امور

روستا [ ،]27قربانی و رضایی [ ،]28سلیمی [ ،]18کالرك

محوله

 2114به نقل از سبحانی نژاد و همایی []15

قبول وئایف و واسخگو بودن در

جورج شاین (  )1986به نقل از شفیع وور[ ، ]21تورکو

مقابل آن

(  ) 2112به نقل از سبحانی نژاد و همایی  ]15[،کمیته دسترسی

( )2112به نقل از سبحانی نژادوهمایی [ ، ]15رضاویان
[،]21وول و ذهن[، ]22الوجوی[، ]23کمیته دسترسی به
مهارتهای ضروری[،]6انجمن ملی آموز

مسئولیت و یری

به مهارتهای ضروری[ .]6انجمن ملی آموز
احترام متقابل و

احترام و ارز

قاول شدن برای

تجارو[.]24

تجارو[.]24

جدفری وحبیبی[ ،]36سلیمی [ ،]18تصدیقی [ ،]29حاجی
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زاده [ ،]31وول و ذهن [،]22کمیته دسترسی به مهارتهای

همدلی

یکدیگر در محیط کار

تمایل به یادگیری

آمادگی برای کسب دانش و مهارو

سلیمی [ ،]18مدنی[، ]31واپ (  ) 2113به نقل از همایی

جدید به منظور ارتقای توانایی کاری

[ ، ]15صالحی عمران [،]32وول و ذهن [.]22

قابل تدییر رفتارها متناسب با

جدفری وحبیبی[ ،]36بارون (  )2111به نقل از سبحانی نژاد

محرکهای جدید

و همایی[ ، ]15صالحی عمران [ ،]32وول و ذهن [.]22

احساس تدل نسبت به کار

قربانی و رضایی [ ،]28بارون (  )2111به نقل از سبحانی

ضروری[.]6

اندطاف و یری
عالقه و دلبستگی به
کار
تدهدووفاداری

نژاد و همایی[ ، ]15ساعتنی [ ،]33وول و ذهن[.]22
نیازی و نصرآبادی [ ، ]34بارون (  )2111به نقل از سبحانی

وایبندی نسبت به اهداف سازمان

نژاد و همایی[ ، ]15وول و ذهن[، ]22کمیته دسترسی به

سازمانی

مهارتهای ضروری[ ،]6انجمن ملی آموز
خالقیت در امور

داشتن ایده های جدید برای انجام

کان وی(  )1999به نقل از شفیع وور [ ،]21رضاییان

بهتر کار

[،]21بارون (  )2111به نقل از سبحانی نژاد و همایی []15
،انجمن ملی آموز

داشتن علم و

تجارو[.]24

داشتن مهارو مورد نیاز شدلی

تجارو[.]24

سید اصفهانی[ ، ]16احمدی [ ،]26کان وی (  )1999به نقل
از شفیع وور[ ،]21رضاییان [ ،]21الوجوی[.]22

تخصگ در کار
رعایت اصول ایمنی

توجه به مسایل حفائتی به منظور

سلیمی [ ،]18صرامی [ ،]35جدفری وحبیبی[ ، ]36رابرو(

و بهداشت حرفه ای

ارتقای سالمت فردی

 ) 2111به نقل از سبحانی نژاد و همایی [.]15
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جیول .1مولفههای سیزده گانه فرهنگ کار و توصیف آنها به همراه منابع اخ مولفه ها

دکتر ابراهیم صالحی عمران و همکاران

هیفقپژوهشقق

واسخگو(کتب دوره ابتدایی)وسیزده مولفه مورد هدف و

هدف اصلی این تحقی بررسی و تحلیهل محتهوای

تددادی خرده مولفهه مهورد سهوال و طبقهه بنهدی شهده

مولفه های فرهنگ کار در کتهب درسهی دوره ابتهدایی
تدریس مربیان می باشد .

ورسش ها ،تمرین ها و تصاویر) مهی باشهد.کتهاب ههای
درسی دوره ابتدایی شامل بخش ههای متنهو نوشهتاری،

سؤ لقهس قپژوهشقق

تصاویر می باشد .به همین خاطر واحد تحلیهل صهفحاو

 .1در کتابهای فارسی دوره ابتدایی چقدر به مولفهه

انتخاب گردید تا هم دروس ،روان خوانیهها وتصهاویر را

های فرهنگ کار اشاره شده است ؟

شامل شود.

 .2در کتابهای علوم تجربی دوره ابتدایی چقهدر بهه

از آنجاویکه بهرای بررسهی ارتبهاط فرهنهگ کهار بها

مولفه های فرهنگ کار اشاره شده است ؟

روشهای تدریس به تددادی مدلهم بهرای مصهاحبه نیهاز

.3در کتابهای تدلیماو اجتماعی دوره ابتدایی چقدر

بوده،در این تحقی  25مدلم از مدارس شهری به صورو

به مولفه های فرهنگ کار اشاره شده است ؟

هدفمند انتخاب شده اند]. [37برای تجزیه و تحلیهل داده

.4در کتابهای هدیه آسمانی دوره ابتدایی چقدر بهه

هههای حاصههل از مصههاحبه ابتههدا داده هههای حاصههل از

مولفه های فرهنگ کار اشاره شده است ؟
 5در کتابهای آموز

مصاحبه به صورو کتبی روی کاغ نوشته شهد و سهپس

قران دوره ابتدایی چقدر بهه

داد ه ها را بر اساس مولفه ها کد گ اری گردید و سهپس

مولفه های فرهنگ کار اشاره شده است ؟
 .6آیا رو

داده ها در ماتریس ها جای داده شده ا ند نهو مهاتریس

تدریس مدلمهان دوره ابتهدایی مولفهه

مورد استفاده درایه ماتریس بهوده اسهت ] [38و سهپس

های فرهنگ کار را تحت ووشش قرار می دهد؟
رودقق

استقرایی( )Inductive analysis methodاسهتفاده شهد]37

این وژوهش به دو شیوه کمهی (تحلیهل محتهوای کلیهه

[.الزم به ذکر است برای افزایش اعتبار و روایی،بها چنهد

کتابهای درسی دوره ابتدایی،شامل 31جلد کتابهای فارسهی

نفر از مدلمان مصاحبه انجام شده و سپس تدییهراو الزم

دوره ابتههدایی در سههال تحصههیلی  1387-1388در هشههت

در سوالها مصاحبه داده شد.بنابراین سواالو مصهاحبه از

عنوان فارسی(بخوانیم)،فارسی(بنویسیم) ،علوم،هدیهه ههای

قبل توسط وژوهشگر تدوین گردید و با توجه بهه واسهخ

آسمانی ،هدیه های آسهمانی(کتهاب کهار)،قرآن،ریاضهی و

هههای مصههاحبه شههوندگان از طری ه سههواالو ویگیرانههه

تدلیماو اجتماعی می باشهد)و شهیوه کیفهی(مصهاحبه بها

توضیحاو بیشتری از آنها خواسته شد.

مدلمان ابتدایی) انجام شده است.

