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برخي از منظر انتقادي علوم اجتماعي را »علم تالش و كوشش سخت و پایان ناپذیر براي 
توضیح واضحات« تعریف كرده اند. هرچند این تعریف و تلقي از علوم اجتماعي با نوعي اغراق و 

بي مهري توأم است اما در نقد نگاه هاي افراطي به علوم اجتماعي عاري از حقیقت نیست.
زندگي اجتماعي محصول تفسیر مردم از واقعیات و پدیده هاي اجتماعي است و نظریه پردازان 
و پژوهشگران علوم اجتماعي با بازتفسیر زندگي اجتماعي، دانشي را بنیان مي نهند كه در برخي 
موارد چنان در مفاهیم و نظریات مبهم، مغلق، پیچیده و یا آداب و تشریفات آكادمیك غرق و 
اسیر مي شود كه درك آن براي بسیاري از مردم نه تنها دشوار كه شاید غیرممكن به نظر برسد.

اما اگر چنین پیچیده گویي و یا پیچیده نمایي هایي  از دانش  اجتماعي در بین محافل آكادمیك 
و انجمن هاي علمي امري پذیرفته شده باشد، قطعًا در متون آموزشي و كتاب هاي درسي خطایي 

فاحش و خالف قصد و هدف اصلي است. كتاب هاي درسي اتفاقًا باید روندي معكوس را طي 
كنند؛ یعني مفاهیم و نظریه هاي پیچیده را در فرایند عمومي كردن علم، ساده سازي كنند. 
البته ساده سازي مفاهیم علوم اجتماعي براي دانش آموزان و گره زدن آن با زندگي واقعي و 

روزمره كاري سخت و دشوار است به همین دلیل نیز تألیف و تدوین كتاب درسي كاري نیست 
كه هر نویسندة تازه كار و یا كم تجربه اي از عهدة آن برآید. اصواًل تألیف كتاب هاي درسي بیشتر 

كاري جمعي و گروهي است تا انفرادي و معلمان با تجربه و كارآزموده اي كه از دانش نظري 
روزآمد برخوردار باشند، بهترین گزینه براي عمومي كردن علم و ساده سازي دانش اجتماعي 

هستند. معلمان پیچیده ترین مفاهیم علوم اجتماعي را با ساده ترین بیان و ملموس ترین مثال ها 
به دانش آموزان منتقل مي كنند.

یك نمونه از چنین شیوه اي را كه مي تواند سرمشقي براي مؤلفان كتاب هاي درسي 
علوم اجتماعي باشد، در ادامه نقل مي كنم و در عین حال از سایر دبیران و معلمان علوم اجتماعي 

در سراسر كشور مي خواهیم تجارب ارزشمند خود را در این زمینه با ما به اشتراك بگذارند.

... اولین روز سال تحصیلي، فرزندم را به مدرسه بردم. همة دانش آموزان برحسب پایه و شمارة 
كالس صف بسته بودند. از بین دانش آموزان هر كالس یك نفر به عنوان مبصر یا مسئول 

انتظامات انتخاب شده بود. مبصر هر كالس از ابتدا تا انتهاي صف را نگاه مي كرد و در جایي 
كه بچه ها منظم و پشت سر هم قرار نگرفته بودند، با نوك پا به كفش آن ها مي كوبید كه یعني 
صاف و پشت سرهم بایستید. همین اتفاق براي فرزند من افتاد و مبصر با نوك پا به كفش او 

كوبید. این حركت براي فرزند من كه براي اولین بار بود كه به این مدرسه مي آمد، تعجب آور و 
ناخوشایند بود. به همین دلیل از من پرسید: »بابا چرا مي زند؟« گفتم: » منظورش این است كه 

صاف بایست.« 
گفت: »پس چرا نمي گوید صاف بایست و مي زند؟« با خودم گفتم: »به دنیاي علوم اجتماعي 

خوش آمدي!« استفاده از »اجبار« و »قدرت« همواره یكي از روش هاي برقراري نظم اجتماعي 
بوده است. در نظام هاي استبدادي براي برقراري نظم بیشتر از اجبار، زور، تحكم، تهدید و 

ترس استفاده مي كنند، اما هرچه جوامع جلوتر آمده و نظام ها دموكراتیك تر شده اند »اقناع« و 
»توجیه« افكار عمومي جایگزین استفاده از فشار و اجبار شده است. به همین دلیل نیز اكنون 
نهادهاي آموزش، دانش، دین و در عصر جدید رسانه ها، مهم ترین نقش را در تحكیم و تقویت 

نظم اجتماعي دارند.
لویيآلتوسر، جامعه شناس تضادگرا، از این نهادها به  عنوان »دستگاه هاي ایدئولوژیك« نام 

