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نسبت میان فرهنگ کار و تعطیالت از دیدگاه سیاستگذاری اجتماعی

چقدر «تعطیالت» داشته باشیم
«کارایی بهتری» خواهیم داشت؟

عکسimagebank :

دکتر یاسر باقری
پژوهشگر سیاستگذاری اجتماعی
و هیأت علمی مؤسسه عالی پژوهش
ن اجتماعی
تأمی 

بررســـی نســـبت «فرهنـــگ کار» و
1
«تعطیـــات» در رویکـــردی
تاریخـــی -اجتماعـــی حاکـــی از تغییرات
اساســـی در رابطه میـــان ایـــن دو مفهوم
است .در برخی رویکردهای سنتی شواهد
بسیاری از تقابل و دایکوتومی کار -فراغت
(یـــا تعطیالت) قابل بیان اســـت .با وجود
محدودیت دسترســـی به دادههای متقن
دربـــاره زندگـــی اجتماعـــی گذشـــتگان،
بقایای زندگی ســـنتی در برخی روستاها یا
تمثیلها و حکایـــات باقیمانده از دوران
کهـــن تأییدگـــر تقابـــل ذاتـــی «کار» و
«تعطیالت» در رویکرد سنتی است.
در چنیـــن رویکـــردی عمومـــاً فراغت
و تعطیالت بـــا نوعی بیـــکاری و بیعاری
هموزن تلقی میشـــد؛ البته روشـــن است
که در حیات اجتماعی مورد بحث ،حدی
از فراغت در نظـــر و عمل مورد تأیید قرار
میگرفـــت اما این اقـــدام عمومـــاً به بند

مفهوم کشـــیده نمیشد و بخشـــی از امور
مرسوم زندگی تلقی میشد.
برآمـــدن «رویکـــرد مدیریـــت
2
علمـــی» و غلبه «تایلوریســـم» در
عصـــر جدیـــد ،امـــا بـــه تغییـــر در رویکرد
پیشین منتهی شد .ژرفای این تغییرات تا
بدانجاســـت کـــه در تایلوریســـم میتوان
تعطیالت و فراغت را به مثابه بخشـــی از
زمان اشتغال و در خدمت کار دانست .در
ایـــن رویکـــرد ،کوشـــش شـــده تـــا کار و
تعطیـــات به جای تقابل تاریخی ،در کنار
یکدیگر و البته در خدمت کار قرار گیرند و
مفیـــد بودن یا نبودن آنهـــا با یک مقیاس
مشترک «کارایی» سنجیده شود.
«کارایی اقتصاد» بنیـــان فعالیتهای
اقتصادی عصری را شـــکل میدهد که به
تولید انبوه و ســـرعت باال معطوف است و
این دو را به مثابه ارزشهای اساسی تولید
ثروت تلقی میکند .در این راســـتا و با این
گشـــتار تاریخی ،انتخاب میان کار بیشتر یا
تعطیالت بیشـــتر ،نه بهصورت پیشـــینی
و محتـــوم ،بلکه در محک با این پرســـش
مشخص میشود که «با چه میزانی از هر

کدام (کار یـــا تعطیالت) میتوان بهبودی
در کارایی پدید آورد؟»
ایـــن تغییـــر رویکـــرد ،بزنگاهـــی
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تاریخی و مهم تلقی میشـــود که
ً
به جـــای تقابـــل ظاهـــرا ذاتی کوشـــش-
فراغـــت ،به همنشـــینی آنـــان حکم داد و
نظام حاکم بـــر این تغییر که همنشـــینی
عناصـــر متضـــاد را در عامـــل مهمتـــر
«کارایی» ممکن کرد ،تولید انبوه و صرفه
اقتصادی و انباشـــت ثروت را برای دنیای
جدید به ارمغان آورد.
ذیل همین رویکرد است که باورمندان
متأخـــر تایلوریســـم بـــه  ۵روز کار در هفته
(به جای  6روز کار مرســـوم) توصیه کردند
و رفتهرفتـــه این میـــزان از کار و تعطیالت
در تمام جهان گســـترش یافت .همچنین
با توســـل به همین معیار است که برخی
بـــر این باورند که تعـــداد روزهای تعطیل
در هفته بـــار دیگر باید افزایـــش یابد و به
 ۳روز در هفته (در برابر  ۴روز کار) برســـد.
این موضوع ،اگرچه همچنان محل جدال
است اما نکته مهم در این است که در این
مجادالت« ،کارایی اقتصادی» مهمترین