هسفت قهس قپژوهشق

در این وژوهش برای تحلیل محتوی کتاب از رو

اطالعاو حاصهل از تحلیهل داده ههای وهژوهش بهه

آنترووی شانون که بر گرفتهه از تئهوری سیستمهاسهت،
برای ورداز

تفکی

وتحلیل نتایج استفاده شهد .آنترووهی در

آمده است.

تئوری اطالعاو ،شاخصی است برای اندازه گیری عدم
اطمینان که به وسیله،ی
بر اساس این رو

سوال های اصلی وژوهش به طور تفضیلی در ذیل

 .1در کتابهای فارسی دوره ابتدایی چقهدر بهه مولفهه

توزیع احتمال بیان می شهود.

های فرهنگ کار اشاره شده است ؟

که به مدل جبرانی مشههور اسهت.

371
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وارتباط آن با رو

است] . [36واحد تحلیل ایهن وهژوهش صهفحاو (مهتن،
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محتوای کتابهای درسی دوره ابتدایی از نقطه نظهر هفهت

بررسی مقایسهای مؤلفههای فرهنگ کار در کتابهای درسی دوره ابتدایی و روش تدریس مربیان

مقوله

سخت
کوشی

وایه اول

مشارکت رعایت
کارفروهی ومشور

نظم و

کردن

انضباط

مسئولیت
پذیری

همدلی
واحترام
متقابل

تمایل به انعطاف
یادفیری پذیری

تعهد

عالقه و

رالقیت
در

دلبستگی وفاداری

به کار سازمانی امور

داشتن رعایت
علم و

اووا

تخصص ایمنی و
درکار بهداشت

پاسخگو

3

5

1

4

2

4

5

1

1

1

1

1

1

وایه دوم

11

7

1

2

3

3

5

1

1

2

1

1

1

وایه سوم

6

25

8

2

1

8

1

1

1

1

4

1

1

5

8

7

1

1

6

7

1

2

4

5

2

1

وایه ونجم 15

2

8

1

1

1

6

1

4

2

2

4

1

جمع کل 41

47

25

9

8

22

24

3

7

9

11

7

3

وایه
چهارم
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جدول باال نشان می دهد در مجمهو  816صهفحه

اندطاف و یری 7 ،صفحه به عالقه به کهار 9،صهفحه بهه

درس کتاب فارسی (بخهوانیم) 41 ،صهفحه بهه مولفهه

تدهد و وفاداری11 ،صفحه به خالقیت در امور 7 ،صفحه

سخت کوشی 47،صفحه به کار گروهی 25 ،صفحه بهه

به داشتن علم و تخصگ در کهار 3،صهفحه بهه رعایهت

مشارکت و مشورو 9 ،صفحه بهه نظهم و انضهباط8 ،

اصول ایمنی اختصاص داده شده اسهت .بهه طهور کلهی

صفحه به مسهئولیت وه یری22 ،صهفحه بهه همهدلی و

از 816صفحه 215 ،صفحه از کتاب فارسی(بخوانیم) بهه

احترام 24،صفحه بهه تمایهل یهادگیری  3،صهفحه بهه

مولفه های فرهنگ کار اشاره کردند.

جیولقشمسره.2-1قجدول توزیع فراوانی مولفههای فرهنگ کار در کتابهای فارسی (بنویسیم) دوره ابتداوی
مقوله
سخت کارفر
کوشی وهی

مشارکت
ومشور
درکار

رعایت
نظم
وانضبا
ط

مسولی
پذیری

احترام تمایل
متقابل

به

وهمدل یادفیر
ی

ی

انعطا
ف
پذیری

عالقه
ودلبست
فی به
کار

تعهد و
وفاداری
سازمانی

داشتن
رالقیت

علم

در امور وتحقق
درکار

رعایت
اوول
ایمنی
وبهداشت
حرفه ایی

پاسخگو
وایه اول

2

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

وایه دوم

-

-

-

-

-

1

4

-

1

-

1

-

-

وایه سوم

3

2

-

1

1

5

3

-

-

1

2

-

-

وایه چهارم

2

-

-

-

-

2

1

-

-

-

2

-

-

وایه ونجم

6

-

-

-

-

-

2

-

-

-

2

-

-

جمع کل

13

2

1

2

1

8

11

1

1

1

7

1

1
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جیول .1-1جدول توزیع فراوانی مولفههای فرهنگ کار در کتابهای فارسی (بخوانیم) دوره ابتدایی

دکتر ابراهیم صالحی عمران و همکاران

درس کتاب فارسی (بنویسهیم)13 ،صهفحه بهه مولفهه

کلی از 681صفحه46 ،صفحه از کتاب فارسی(بنویسهیم)

سخت کوشی2،صفحه به کار گروهی 2 ،صفحه به نظهم

به مولفه های فرهنگ کار اشاره کردند.

همدلی و احترام11،صفحه به تمایل یادگیری  1،صهفحه

آنترووی شانون (نمودار2و )1نتایج زیررا نشان می دهد:

به عالقه به کار 1،صفحه به تدهد و وفاداری7 ،صهفحه

نمود ر .1ضریب اهمیت مقوله های مورد سوال تحقی در صفحاو درس فارسی(بخوانیم)

بر اساس ضرایب اهمیت بدست آمده از فراوانی ها،

تخصگ در کار می باشهد .همننهین بیشهترین ضهریب

بیشترین ضریب اهمیهت در صهفحاو کتهاب فارسهی

اهمیت در صفحاو کتاب فارسی (بنویسهیم) مربهوط بهه

(بخوانیم) مربوط به مولفهه ههای مسهئولیت وه یری و

مولفه خالقیت در امور و کمترین ضریب اهمیت مربهوط

تمایل به یادگیری و کمترین ضریب اهمیت مربهوط بهه

به مولفه های همکاری گروهی،مشهارکت و مشهورو در

مولفه های عالقه و دلبستگی به کهار و داشهتن علهم و

کار،مسئولیت و یری ،اندطاف و یری،عالقه و دلبستگی به
313
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نمود ر .2ضریب اهمیت مقوله های مورد سوال تحقی در صفحاو کتاب فارسی(بنویسیم)
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و انضباط 1 ،صفحه به مسئولیت وه یری8 ،صهفحه بهه

تجزیه و تحلیل اطالعاو بدست آمده از طری رو
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جدول باال نشان می دههد در مجمهو 681صهفحه

به خالقیت در امور ،اختصاص داده شده است .بهه طهور

بررسی مقایسهای مؤلفههای فرهنگ کار در کتابهای درسی دوره ابتدایی و روش تدریس مربیان

رعایت اصول ایمنی و بهداشت حرفه ای می

باشد.