مي برد كه در جامعة مدرن نقشي اساسي در تحكیم و باز تولید نظم اجتماعي مستقر دارند.
جامعه شناسان دیگري چون دوركیم،وبر،پارسونز،گرامشي،زیمل،پارهتو،گیدنز،

هابرماس،بوردیو و كاستلز با مفاهیم مشابهي بر نقش نهادهاي فرهنگي، آموزشي، دیني در 
اقناع افكار عمومي و تحكیم نظم، انسجام و وفاق اجتماعي تأكید كرده اند.                  سردبیر
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اشاره
ــتین  ــا به وجود آمدن نخس ــرن پیش، ب ــدود نیم ق ح
ــوک  ــکا، آلوینتافلر از »ش ــل های رایانه در آمری نس
ــردم جهان باید خود  ــت و توضیح داد که م ــده« گف آین
ــابقه و نوپدید آماده کنند.  ــرای درک تغییراتی بی س را ب
ــال آن، تافلر از »موج  ــه دنب ــر، 1376: 145[. ب ]تافل
ــپس »جابه جایی قدرت«  ــوم« تمدن بشری و س س
ــاوری اطالعات و ارتباطات  بحث کرد. از نظر او، فن
ــری  ــای قدرت هایی تازه در جامعة بش ــأ و مبن منش

ــت. ]تافلر، 1375: 234[. ــده اس ش

کلیدواژهها: آموزش، سواد رسانه ای، قرن 21

ــت ما نمی دهد، بلکه  ــاده ای به دس فناوری فقط ابزار س
چه بسا نگاه ها، ارزش ها، عادت واره های ما و مدل ذهنی ما 
ــاید اگر گوتنبرگآن دستگاه  را نیز دگرگون می کند. ش
ــرده بود، جنبش اصالح دینی  ــک چاپ را اختراع نک کوچ
ــتانتیزم« نیز در اروپا روی نمی داد. آدامش�اف »پروتس
ــالب میکرو الکترونیکی،  ــت که چگونه انق ــرح داده اس ش
ــدن( و رقم خوردن  ــیون )اطالعاتی ش به انقالب انفورماس
جامعة پسانوین اطالعاتی انجامید. جهانی شدن به تعبیری 

یکی از پدیده های فناوری اطالعات و ارتباطات بود. 
به دنبال بحث مارش�المکلوه�ان دربارة  دهکدة 
ــروح تر  ــرح تازه تر و مش جهانی، مانوئلکاس�تلزبا ش
ــوان »عصر اطالعات«،  ــوالت، در اثر خود با عن این تح
از شکل گیری »جامعة شبکه ای« سخن گفت. اینترنت، 
ــا، به همراه  ــدن و مانند آن ه ــوک، توییتر، لینک فیس ب
ــردم، مثل  ــبک داخل کیف و توی جیب م ــایل س وس
آی پد، تبلت، فبلت و انواع اسمارت فون ها و گاالکسی ها 
و سیستم های آندروید، همه دست به دست هم داده اند و 
ــدل ذهنیت اجتماعی ما را روز به روز متحول می کنند  م

]فراستخواه، 1393: 124[.
اما چندین سؤال مهم و اساسی همچنان به قوت خود 

باقی اند: 
ــواد  ــن دوره و عصری، خانواده ها از س ــا در چنی  آی

رسانه ای الزم برخوردارند؟ 
ــانه ای و آثار مثبت و  ــواد رس  آیا معنی و مفهوم س

منفی آن را برای فرزندان خود بازگو کرده اند؟
 آیا سواد رسانه ای به دورة سنی خاصی محدود است 

یا دوره های سنی متفاوت را در بر می گیرد؟ 
ــانه ها و شبکه های مجازی اجتماعی یکسره   آیا رس
ــه و مدل ذهنیت  ــند و الگوی آگاهی جامع رهایي   بخش
اجتماعی و ارتباطی را توسعه می دهند یا محدودیت ها و 

کژ تابی های وهمناکی نیز با خود به همراه دارند؟ 

عمرخضرنژاد
دبیر آموزش و پرورش شهرستان بوكان

 اولويت 
آموزشي 
قـرن21

جایگاهسوادرسانهايدر
نظامهايآموزشينوین

دانش نوين اجتماعی

1

2

3

4
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تعریفوپیشینةسوادرسانهای
ــانه ای« مهارت و دانشی است که یک رابطة برد- برد بین مخاطب و رسانه برقرار  ــواد رس »س
ــه به مخاطب اجازه می دهد و او را توانمند  ــت ک می کند، نه یک رابطة برد- باخت. مهارتی اس
ــتی از پیام داشته باشد. این سواد  از پیام رمز گشایی  می کند که ارزیابی و تجزیه و تحلیل درس
و معنا یابی می کند و در عین حال معنا سازی صورت می گیرد. درکی متکی بر مهارت است که 
براساس آن فرد می تواند به سهم و بنا به میزان توانایی خود انواع رسانه و انواع تولیدات آن را 