از همین رو تابعی که بر این متغیر استوار
نباشد ،نمیتواند فراز و فرود رفاه کارکنان
و کارگران را توضیح دهد.
یکـــی از مصادیق بـــارز این تقابل،
4
موقتیســـازی نیروی کار اســـت که
ممکن اســـت به نفـــع صاحبان ســـرمایه
باشـــد و قیـــد و بندهای حمایـــت و تأمین
اجتماعـــی و قانـــون کار را از دســـت و پای
آنان بگســـلد امـــا به طور حتـــم به کاهش
رفـــاه نیـــروی کار و دشـــواری زندگـــی آنان
منتهی میشـــود؛ بـــه عبارتی گسســـتن از
زنجیر قانون کار از دارندگان ابزار تولید به،
در زنجیـــر کـــردن نیروی کار منتهی شـــده
است.
در رابطـــه با موضـــوع این جســـتار نیز
میتـــوان ایـــن بحـــث را تصریح کـــرد که
موقتیســـازی نیـــروی کار بـــه دگرگونـــی
مفهومی تعطیالت در حیـــات اجتماعی
و اقتصـــادی کارگران منجر شـــده اســـت؛
بـــه نحوی کـــه کارگـــران مذکور ،بـــه دلیل
پیامدهـــای آن حتـــی نمیتواننـــد از
تعطیـــات اســـتقبال کننـــد؛ و از همین رو
علیرغم نیاز آنان (بویـــژه کارگران یدی)
بـــه تعطیالت بیشـــتر امـــا در قراردادهای
ساعتی ،تعطیالت به معنای گسستگی از
اشـــتغال و کار تلقی میشود و دستمزدی
در روزهـــای تعطیـــل بـــه آنـــان تعلـــق
نمیگیرد.
در چنیـــن شـــرایطی تعطیلی بخشـــی
از فرآیند اشـــتغال نیســـت که بـــه معنای
تجدید نیـــرو کردن برای ادامه مشـــارکت
در تولیـــد باشـــد ،بلکه رابطـــه مالی میان
«کارگـــر» و «کارگاه» بـــه صـــورت موقـــت
قطع میشـــود .بنابراین در چنین فضایی

در تعطیـــات و بویـــژه تعطیالت طوالنی
در شـــغل موقت دیگری مشـــغول به کار
شـــوند؛ مهمتریـــن مصـــداق آن انتخاب
رانندگـــی بهعنوان شـــغل موقتی و گا ه به
گاهی دوم است .در هر دو صورت مذکور،
معنای پیشبینی شده برای تعطیالت از
دســـت میرود و حتی در تقابل با آن قرار
میگیرد .بنابراین در این فضای فرهنگی
اقتصادی ،تعطیالت کارکـــرد دگرگونهای
میگیرد.
در کنـــار ایـــن روایـــت تاریخـــی و
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ویژگیهـــای خـــاص آن ،میتوان
جنبههای دیگری از نســـبت میان فرهنگ
کار و تعطیـــات را نیـــز بیـــان کـــرد و آن،
تمایـــزات بنیادین میـــان اصناف مختلف
در مواجهه با تعطیالت عمومی است.
برای نمونه در حالی که برخی مشاغل
و اصنـــاف در ایـــام تعطیـــات عمومـــی،
کامالً دســـت از کار میشویند ،برخی دیگر
در ایـــام مذکور ،روزهایی پر مشـــغلهتر را
تجربه میکننـــد .این گروهها در مقایســـه
ً
کامـــا متفاوتی از
با عمـــوم مردم ،فهـــم
تعطیـــات دارنـــد .کافـــی اســـت کارکنان
قنادی یا گلفروشـــی را در نظـــر بگیرید که
حتی در واپســـین لحظات تحویل سال نو
نیـــز در کارگاه یـــا مغازه خود مشـــغول به
کار هســـتند .مصداق دیگـــر این موضوع،
پلیس راهنمایی و پلیس راهور اســـت که
در همه ایام تعطیل در حالت آمادهباش
کامـــل قـــرار میگیرند و روزهای دشـــوار و
پرمشغلهای را ســـپری میکنند .برخی از
ایـــن پلیسهـــای وظیفهشـــناس هیچگاه
نمیتوانند در ایام تعطیل در کنار خانواده
باشـــند .اگـــر کمی بـــه اطرافمـــان بنگریم