مولفه های فرهنگ کار اشاره شده است ؟

جدول .2جدول توزیع فراوانی مولفههای فرهنگ کار در کتابهای علوم تجربی دوره ابتداوی
مقوله
سخت

کار

کوشی فروهی

مشارکت
درکار

رعایت مسولیت
انضباط

پذیری

احترام
متقابل
وهمدلی

تمایل به انعطاف
یادفیری پذیری

عالقه

تعهدو

دلبستگی وفاداری
کار

سازمانی

رالقیت
در امور

داشتن
علم
درکار

پاسخگو

رعایت
اوول
ایمنی
وب

وایه اول

-

5

12

-

1

-

-

-

-

-

3

-

-

وایه دوم

-

9

2

-

1

-

-

-

-

-

-

-

4

وایه سوم

-

12

8

-

2

-

-

-

-

-

2

-

-

وایه چهارم

-

11

4

-

1

-

-

-

-

-

3

-

1

وایه ونجم

-

8

7

-

-

-

-

-

-

-

4

-

2

1

45

33

1

5

1

1

1

1

1

12

1

7

جمع کل

جدول باال نشان می دهد در مجمهو

صفحه 112 ،صفحه از کتاب علوم تجربی به مولفه ههای

485صهفحه

دوماهنامه علمي – پژوهشي دانشور رفتار/تربيت واجتماع  /دانشگاه شاهد /سال هفدهم /شهریور  / / 98شماره 24

فرهنگ کار اشاره کردند.

درس کتاب علوم تجربی  45،صفحه به کهار گروههی،

تجزیه و تحلیل اطالعاو بهه دسهت آمهده از طریه

 33صفحه به مشارکت و مشورو در کار 5 ،صفحه بهه
مسههئولیت وه یری12 ،صههفحه بههه خالقیههت در امههور،

رو

7صفحه به رعایت اصول ایمنهی وبهداشهت حرفهه ای

دهد:

آنترووی شانون (نمودار )3نتایج زیر را نشهان مهی

اختصاص داده شهده اسهت . .بهه طهور کلهی از 485

نمود ر.3قضریب اهمیت مقوله های مورد سوال تحقی در صفحاو کتاب علوم تجربی
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کار،تدهد و وفاداری،داشتن علم وتخصهگ در کهار و

 .2در کتابهای علوم تجربی دوره ابتهدایی چقهدر بهه

دکتر ابراهیم صالحی عمران و همکاران

بر اساس ضرایب اهمیت بدست آمده از فراوانی ها،

وفاداری سازمانی و داشتن علم و تخصگ در کهار مهی

بیشترین ضریب اهمیت در صفحاو کتاب علوم تجربی

باشد.

مربهوط بهه مولفههه ههای سههخت کوشهی،رعایت نظههم

به مولفه های فرهنگ کار اشاره شده است ؟

وانضههباط ،احتههرام متقابههل و همههدلی ،تمایههل بههه

جیول .3جدول توزیع فراوانی مولفههای فرهنگ کار در کتابهای تدلیماو اجتماعی دوره ابتداوی
مقوله
سخت

کار

کوشی فروهی

مشور
درکار

رعایت
نظم
وانضباط

مسولیت
پذیری

احترام
متقابل
وهمدلی

تمایل به انعطاف
یادفیری پذیری

عالقه

تعهدو

ودلبستگی

وفاداری

به کار

سازمانی

رالقیت
در امور

داشتن
علم
درکار

رعایت
اوول
ایمنی
وبه

پاسخگو

وایه اول ////// //////

//////

///////

//////

////// /////// ////////

//////

//////

/////

وایه دوم /////// /////// //////

///////

//////

/////// //////// //////

//////

//////

////// ////// //////

وایه سوم

/////// /////

2

6

17

6

4

2

-

-

3

-

1

-

-

وایه ونجم

1

4

26

7

4

-

-

-

4

-

-

-

-

جمع کل

5

14

47

24

11

3

1

1

9

1

1

1

1

وایه
چهارم

371صهفحه

رعایت اصول ایمنی اختصاص داده شده است .بهه طهور

جدول باال نشان می دهد در مجمهو

درس کتاب تدلیماو اجتماعی5،صفحه به مولفه سخت

کلههی از 371صههفحه 117 ،صههفحه از کتههاب تدلیمههاو

کوشی14،صفحه به کار گروهی 47 ،صفحه به مشارکت

اجتماعی به مولفه های فرهنگ کار اشاره کردند.
تجزیه و تحلیل اطالعاو بهه دسهت آمهده از طریه

و مشورو 24 ،صفحه به نظم و انضباط 11 ،صفحه بهه
مسئولیت و یری3 ،صفحه به همدلی و احترام 1،صهفحه

رو

به تمایل یادگیری  1،صفحه به اندطاف و یری9 ،صفحه

دهد:

به عالقه به کار1،صفحه به خالقیت در امور 1،صفحه به

311

آنترووی شانون(نمودار )4نتایج زیهر را نشهان مهی
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2

4

4

11

3

1

1

1

2

-

-

-

1
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مربوط به مولفه کار گروهی و کمترین ضهریب اهمیهت

.3در کتابهای تدلیماو اجتماعی دوره ابتدایی چقهدر
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یادگیری،اندطاف و یری،عالقه و دلبستگی به کار،تدههد و

بررسی مقایسهای مؤلفههای فرهنگ کار در کتابهای درسی دوره ابتدایی و روش تدریس مربیان
Daneshvar (Raftar)/Education and Society/ Shahed University / 17 th Year / 2010 / No.42

امور ،داشتن علم و تخصهگ در کهار و رعایهت اصهول

بر اساس ضرایب اهمیت بدست آمده از فراوانی ها،
بیشترین ضریب اهمیت در صهفحاو کتهاب تدلیمهاو

ایمنی و بهداشت حرفه ای می باشد.

اجتماعی مربوط به مولفه مسئولیت وه یری و کمتهرین

.4در کتابهای هدیه آسمانی و کتاب کار دوره ابتدایی

ضههریب اهمیههت مربههوط بههه مولفههه هههای تمایههل بههه

چقدر به مولفه های فرهنگ کار اشاره شده است ؟

یادگیری،اندطاف و یری ،تدهد و وفاداری،خالقیهت در
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جیول .4جدول توزیع فراوانی مولفههای فرهنگ کار در کتابهای هدیه آسمانی و کتاب کاردوره ابتداوی
مقوله
سخت

کار مشور

کوشی فروهی درکار

رعایت
نظم
وانضباط

مسولیت
پذیری

احترام
متقابل
وهمدلی

تمایل به انعطاف
یادفیری پذیری

عالقه

تعهد و رالقیت

ودلبستگی وفاداری
به کار

در

سازمانی امور

علم
وتخصص
درکار

رعایت
اوول
ایمنی
وبهد

پاسخگو

وایه اول /////// //////// /////// ///////

///////

////// /////// //////

//////

/////// /////// //////// ///////

وایه دوم

1

3

4

1

3

5

-

-

-

2

-

-

-

وایه سوم

-

6

11

5

2

6

-

-

-

-

-

1

-

وایه چهارم

-

5

5

3

1

2

-

-

-

1

-

-

-

وایه ونجم

4

32

21

1

5

4

1

-

1

8

1

-

-

جمع کل

5

46

41

11

11

17

1

1

1

11

1

1

1
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نمود ر .4ضریب اهمیت مقوله های مورد سوال تحقی در صفحاو کتاب تدلیماو اجتماعی