بازشناسد و از یکدیگر تفکیک کند. ]باکینگهام، 1388: 156[.
ــمندانه مراقب است که چه موادی  ــانه ای همچون رژیم غذایی هوش ــاده، سواد رس به زبانی س
برای افراد مناسب و چه موادی نامناسب اند، چه چیزهایی را باید مصرف کند و چه چیزهایی را 
ــتوار باشد. سواد رسانه ای به مخاطب  نباید، و اینکه میزان مصرف هر ماده باید بر چه مبنایی اس
ــود که در نهایت به نفع وی  ــی وارد ش می آموزد که از حالت مصرف منفعالنه به ارتباطی تراکنش
تمام می شود. به دیگر سخن، این رژیم مصرف رسانه ای به فرد کمک می کند تا از سفرة رسانه ها، 
هوشمندانه طعامی مفید برگیرد. در مجموع سواد رسانه ای در پی ایجاد و تقویت چارچوبی ذهنی 

برای پاسخ گویی به این پنج  سؤال کلیدی است: 
 چه کسی پیام را به وجود آورده است؟ 

 چه روش های خالقانه ای برای جلب توجه مخاطب مورد استفاده قرار گرفته است؟
ــایر ارتباط گیرندگان از  ــم ارتباطی در پیام، چه قدر متفاوت از درک و فهم س  درک و فه

همان پیام است؟
 چه نوع سبک زندگی در پیام گنجانده شده یا از پیام حذف شده است؟

 هدف از ارسال این پیام به مخاطب چیست؟
ــال 1933 فردی به نام فرانکریموندلیوی�سدر کتابی به نام »فرهنگ و  ــار در س اولین ب
ــانه بیان کرد.  ــانه ای درک خودش را از اثرات مخرب رس ــواد رس طبیعت« بدون نام بردن از س
ــیاری از معلمان، استادان و اولیای دانش آموزان  ــد: »بس او در مقدمة کتاب خود چنین می نویس
انگلیسی دچار نگرانی و تردید شده اند و برای آنان سؤال مهمی مطرح شده است، مبنی بر اینکه 
درس هایی که دانش آموزان در کالس فرا می گیرند، در مقابل موج عظیم و مؤثر تبلیغات، فیلم ها 
و اخبار چه اثری می تواند داشته باشد؟ نکتة جالب توجه این است که همان دغدغه و نگرانی که 
ــت؛ این نگرانی که:  لیویس در زمان خود ابراز کرده بود، در جامعة امروزی ما نیز قابل درک اس

چرا فضای کالس درس و فضای خانواده در برابر هژمونی رسانه ها این قدر ضعیف است؟ 
اما این نکته را هم باید مد نظر داشت که جامعة ما در رابطه با مدرنیته، همان فرایند جوامع غرب 
را طی نمی کند، بلکه هر جامعه ای با توجه به پیشینة تاریخ اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی 
ــیر ویژه ای را می پیماید و ما نه یک مدرنیته بلکه مدرنیته ها را داریم. اما سواد رسانه ای  خود، مس
ــال 1965 توسط مارشالمکلوهان کانادایی در کتابی با  ــمی برای اولین بار در س به صورت رس
عنوان »درک رسانه و توسعة ابعاد وجودی انسان« وصف شد. او معتقد بود که انسان ها برای حضور 
در دهکدة جهانی به سواد جدیدی به نام سواد رسانه ای نیازمندند. کشورهای کانادا، استرالیا و ژاپن 
در آموزش سواد رسانه ای پیشرو بوده اند. استرالیا از سال 1990 آموزش سواد رسانه ای را از دورة 

پیش دبستانی تا پایان آموزش متوسطه در آموزش و پرورش رسمی خود گنجانده است. 
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نقداعضایمکتبفرانکفورت
ــال 1923 در شهر فرانکفورت آلمان  مکتب فرانکفورت در  س
ــرادی چون ماکس ــد و اف ــا همت فلیکسوایل بنا نهاده ش ب
هورکهایمر،تئودورآدرن�و،هربرتمارکوزه،اریکفروم،
والتربنیامین و یورگنهابرماس به آن پیوستند. آنان بیشتر 
ــت هایی مانندگئ�ورکلوکاچ بودند و  تحت تأثیر نئومارکسیس
ــیدند  نظریة فردگرایانة فروی�د را با بینش های مبتنی بر  کوش
ــی و فرهنگی مارکس و وب�ر ترکیب کنند و از  ــطح اجتماع س
این طریق به نقد جامعة سرمایه داری بپردازند. یکی از مهم ترین 
نقدهای آنان، نقد رسانه هایی چون رادیو، روزنامه و تلویزیون بود 