باورمندان متأخر تایلوریسم به  ۵روز کار در هفته (به
جای  6روز کار مرسوم) توصیه کردند و رفتهرفته این
میزان از کار و تعطیالت در تمام جهان گسترش یافت.
همچنین با توسل به همین معیار است که برخی بر
این باورند که تعداد روزهای تعطیل در هفته بار دیگر
باید افزایش یابد و به  ۳روز در هفته (در برابر  ۴روز کار)
برسد .این موضوع ،اگرچه همچنان محل جدال است
اما نکته مهم در این است که در این مجادالت« ،کارایی
اقتصادی» مهمترین و گاه یگانه معیار ،تلقی میشود.
و گاه یگانـــه معیـــار ،تلقـــی میشـــود .به
همین اعتبار ،اگر زمانی شواهد متعددی
حاکی از افزایش کارایی اقتصادی در ازای
تعطیالت بیشتر باشد ،دستکم در جهان
توسعهیافته به احتمال زیاد شاهد چنین
امری خواهیـــم بود و همیـــن طور عکس
آن نیـــز صـــادق خواهد بود .بـــا این حال،
آیـــا میتوان از منظر «رفـــاه اجتماعی» از

چنین رویکردی حمایت کرد؟
پاســـخ به این پرســـش بســـیار دشـــوار
اســـت .چرا که کاهـــش و افزایـــش میزان
تعطیـــات اگرچـــه میتوانـــد «کارایـــی
اقتصـــادی» را برای صاحبان ابـــزار تولید
تضمیـــن کنـــد اما لزومـــاً نمیتوانـــد رفاه
نیروی کار را بهبود بخشـــد .متأسفانه رفاه
نیروی کار لزوماً ارتباطی به کارایی ندارد و

کـــه فرهنـــگ کار خاص خود را بـــه همراه
دارد ،تعطیـــات بیشـــتر به شـــکل تهدید
نمـــودار میشـــود تـــا آرامشبخـــش .بـــه
همین دلیل برخی از کارگران میکوشـــند
تـــا در ایام تعطیـــل نیز بـــه کار روی آورند
و از دســـتمزد مـــازاد تعطیـــات بهرهمند
شـــوند و در مشـــاغلی که چنین حضوری
امکانپذیـــر نیســـت ،کوشـــش میکنند تا

گروههـــای متعدد دیگـــری را مییابیم که
تعطیالت عمومی برایشان به معنای کار
بیشتر اســـت؛ کارکنان راهداری ،اورژانس،
آتشنشـــانی و ...بنابرایـــن فرهنـــگ کار
در اصنـــاف مختلف ،نســـبت متمایزی با
تعطیالت عمومـــی دارد و این مفهوم در
برخی از اصناف تداعیگر مشغله بیشتر و
برای برخی فراغت کامل است.