دکتر ابراهیم صالحی عمران و همکاران

مولفه سخت کوشی46 ،صهفحه بهه کهار گروههی41 ،

144صفحه از کتاب هدیه آسمانی و کتاب کار به مولفهه

صفحه به مشارکت و مشورو 11 ،صهفحه بهه نظهم و

های فرهنگ کار اشاره کردند.
تجزیه و تحلیل اطالعاو بهه دسهت آمهده از طریه

انضباط 11 ،صفحه به مسئولیت و یری17 ،صهفحه بهه
همدلی و احترام 1،صفحه به تمایل یادگیری 1 ،صهفحه

رو

به عالقه به کار 11،صفحه به تدهد ووفاداری 1،صهفحه

دهد:

آنترووی شانون (نمودار )5نتایج زیر را نشهان مهی

کار،خالقیت در امور ،داشتن علم و تخصهگ در کهار و

بر اساس ضرایب اهمیت بدست آمده از فهراوا نهی

رعایت اصول ایمنی و بهداشت حرفه ای می باشد.

ها ،بیشترین ضریب اهمیت در صهفحاو کتهاب هدیهه
آسمانی و کتاب کار مربوط به مولفه احتهرام متقابهل و

 .5در کتابهای آموز

همدلی و کمترین ضریب اهمیت مربوط به مولفه ههای

مولفه های فرهنگ کار اشاره شده است ؟

تمایل به یادگیری ،اندطاف و یری ،عالقه و دلبستگی به

311

قران دوره ابتدایی چقهدر بهه
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نمود ر.5قضریب اهمیت مقوله های مورد سوال تحقی در صفحاو کتاب هدیه آسمانی و کتاب کار
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درس کتاب هدیه آسمانی و کتهاب کهار5،صهفحه بهه

در کار داده شده اسهت .بهه طهور کلهی از 529صهفحه،
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جدول باال نشان می دهد در مجمهو  529صهفحه

به خالقیت در امور 1 ،صفحه به داشتن علم و تخصهگ

بررسی مقایسهای مؤلفههای فرهنگ کار در کتابهای درسی دوره ابتدایی و روش تدریس مربیان

مقوله

سخت

کار

کوشی فروهی

مشور
در کار

رعایت
نظم و
انضباط

مسولیت
پذیری

احترام
متقابل
وهمدلی

تمایل به انعطاف عالقه
یادفیری پذیری به کار

تعهد و
وفاداری
سازمانی

رالقیت
در امور

علم و
تخصص
در کار

رعایت اوول
ایمنی و
بهداشت حرفه
ایی

پاسخگو

وایه اول

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

وایه دوم

-

-

9

-

-

3

1

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

3

11

-

-

1

-

-

-

5

-

-

-

1

3

25

1

1

7

3

1

1

5

1

1

1

وایه
سوم
وایه
چهارم
وایه
ونجم
جمع
کل
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از 587صفحه 43 ،صفحه از کتاب قرآن به مولفهه ههای

جدول باال نشان می دهد در مجمهو  587صهفحه

فرهنگ کار اشاره کردند.

درس کتاب قرآن 3،صفحه به کار گروههی 25 ،صهفحه

تجزیه و تحلیل اطالعاو بهه دسهت آمهده از طریه

به مشارکت و مشورو7 ،صفحه به همدلی و احتهرام3،
صههفحه بههه تمایههل یههادگیری  5 ،صههفحه بههه تدهههد

رو

ووفاداری،اختصاص داده شهده اسهت .بهه طهور کلهی

دهد:

آنترووی شانون (نمودار )6نتایج زیر را نشهان مهی

نمود ر .6ضریب اهمیت مقوله های مورد سوال تحقی در صفحاو کتاب قرآن
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جیول .5جدول توزیع فراوانی مولفههای فرهنگ کار در کتابهای قرآن دوره ابتداوی

دکتر ابراهیم صالحی عمران و همکاران

بیشترین ضریب اهمیت در صفحاو کتاب قرآن مربوط

تصویری جامع و روشن

همننین برای رسیدن به ی

اهمیت مربوط به مولفه های سخت کوشی،کار گروههی

ابتدایی می توان به مقایسه اجمالی بین ضهرایب اهمیهت

،رعایت نظهم و انضهباط ،مسهئولیت وه یری ،اندطهاف

مقوله های تحقی در کلیه صفحاو دوره ابتهدایی را در

و یری ،عالقه و دلبستگی بهه کهار ،تدههد و وفهاداری

نمودار ( )7به نمایش در آمده ،ورداخت.

سازمانی ،خالقیت در امور ،داشتن علم و تخصهگ در
جیول .6جدول توزیع فراوانی توجه به مولفههای فرهنگ کار در کتب ابتدایی
مقوله
مشارکت
سخت
دورس کتابها

فارسی

کار

و

کوشی فروهی مشور
درکار

41

رعایت
نظم و
انضباط

مسولیت
پذیری

احترام
متقابل و
همدلی

تمایل به انعطاف
یادفیری پذیری

عالقه و

تعهد و

دلبستگی وفاداری
به کار

سازمانی

رالقیت
در امور

داشتن رعایت
علم

اوول

درکار

ایمنی

13

2

1

2

1

8

11

-

1

1

7

-

-

-

45

33

-

5

-

-

-

-

-

12

-

7

5

14

47

24

11

3

1

1

9

-

1

-

1

5

46

41

11

11

17

1

-

1

11

1

1

-

قرآن

-

3

25

-

-

7

3

-

-

5

-

-

-

جمع کل

63

157

171

45

36

57

39

4

18

26

32

8

11

(بخوانیم)
فارسی
(بنویسیم)
علوم تجربی
تدلیماو
اجتماعی
هدیه آسمانی
وکتاب وکار

جدول فوق نشان مهی دههد کهه در مجمهو 3467

توجه شده است .به طور کلی از 3467صفحه 667،صفحه

صفحه درس دوره ابتدایی ،به مقوله سخت کوشهی 63

از درس دوره ابتدایی به مولفه های فرهنهگ کهار اشهاره

صفحه ،کار گروهی  157صفحه ،مشارکت و مشهورو

داشته اند .همننین بر اساس جدول فوق بیشهترین توجهه

در کههار  171صههفحه ،نظههم و انضههباط  45صههفحه

در صههفحاو کتههب دوره ابتههدایی در ارتبههاط بها مقولههه

،مسئولیت و یری  36صفحه ،احترام متقابهل و همهدلی

مشارکت و مشهورو در کهار در دروس هدیهه آسهمانی

 57صفحه  ،تمایل بهه یهادگیری  39صهفحه  ،اندطهاف

(کتاب اصهلی و کتهاب کهار ) و تدلیمهاو اجتمهاعی و

و یری  4صفحه ،عالقه ودلبستگی به کهار  18صهفحه ،

کمترین توجه به این مقوله مربهوط بهه دروس صهفحاو

تدهد و وفاداری سازمانی  26صفحه  ،خالقیت در امور

فارسی (بنویسیم) بوده همننین بر اساس جهدول فهوق ،

 32صفحه  ،داشتن علم و تخصهگ در کهار  8صهفحه

کمترین توجه در صفحاو کتب دوره ابتدایی در ارتبهاط

،رعایت اصول ایمنی و بهداشهت حرفهه ای  6صهفحه

با مقوله اندطاف و یری بوده است.که بیشترین توجه بهه
317
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47

25

9

8

22

24

3

7

9

11

7

3
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به مولفه احترام متقابل و همهدلی و کمتهرین ضهریب

از مولفه های فرهنگ کار در کتب درسهی دوره آمهوز
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بر اساس ضرایب اهمیت بدست آمده از فراوانی ها،

کار و رعایت اصول ایمنی و بهداشت حرفه ای می باشد.

بررسی مقایسهای مؤلفههای فرهنگ کار در کتابهای درسی دوره ابتدایی و روش تدریس مربیان

این مقولهه در صهفحاو کتهاب فارسهی (بخهوانیم) و
کمترین توجه به این مقوله در صفحاو کتهب فارسهی

رو

(بنویسیم) ،علوم تجربی ،هدیه آسهمانی و قهرآن بهوده

دهد:

آنترووی شانون(نمودار )7نتایج زیهر را نشهان مهی

است.
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نمود رق .7ضریب اهمیت مقوله های مورد سوال تحقی در کلیه صفحاو کتب دوره ابتدایی

تاییر رو

بر اساس ضرایب اهمیت بدست آمده از داده ههای

های آموزشی است .بنابراین در این قسمت از

خام ،در کلیه صفحاو دوره ابتدایی،بیشهترین ضهریب

مقاله سدی شد با توجه به مصاحبه هایی کهه بها مدلمهان

اهمیت مربوط به مولفهه خالقیهت در امهور و کمتهرین

صورو گرفت ارتباط میان این دو مورد بررسی و تحلیل

ضریب اهمیت مربوط به مولفه داشتن علم و تخصهگ

قرارگیرد .وژوهشگر در مصاحبه بهه دنبهال بررسهی ایهن

در کار می باشد.

مسأله بود که آیا مدلمان مورد مطالده با این روشها آشهنا

 .6آیا رو

هستند و درکالس درس آن را به کار می برند .همننهین

تدریس مدلمهان دوره ابتهدایی مولفهه

نظر مدلمان راجع به این سوال که در فرایند تدریس چهه

های فرهنگ کار را تحت ووشش قرار می دهد؟
همانطور که در مقدمه و بیان مسهئله ایهن وهژوهش

اهدافی را مد نظر دارند ومی خواهند در دانهش آمهوزان

آمده است یکی از عوامل مهم و تاییر که ار در شهکل

ورور

دهند مورد کندوکاو قرار گرفته است ،که خالصه

گیری و ارتقاء فرهنگ کار در دانهش آمهوزان نقهش و

این نظراو در جدول 7توضیح داده شده است:
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تجزیه و تحلیل اطالعاو بهه دسهت آمهده از طریه

دکتر ابراهیم صالحی عمران و همکاران

الف

ب

مجسم ،نیمه مجسم،تمرین
وتکرار
استفاده از رو

اهداف آموزشی،عدم
درك صحیح از اهداف

زو

اجتماعی
بستگی به

به کار بردن آموخته در

س

پ

داستان گویی،ورسش وواسخ

اهداف آموزشی

و

بستگی به درس داره

اهداف آموزشی

ص

اهداف آموزشی

ض

اهداف درسی

ط

اهداف آموزشی

ظ

وواسخ،آزمایشی،نمایشی

اهداف
آموزشی و
اخالقی

بستگی به درس و امکاناو

اهداف

داره

آموزشی

قصه گویی،ورسش
وواسخ،سخنرانی و بحغ

اهداف درسی

گروهی

ث

ج

چ

ح
خ

داستان
گویی،سخنرانی،نمایشی
ورسش
وواسخ،سخنرانی،آزمایشی
ورسش وواسخ،مجسم ونیمه
مجسم،داستان گویی
ورسش وواسخ،نمایشی وبحغ
گروهی
مجسم و ورسش و واسخ

سخنرانی،ورسش

اهداف

وواسخ،داستان گویی

آموزشی

مجسم ونیمه
مجسم،سخنرانی و ورسش
وواسخ
درك مفهوم،ورسش
وواسخ،حل مسئله،داستا ن
گویی،مجسم و نیمه مجسم

د

ورسش وواسخ،سخنرانی

اهداف آموزشی
نظم وانضباط وخو
خط بودن
فهم ویادگیری

ر

ورسش وواسخ،نمایشی و
مجسم

وعاطفی

رو

ونگر

مجسم

هدفهای شناختی،رفتاری

تلفیقی

مهارو

وواسخ،مجسم،سخنرانی،نیمه اخالق و نظم

وکنفرانسی
غ

بستگی به درس داره

ف

بستگی به درس داره

نیمه مجسم
ذ

آموزشی

ورسش

سخنرانی،آزمایشی،بحغ
گروهی،ورسشوواسخ،مجسم و

اهداف

اهداف آموزشی
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ق
ك

سخنرانی،داستان
گویی،ورسش وواسخ

یادگیری
اهداف درسی
هد فهای
درسی
یادگیری

هر درس شرایط خاص دارد اهداف درسی
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امکاناو داره

زندگی

داستان گویی،ورسش

اهداف
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معلمان

سوال اول :روش تدریس

سوال دوم :اهداف

معلمان

سوال اول :روش تدریس

سوال دوم:
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جیول .8مقایسه دیدگاههای مدلمان نسبت به سؤالهای اصلی وژوهش