اثرات پاندمی کرونا بر فهم ما از ماهیت کار

آشتی با نظم جدید
دکتر محمدسعید ذکایی
استاد جامعهشناسی دانشگاه عالم ه
طباطبایی
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«کار» هـــم عـــادت و هـــم نیـــاز
بشراســـت و شناســـنامه انســـان
مدرن و پیشـــامدرن نیز محسوب
میشـــود .بهطور مشـــخص با اســـتقرار و
توسعه شهرها و رشـــد صنعت ،مشاغلی
متناســـب با صنعت مدرن در شـــهرهای
بـــزرگ ایجاد شـــد و بـــا تغییر شـــکلی که
بهخاطـــر تفکیـــک اجتماعـــی و توســـعه
ً
عمـــا نظم تازهای
اجتماعی رقم خورد،
در کار برقـــرار شـــد که مـــا با تأخیـــر آن را
تجربه کردیم.
در اواخـــر دوره قاجـــار و اوایـــل پهلوی
اول ،بتدریـــج با برقراری مراودات بیشـــتر
اقتصـــادی و تجـــاری بـــا غـــرب و رفـــت و
آمـــد و تماسهـــای افراد وابســـته به دربار
صاحبنفـــوذ ،نهادهایی که پیـــش از آن،
زمینه ،مجـــال و نیازی برای استقرارشـــان
در کشـــور نبـــود ،بـــا نـــگاه متفاوتی بـــه کار
شـــکل گرفتند .معیشـــتی که در روستا بود،
با کارگری بیشـــتر پیوند میخورد و چندان
منطبق بر چارچـــوب زمـــان کارخانهای یا
زمان سازمانی و اداری به معنای مصطلح
امروز نبود و بیشتر با فصل ،وضعیت آب و
هوا و ایام سال تنظیم میشد.
در شهرها هم وضعیت مشاغل خیلی
متفاوت نبود .با اینکه مشـــاغل بهصورت
صنوف و حرفههای تقریباً فنی و صنعتی
مســـتقر بودند اما حالـــت نیمهخانوادگی
داشـــتند و فاصله زیـــادی بیـــن محل کار
و منـــزل نبـــود .بنابرایـــن ،بـــازار ،صنایـــع
بـــه معنـــای َســـُبک و محـــدود آن و حتی