بررسی مقایسهای مؤلفههای فرهنگ کار در کتابهای درسی دوره ابتدایی و روش تدریس مربیان
Daneshvar (Raftar)/Education and Society/ Shahed University / 17 th Year / 2010 / No.42
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همانطوریکه در جدول شماره  7خالصه شده است،
یکی از سؤالهای کلیدی که در مصاحبه با مدلمان مورد
بررسی و تحلیل قرار گرفت رو های تدریس مدلمان
در کالسهای درس بود  ،تا بدین طری نحهوه و شهیوه
های ورور و تقویت مؤلفه های فرهنگ کار در دانش
آمههوزان مشههخگ گههردد  .وههس از بررسههی مصههاحبه
مشخگ گردید  ،اکتهر مدلمهان در فراینهد تهدریس از
روشهای استفاده می کردند که نمی تواند مولفهه ههای
فرهنگ کار را به درستی در دانش آموزان ورور دهد.
به طور متال ،مدلم ب نظر را به ایهن صهورو بیهان
کرد:
« من بیشتر از رو ورسش وواسخ استفاده می کنم
هدف من فدال کهردن دانهش آمهوز هسهتش.روشههای
مختلفی برای ههر درس وجهود داره امها بهه نظهر مهن
بیشترین روشی که می توان از آن اسهتفاده کهرد رو
فدال هستش .روشی که دانش آموز فدال هستش؛ مهتال
در ریاضی برای جمع و کم به اونها مهیگم دوتها مهداد
رنگی در بیارین بدد میگم دو تای دیگه دربیارین حهاال
بگین چند تا مداد میشهه .رو ورسهش وواسهخ رو
خیلی خوبه بنه هارا فدال و درگیر مهی کنهه...مهن در
آغاز سال گروه بندی می کنم گروه بهتره سه نفهر باشهه
اما به علت جمدیت زیاد دانش آموزان ،ما نمی تونیم از
رو گروهی استفاده کنیم به خاطر اینکه صندلی ها را
نمی تونیم به صورو دایره وار چید من ههر نیمکهت را
یه گههروه تشههکیل میههدم کههه مدمههوال دو نفههره مههی
باشد؛برای سهولت کار و اینکه وقت کم نیاریم سهریدا
ی تصویر به دانش آموزان نشان می دههم بدهد مهیگم
سوال اگه دارین بگین.استفاده از رو فدال بستگی بهه
وسایل آموزشی داره اگه نداشته باشیم با مشکل مواجهه
میشیم.»...
اسههتفاده از رو تههدریس فدههال(شههاگرد محههور)
نیازمند زمان کافی،تدداد دانش آموزان مناسب ،امکاناو
و فضای آموزشی مناسب می باشد که این مدلم به چند
نمونه آن اشاره کرد .از اینرو مهیا نبهودن شهرایط فهوق
ال کر باعغ می شود مدلمان آن را در کهالس بهه کهار
نبرند یا به طور صحیح در کالس ویاده نکنند .در ایهن
راستا مدلم چ بیان نمود:
« از ورسش وواسخ،فدال،قصه گویی،داستان گهویی،
مجسم و نیمه مجسم استفاد مهی کهنم...متاسهفانه تهوی
کتاب ی چیزهای از ما می خوان که توی ی کهالس
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کوچی با چهل تا دانش آموز نمیشه ما می خواهیم کهار
گروهی انجهام بهدیم واقدها نمیشهه ،امکاناتمهان خیلهی
کمه،جای ما خیلی تنگه واقدا وقهت کهم میهاریم ،همینها
باعغ میشه سر بنه داد بزنیم ،بلند نشو ،بشهین و سهاکت
شو .طرح درس ،محتوا تدییر می کنه اما فیزی کهالس ،
میز و نیمکت وتدداد دانش آموزان ههیچ تدییهری نکهرده
اصال اهداف ما با وسیله و امکاناو ما جور در نمیاد.مهتال
در کتاب علوم درس حرکت کتهاب میگهه ایهن جهوری
درس بده اما به علت این مشکالو من خودم ی تهوپ
آوردم متل ی مدلم ورز با توپ بازی کردم حرکتش
دادم شد درس حرکت و سکون ».
به طور کلی وس از مصهاحبه بها مدلمهان دو دلیهل
اصلی و مهم برای عدم به کار گیری رو تدریس فدهال
و شاگرد محور در کالس درس می تهوان بیهان کهرد -1
عدم آگاهی و درك صحیح مدلمان از رو تدریس فدال
که یکی از آنها از خود مدلم و عدم مطالده آنهها در ایهن
زمینه و دیگری وایین بودن کیفیت آموزشهای اراوه شهده
در کالسهای آموز ضمن خدمت می باشد  -2 .عهالو
براین کمبود وقت  ،تدهداد زیهاد دانهش آمهوزان  ،عهدم
امکانههاو و تجهیههزاو و فضههای آموزشههی مناسههب و
آزمایشگاهی مجهز را میتوان ذکر نمود.
از نکاو دیگری که در مصاحبه مهورد بررسهی قهرار
گرفت  ،هدفهای بودند که مدلمان قصهد انتقهال آن رابهه
دانش آموزان داشته اند .نتایج بدست آمده حاکی از ایهن
بود که اکتر مدلمان در فرایند تدریس به یادگیری مطالب
درسی و به کارگیری آن در زندگی روزمره توجه داشهته
اند .به طور متال مدلم س این چنین بیان کرد:
« هدف بیشتر اینه که بنه ها بفهمه یدنی چیزی را که
قراره من تدریس کنم فهمیدن یها نهه  .ههدف مهن ایهن
نیست دانش آموز طوطی وار ی چیزی یاد بگیره  ،هدف
اینه  ،وقتی توی کالس هستش  ،دانش آمهوز بدونهه کهه
این جامده».
مدلم ض نیز در این رابطه توضیح داد:
« هدف نهایی که من دوست دارم این جور باشه کهه
بنه ها مساول علمی را یاد بگیرن و در زندگی روزانه بهه
کار ببرن  .متال در درس علوم اگه ی بنه وقتی روغهن
ماهی تابه آتیش گرفت بتونه اون را خامو کنه».
البته باید خاطر نشان کرد که ،ورور برخهی مولفهه
های فرهنگ کار از طری توجه به اههداف ورورشهی در
دانش آموزان حاصل می شود وصرف توجه بهه اههداف