صنعتگـــران بودند ،خدماتـــی هم عرضه
میشـــد اما به هر حـــال در صورت زندگی
تفکیکی بین کار و غیرکار ،خانه و غیرخانه
و حـــوزه خصوصـــی و حـــوزه عمومـــی
برجسته نبود.
اتفاقاتی که تقریبـــاً از دوره پهلوی
اول و بیشتر پهلوی دوم رقم خورد
و متأثر از آن در غرب هم با فاصله
کمـــی دورتـــر اتفاق افتـــاده بـــود ،منجر به
تغییر ماهیت کار شـــد؛ امروز ما جامعهای
هســـتیم کـــه در آن نســـبت کشـــاورزی،
روستانشـــینی و شهرنشـــینی عوض شـــده
اســـت و حجم زیادی از جمعیت مشغول
خدمات و کارهای دفتری و اداری هســـتند،
در شـــرکتهای خصوصـــی ،بخشهـــای
دولتـــی و عمومی اشـــتغال دارنـــد ،در این
فضـــا ،قاعدتـــاً نـــگاه و ارتباط افـــراد با هم
نیزعوض شـــده است .اما در نتیجه پاندمی
کرونا ،در سطوحی از کار و برخی از تجربیات
کارفرمـــا ،پرســـنل و کارکنان چـــه در بخش
خصوصـــی و چـــه در بخـــش دولتـــی عمالً
تغییراتی رخ داد؛ البته مقصود آن سطوحی
از کار و مشاغل است که بیشتر به یک رکود یا
افول نزدیک شدهاند.
واقعیت این اســـت که کرونا ،یک
شـــیفت و تغییر محسوســـی را در
آهنـــگ و ریتـــم زندگـــی حرفهای
ایجاد کرد و طی آن ،بعضی از فعالیتها
مدتـــی ،شـــاید چند هفتـــه یا چنـــد ماه به
حالت رکود کامل رسید ،این وضعیت ،در
برخـــی از خدمـــات مثـــل آمـــوزش و
فعالیتهای اداری خیلی محسوس بود.
ً
عمـــا کالس درس از فضای دانشـــکده و
مؤسســـات آموزش عالی به منازل کشیده
شـــده و صفحه کامیپوتر شخصی عمالً به
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کالس درس تبدیـــل شـــد و در حوزههای
دیگـــر هـــم یـــک بخشـــی از کســـبه و
فروشـــندگانی کـــه بهصـــورت مجـــازی
فعالیت میکردند ،خدماتشان را توسعه
دادند ،حتی حـــوزه فعالیتها و خدمات
مربوط به سرگرمی و فراغت مثل کنسرت
و ســـینما و مقوالت مشـــابه دیگـــر هم به
شـــکلی تحتالشـــعاع قـــرار گرفـــت و به
نوعی با این نظم جدید پیوند خورد.
در ایـــن فضـــا ،طبیعتـــاً مـــا بـــا نظمی
کـــه مدتهـــا بـــا آن آشـــنا بودیـــم و برای
آن مهـــارت پیـــدا کـــرده بودیـــم ،ناچـــار
شـــدیم موقتـــاً خداحافظـــی کنیـــم ،ایـــن
آشـــناییزدایی از تجربیـــات عـــادی و
روتین ،اغلب دلپذیر نیســـت .انسانها به
عادتهای خود وابسته هستند و ترک این
روتینها و مناسکی که همیشه ریتم زمان
و ریتم تجربـــه روزمره را بـــرای ما تنظیم
میکردند ،دشوار است.
وقتـــی افـــراد از موقعیت روتینشـــان
فاصله میگیرند ،به این معنی اســـت که
با نظـــم جدیدی آشـــتی برقـــرار کردهاند
و ایـــن یـــک فرآینـــد اســـت ،ایـــن تجربه،
تجربه سادهای نیست ،به تناسب مهارت
افـــراد ،حرفـــه و فعالیتهایـــی کـــه با آن
درگیـــر هســـتند ،کمکـــی کـــه میتوانند از
دیگران دریافت کننـــد ،ویژگیهای فردی
و اجتماعیشـــان مثل ســـن ،جنســـیت یا
محل جغرافیای زندگیشان ممکن است
سختتر و دشوارتر باشد.
یک مـــورد خاص آثار این انزوا ،در
ً
عمـــا
محیـــط منـــزل اســـت کـــه
قـــرارداد تـــازهای بیـــن اعضـــای
خانـــواده برقـــرار کـــرد و تعریف تـــازهای از
عرصه خصوصی به دست داد ،به گونهای
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پاندمی کرونا ،به این زودی دست از سر ما برنمیدارد و همچنان
سایه نامبارکش مستدام است .این وضعیت ،روی فهم ما از
خود کار ،محیط کار ،زمان کار و همکار اثرگذار بوده است .ماهیت
کار ،از کار فیزیکی و حضوری به کار مجازی تغییر کرده است
و بهدنبال آن چگونگی تقسیم کار ،نظارت و ارزشیابی کار نیز
برجسته شده است؛ برخی گاه ناچارند بیش از ساعت کاری ،زمان
بگذارند و فشار و استرس بیشتری را متحمل شوند ،دستهای هم
ممکن است خیلی آزادی عمل داشته باشند و پاسخگو نباشند؛
چرا که دادههای سیستماتیکی در زمینه چگونگی تقسیم کار،
نظارت و ارزشیابی در ماهیت کار مجازی نداریم.
کـــه عرصه خصوصـــی در ســـاعاتی از روز،
بـــرای انجـــام فعالیتهـــای حرفـــهای و
شـــغلی به عرصه عمومی ،بدل میشود.
این به معنی یک مرزبندی تازه در زمان و
مکان اســـت .طبیعتاً ایـــن مرزبندی تازه،
آشـــنایی ،مهارت ،توافـــق و نظم تازهای را
طلـــب میکنـــد کـــه از قضـــا میتوانـــد
لذتبخش هـــم باشـــد .بنابراین یک نوع
خلـــط و امتزاج را میتـــوان در تجربه کار و
فراغت به شکلی توأمان دید ،غیر از اینکه
در عرصه خصوصـــی و عمومی خلط و به
هـــم تنیدگی رقم میخـــورد در حوزه کار و
فراغت هم اینچنین است .مدیریت کردن
و تـــوازن برقـــرار کـــردن آن میتوانـــد یک
چالش باشد.
فارغ از اثـــرات تغییر ماهیت کار،
از کار فیزیکـــی و حضـــوری بـــه
مجازی ،وضعیت دسترســـی به
خدمات آنالین و مهارت اســـتفاده از آن
نیـــز باید محل توجه باشـــد .واقعیت این
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اســـت که نه تنها در ایـــران بلکه در تمام
دنیا ،خدمـــات آنالین توزیـــع عادالنهای
نـــدارد .بســـیاری هنـــوز بـــه گوشـــیهای
هوشـــمند دسترســـی ندارنـــد یـــا توانایی
خرید نرمافزارها و ســـختافزارهای الزم
را بـــرای آن ندارنـــد یـــا اساســـاً کیفیـــت
دسترسیشـــان بـــه خدمـــات آنالیـــن به
خاطـــر جغرافیایـــی کـــه در آن هســـتند،
وضعیـــت نامناســـبی دارد .بنابرایـــن،
شـــکافهای دیجیتـــال میتوانـــد بســـیار
دســـت و پاگیر باشد و بیشـــک بخشی از
بدنه جامعه از آن متضرر شود.
چگونگـــی تقســـیم کار ،نظـــارت و
ارزشـــیابی از دیگـــر مســـائلی اســـت کـــه
بهدنبـــال تغییـــر ماهیـــت کار از حالـــت
فیزیکی به مجازی برجســـته شده است،
برخی گاه ناچارند بیش از ســـاعت کاری،
زمان بگذارند و فشـــار و استرس بیشتری
را متحمـــل شـــوند ،دســـتهای هم ممکن
اســـت خیلی آزادی عمل داشته باشند و