دکتر ابراهیم صالحی عمران و همکاران
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همانطوریکه در مقدمه مقاله بحغ شهد ههر یه از
مولفه های مورد توجه در این تحقی اهمیت زیهادی در
ایجاد فرهنگ کهار در دانهش آمهوزان دارنهد و توجهه
مناسب و متدادل به آنها در کتها ب ههای درسهی دوره
ابتدایی مسلما تاییر بسیار مهمی در آینده شدلی و کاری
دانش آموزان خواهد داشت .اما اگر بخواهیم مولفه های
فرهنگ کار را به تفکی کتاب های درسی مورد نقد و
بررسی وتحلیل قراردهیم ،یافته های تحقی نشهان داده
است کهه در کتهاب فارسهی(بخهوانیم) مولفهه ههای
مسئولیت و یری و تمایل به یادگیری بیشترین توجهه و
به مولفه های عالقه و دلبستگی به کار و داشتن علهم و
تخصگ در کار کمترین توجه شهده اسهت .همننهین
برای کتاب فارسی(بنویسیم) بیشترین و کمترین ضریب
اهمیت به ترتیب خالقیت در امور ومولفه های همکاری
گروهی،مشهههارکت و مشهههورو در کار،مسهههئولیت
و یری،اندطاف و یری،عالقه و دلبستگی به کار،تدههد و
وفاداری،داشتن علم وتخصگ در کار و رعایت اصول
ایمنی و بهداشت حرفه ای می باشد .اما در کتاب های
علوم تجربی دوره آموز ابتدایی مولفه کهار گروههی
بیشترین توجه و به مولفه های سخت کوشهی ،رعایهت
نظم وانضهباط ،احتهرام متقابهل و همهدلی ،تمایهل بهه
یادگیری ،اندطاف و یری،عالقه و دلبستگی به کار،تدهد
و وفاداری سازمانی و داشتن علم و تخصهگ در کهار
کمترین توجه شده است .از طهرف دیگرمولفهه ههای
فرهنگ کار در کتابهای درسی تدلیماو اجتماعی نشان
می دهد که به مولفه مسئولیت و یری بیشترین توجهه و
به مولفه های تمایل به یادگیری،اندطاف و یری ،تدهد و
وفاداری،خالقیت در امور ،داشتن علهم و تخصهگ در
کههار و رعایههت اصههول ایمنههی و بهداشههت حرفههه ای
کمتههرین توجههه شههده اسههت .امهها درکتابهههای هدیههه
آسههمانی(کتههاب اصههلی وکتههاب کههار) دوره آمههوز
ابتدایی ،مولفه احترام متقابل و همدلی بیشترین توجهه و
به مولفه های تمایل به یادگیری ،اندطاف و یری ،عالقهه
و دلبستگی به کار،خالقیهت در امهور ،داشهتن علهم و
تخصگ در کار و رعایهت اصهول ایمنهی و بهداشهت
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حرفه ای کمترین توجه شده است .سرانجام اینکه یافتهه
های این بررسی نشان میدهد کهه در کتهب قهرآن مولفهه
احترام متقابل و همدلی بیشترین توجه و بهه مولفهه ههای
سهخت کوشهی،کار گروههی ،رعایهت نظهم و انضههباط،
مسئولیت و یری ،اندطاف و یری ،عالقه و دلبسهتگی بهه
کار  ،تدهد و وفاداری سازمانی ،خالقیت در امور ،داشتن
علم و تخصگ در کار و رعایت اصول ایمنی و بهداشت
حرفه ای کمترین توجه شده است.
همانطوریکه مالحظه شد در کتاب های درسهی دوره
ابتدایی ،که می بایست زمینه ساز فهم و توسده فرهنگهی
باشد ،توجه متدادل و مناسبی به تمامی مولفه های فرهنگ
کار نشده است .به طور متال مولفه هایی چون داشتن علم
و تخصگ در کار ،عالقه و دلبستگی بهه کهار ،رعایهت
اصول ایمنی و بهداشت حرفه ای ،تمایل بهه یهادگیری ،و
اندطاف و یری تقریبا در همه کتاب ها از اهمیت چندانی
برخههوردارنمی باشههد .ایههن در حههالی اسههت یکههی از
ویژگیهای کارکنان سازمان که باعغ افزایش فرهنگ بهره
وری و کار در سازمان مهی شهود  ،داشهتن تخصهگ و
مهارو مورد نیاز شدل مهورد نظهر مهی باشهد .مدمهوال
کارفرمایان موف کسانی را به کار می گیرند کهه لیاقهت
انجام کاری را که به عهده ی آنهها گ اشهته مهی شهود ،
داشههته و در کارهههای محولههه از دانههش و مهههارو الزم
برخوردار باشند] .[16عالوه براین توجه به مولفه هها یهی
چون عالقه و دلبستگی به کار است یدنی ،احساس تدله
افراد سازمان نسبت به کاری که انجام می دهند ،می تواند
از جایگاه بسیار مهمی در کتاب های درسهی برخهوردار
باشد .اگر این فرهنگ ایجاد شود و دانش آموز کهارکردن
را امر م مومی نداند ،مسلما نگر چنین افرادی فرهنگ
کار ی سازمان و جامده را در جهت متبت سوق خواهد
داد.
یکی دیگر از کاستی های کتهاب ههای درسهی عهدم
توجه به اصول ایمنی و بهداشت حرفه ای ( کار ) اسهت.
این در حالی است که این اصول یکهی از ارکهان اصهلی
نظام نگهداری منابع انسانی است و نظام نگهداری منهابع
انسانی که باعغ رضایت کارکنهان و تهداوم و همکهاری
آنها می گردد .بدیهی است تال در جهت دستیابی بهه
محیط آرام  ،سالم و ایمن شرط اولیهه فدالیهت  ،کهار و
تولید است  ،و همانطورکه ابهراهیم وهور] [41نشهان داده
است رعایت اصول ایمنی و بهداشت حرفهه ای مزایهایی
چون افزایش روحیه ،کهاهش فشهار  ،افهزایش راحتهی ،
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کاهش جراحاو و صدماو انسانی  ،کاهش حهوادث ،
افزایش رفاه و سالمتی  ،افزایش سطح بهداشهت حرفهه
ای ،افزایش ایمنی را به همراه دارد.
تمایل به یادگیری یکی دیگر از کاستی هایی بود که
در کتاب های درسی دوره ابتهدایی بهه چشهم خهورده
است ،در حالیکه تئوری های سازمان یادگیرنده بهه مها
یاد آوری می کنند که افراد درون سازمان برای ارتقهای
توانایی کاری خود همیشه می بایست مایهل بهه کسهب
دانش و مهارو جدید باشند .در درون دنیهای در حهال
تحول  ،یادگیری مداوم و آموختن اساس بقها و اعتبهار
اجتماعی افراد است  .بنابراین برای تحق این امهر  ،در
این جهان مملو از تدییر و تحول افراد بایهد بتواننهد در
این زمینه آگاهی یابند و بتوانند مهارو دا نش یادگیری
را به کار برند  .بدون داشتن چنین مهارتی افراد ممکهن
است فرصتهای حیهاتی را در کهار سهازمانی از دسهت
بدهند یا به انجام دادن اموری مجبور شوند  .این امر بها
توانایی  ،اعتراض  ،تفکر انتقادی  ،داشتن اندیشه واال و
دانش زمان برای انجام کار و کاربرد آن درشرایط جدید
و ارتباط با دانش و آگاهی دیگران در مقابل است].[32
سرانجام کاسهتی دیگهر کتهاب ههای درسهی دوره
آموز ابتدایی مربوط به عدم توجه مناسب بهه مولفهه
اندطاف و یری است .تدییراو تکنولهويی  ،تقاضهاهای
مشتریان برای کاالها و خدماو با کیفیت برتر  ،رقابهت
روز افزون جهانی نیروی کار تدلیم دیده و شایسته همه
عواملی هستند که سازمانها را به سمت اندطاف وه یری
بیشتر سازمان کاری سوق می دهند  .بهه طهور کلهی ،
یکی از علل وایین بهودن فرهنهگ کهار در بسهیاری از
سازمانها  ،غیهر قابهل اندطهاف بهودن آنهاسهت  .ایهن
سازمانها نمی توانند تدییراو بازار را ویش بینی کرده و
واسخگو باشند و ئرفیتهای جدید در مورد نیروی کار ،
گستر جدید  ،تکنولويی و دیگر عوامهل خهارجی را
نادیده می گیرند  .سازمانهای غیر قابل اندطهاف  ،فاقهد
ارتباطاو افقی مناسب است که در نهایت فرهنگ کاری
سازمان را تحت تاییر قرار می دهد و باعغ تضدیف آن
خواهد شد .
عالو برتحلیهل فهوق اله کربرای رسهیدن بهه یه
تصویری جامع و روشن از چگونگی ترسیم مولفه ههای
فرهنگ کار در کتب درسی دوره آموز ابتهدایی مهی
توان به مقایسه اجمالی بین ضرایب اهمیت مقوله ههای
تحقی در کلیه صفحاو دوره ابتدایی را در نمودار ()7
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وهمننین برای رو تدریس مربیان که در جدول( )7بهه
نمایش درآمده اسهت ،ورداخهت .نتهایج حاصهل از ایهن
تحقی در خصوص مقایسه مولفه های اصلی فرهنگ کار
نشان داده است در کلیه صفحاو دوره ابتهدایی کمتهرین
ضریب اهمیت را مولفه داشتن علم و تخصگ در کهار و
بیشترین ضریب اهمیت را مولفه خالقیهت در امهور بهه
دست آورده است .این نتیجه بها نتهایج سهایرتحقیقاو از
جمله سبحانی نژادو همایی] [15که نشان داده اسهت بهه
مولفه های فرهنگ کهار در کتهب مهورد مطالدهه توجهه
هماهنگ و متدادلی نشده است ،هم خوانی دارد .در ایهن
بین ،کتاب فارسی (بخوانیم) با  215صفحه و کتاب قرآن
با  43صفحه به ترتیب بیشترین و کمتهرین صهفحه را بهه
مولفه های فرهنگ کار اختصاص داده اند.
با توجه به اینکه آموز فرهنگ کار به دانش آمهوزان بهه
طور خاص باعغ موفقیت فرد در موقدیهت کهاری و امنیهت
شدلی وی می شود همننین باعغ موفقیت فرد در زنهدگی و
جامده به طور عام خواهد شد؛ بنابراین ضروری اسهت برنامهه
ریزان کتب درسی در این زمینه  ،توجهه جهامع و منطقهی بهه
مولفه های فرهنگ کار در مجموعه کتابههای درسهی دوره ی
آموز ابتدایی داشته باشند و به مرور طی وایه های تحصهیلی
مختلف  ،اجزاء و مولفه های فرهنگ کار با کاربست روشهای
تدریس نوین(شاگرد محور) از سوی مدلمان در دانش آموزان
ایجاد و نهادینه شود.
نتیجه دیگری که میتوان از این تحقی استنباط کرد این بهود
کههه مدلمههان مههورد مطالدههه بیشههتر از رو ورسههش و
واسخ،سخنرانی،مجسم و نیمه مجسم،داستان گویی و آزمایشی در
فرایند تدریس استفاده می کردند .ل ا می توان نتیجه گرفهت کهه
روشهای تدریس بکار گرفته شده توسهط مدلمهان نمهی توانهد
تمامی مولفه های فرهنگ کهار را در دانهش آمهوزان تقویهت و
ورور دهد زیرا مولفه های فرهنگ کار زمانی در دانش آموزان
تقویت و ورور خواهد یافت که دانش آموزان نقش فدهالی در
فرایند یاددهی – یادگیری ایفاء کنند و صرفا گیرنهده اطالعهاو
نباشد .اما روشهای تدریس بکار گرفته شده به گونه ای نیست که
دانش آموزان نقش فدالی در فرایند تدریس ایفاء کنند.
ازجمله نتایج دیگری کهه مهی تهوان از ایهن تحقیه
استنباط کرد ،مربوط با کاربرد نظریه سرمایه فرهنگهی در
این تحقی است .همننین براساس نظریه سرمایه فرهنگی
برای مناسب شدن وضدیت فرهنگ و اخهالق کهار بایهد
فضای عادو واره یا میدان فرهنگی جامده تدییر کند تا از
این طری باعغ تدییر در عادو وارههای افهراد جها مدهه

دکتر ابراهیم صالحی عمران و همکاران
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شود و در نهایت باعغ تدییر باورها ،رفتارها و افکار و
نگر افراد نسبت به کار شود از این طری فرهنهگ و
اخالق کار در ایران بهبود یابد .اما یافتهه ههای تحقیه
نشان داد که مولفه های فرهنگ کار به طهور متدهادل و
جامع در کتب درسی دوره ابتدایی توجه نشهده اسهت.
بوردیو مدتقد است افراد دارای عادووارههای متفهاوو
هستند و از شناخت مختلفی برخوردار مهی باشهند .در
قبال فضاها و نهادها موضعگیری متفاوتی نیهز خواهنهد
داشت .با توجه به نکاو اراوه شهده دانهش آمهوزان بها
عادو واره های گوناگونی در کالس درس حضور دارند
برای اینکه مدلم بتواند تدییری در رفتار ،باورهها ،طهرز
تفکر دانشآموزان نسبت به مولفههای فرهنهگ کهار در
دانش آموزان ایجاد کند یها بهبهود ببخشهد ابتهدا بایهد
عادووارههای آن را تدییهر دههد.ایهن امهر اسهتفاده از
روشهای تدریس فدال و گوناگون را ضروری می سازد.
اما یافته های تحقی نشهان داده مدلمهان از روشههای
تدریسی استفاده می کردند که نمی توانهد مولفهه ههای
فرهنگ کار را در دانش آموزان ورور دهد .بنهابراین
بهترین شیوه برای ورور مولفه های فرهنهگ کهار در
دانش آموزان درگیرسهاختن یادگیرنهده بها موقدیتههای
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عملی است  ،تا بدین ترتیب ،ضمن یادگیری فرهنگ کار،
تمایل به حضور و ایفای عملی آن را نیز کسب کند ایهن
امر جز از طری اسهتفاده مدلمهان از روشههای تهدریس
شاگرد محور میسر نمی شود]. [39
سرانجام با توجه به نتایج این تحقی به محققان توصهیه مهی
شود به دلیل جایگاه بسیار مهم فرهنگ کار در جامده ،به بررسی
زمینه های دیگر تاییر گ ار بر ارتقاء فرهنگ کهار نظیهر خهانواده
،رسانه گروهی و جامده بپردازنند .نکته دیگر اینکه همانطوریکهه
در تحلیل یافته های تحقی بحغ شد کاربسهت نظریهه سهرمایه
فرهنگی در توجه به فرهنگ کار در نظهام آمهوز و وهرور
نکته قابل تاملی است که نیهاز بهه یه وهزوهش مسهتقل دارد.
همننین توصیه می شود که مولفه های فرهنگ کهار را درسهایر
دوره ها تحصیلی به ویژه در دوره دبیرستان بررسی کنند زیرا که
در این دوره دانش آموزان آماده ورود به بازار کار می باشهند.
عالوه براینها برای رفع این نارساوی ها ،برگزاری کارگاه آموزشی
جهت آشنا نمودن مدلمهان بها ابدهاد مختلهف تدلهیم وتربیهت
وچگونگی ورور آن در دانش آمهوزان و روشههای تهدریس
شاگرد محور برای تقویت و ورور مولفه های فرهنگ کار ی
امر ضروری به نظر می رسد.
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