پاسخگو نباشـــند .این هم معضلی است
کـــه بایـــد در خصـــوص آن مطالعـــه کرد
چرا که دادههای سیســـتماتیکی در زمینه
چگونگی تقســـیم کار ،نظارت و ارزشیابی
در ماهیت کار مجازی نداریم.
ً
کامـــا واضـــح و قاطـــع میتـــوان
گفت طی یکســـال اخیر گروههای
حاشـــیهای و محروم و فرودســـت
جامعـــه بیشـــترین آســـیب را از پاندمـــی
کرونـــا ،متحمل شـــدند .وضعیتی که این
بخش از بدنه جامعه با آن مواجه اســـت
تنها تغییر ماهیـــت کار ،از حالت فیزیکی
به مجازی نیست بلکه مسأله بر سر بودن
و نبودن ،بقا و ناامنی است ،خود کار دیگر
در دســـترس نیســـت ،فراخوانی برای کار
نیســـت ،نیازی بـــرای خدماتشـــان وجود
نـــدارد یا فضا و موقعیتی که قبالً بود دیگر
وجود ندارد.
بنابراین ،تغییـــر ماهیت کار از فیزیکی
به مجـــازی و آثار آن در گروههای مختلف
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اجتماعی ،تبعات مختلفی را در پی داشته
است و نمیتوان از پیامدهای یکسان این
تغییر ماهیت برای همه گروههای شغلی
ســـخن گفـــت .نـــوع مهارتهـــای افـــراد،
نـــوع ارتباطـــی که بـــا بـــازار کار دارند ،نوع
شغلشـــان و جغرافیایی که در آن زیســـت
میکننـــد همه بر ســـطح و میـــزان تبعات
تغییر ماهیت کار اثرگذار است.
واقعیت این اســـت کـــه پاندمی کرونا،
به این زودی دســـت از ســـر ما برنمیدارد
و همچنـــان ســـایه نامبارکـــش مســـتدام
اســـت .این وضعیت ،روی فهم ما از خود
کار ،محیـــط کار ،زمان کار و همکار اثرگذار
بوده و قابل بررسی و مطالعه است؛ اینکه
دورنما و چشـــمانداز تغییر ماهیت کار در
آینـــده چه خواهد بود ،به شـــیوه مدیریت
فـــردی ،ســـازمانی یـــا نهادی و در ســـطح
کالن به ســـاختارها و تمهیدات و ابتکارها
و سیاســـتهای کالن کارگـــزاران و دولـــت
برمیگردد.