که آن ها را »صنعت فرهنگ« نامیدند. 
در جامعة نوین، اینترنت، رایانه، ماهواره و شبکه های اجتماعی 

نیز به آن ها افزوده شده است. 
نظریه پردازان انتقادی بیشتر از هر چیز، به آنچه صنعت فرهنگ 
ــلطة فزایندة آن بر جامعه به طور عام و بر افراد  نامیده بودند و س
به طور خاص می پرداختند. آنان به ظهور آنچه سرانجام »فرهنگ 
توده« نامیده شد، حساس بودند. در روزگار آنان اشاعه دهندگان 
ــبتًا  ــریات و فیلم های نس ــی فرهنگ توده ها، روزنامه ها، نش اصل
جدید و فرستندگان رادیویی بودند. آن رسانه ها امروزه همچنان 
مهم اند، ولی ما اکنون اشاعه دهندگان بسیار قدرتمند و جدید تر 
فرهنگ توده را داریم که از همة آن ها مهم تر تلویزیون، اینترنت 

و ماهواره است ]ریتزر، 1389: 195[
هر یک از اعضای مکتب فرانکفورت در آثار خود به نقد جامعة 
ــیار باارزشی را در  نوین و صنعت فرهنگ پرداخته اند و نکات بس
رابطه با آن ذکر کرده اند. هورکهایمر و آدورنو در کتاب مهمشان 
ــنگری«، تاریخ تمام بشر را سلطه دانسته اند و  »دیالکتیک روش
ــلطه داشت. انسان  ــان س بر این نظرند که زمانی طبیعت بر انس
توانست سلطة طبیعت را بر خود مهار و با طبیعت آشتی کند، و 
در طول زمان هم طبیعت را تسخیر و بر آن تسلط پیدا کند. ولی 
اکنون دستاوردهای خود انسان، یعنی فناوری و صنعت فرهنگ 
ــت که دوباره توانسته بر او سلطه یابد و این ابزارها که توسط  اس
ــری ابداع شده اند، اکنون و در  انسان برای خدمت به جامعة بش
زمان ما به یک ابزار سرکوبگر بر علیه خود انسان تبدیل شده اند 

]آدورنو و هورکهایمر، 1384[

آدورنو در کتاب »شخصیت اقتدار طلب« نیز از روان شناسی رشد 
فروید استفاده کرد تا ساختار مدرن خانواده را نقد کند. نظر او بیانگر 
ــاختار اجتماعی )توسعة فناوری  این مطلب است که تغییر در س
ــه دولت مدرن(،  ــازمان های کالن بوروکراتیک از جمل مدرن و س
ــواده را به عنوان یکی از  ــش پدر خانواده وکارکرد مؤثر خود خان نق
عوامل اجتماعی کردن، به تدریج ضعیف کرده است و این ساختار 
تضعیف شدة خانواده، شخصیتی را تولید می کند که پذیرای رهبری 

مستبد سیاسی باشد ]استونز، 1379: 108[.
ــه جوامع دیگر،  ــو را می توان ب ــد دیدگاه آدورن به نظر می رس
ــانه های  ــتفاده از رس ــه جامعة ما نیز از بعد چگونگی اس از جمل
ــی تعمیم  داد و از این طریق آن را تحلیل کرد. یعنی به  ارتباط
ــانه ای در جامعه، عدم درک رسانه توسط  ــواد رس دلیل نبود س
ــانه رابطة برد- برد نیست،  خانواده، و اینکه رابطة مخاطب و رس
بلکه براساس رابطة برد- باخت قرار دارد، در نتیجه اقتدار والدین 
در نظر فرزندان تضعیف شده است. همین شکسته شدن اقتدار 
باعث شده است که افراد جامعه همیشه در بیرون از خانه طالب 
ــند و فرایند اجتماعی شدن هم به طور کامل صورت  اقتدار باش
ــتر تربیت فرزندان خود را به نهاد  نگیرد. عالوه بر این، اولیا بیش
ــی از فرایند  ــد، در حالی که فقط بخش ــه واگذار می کنن مدرس
اجتماعی شدن فرد در مدرسه صورت می گیرد و مدرسه بیشتر 

نهادی آموزشی است تا نهادی برای اجتماعی کردن افراد. 
ــدة خانواده و  ــاس نظر آدورنو، همین ساختار تضعیف ش براس
اعضای آن و فقدان فرایند اجتماعی شدن کامل اعضای خانواده، 
موجب می شود که افرادی اقتدارگرا، مستبد و دیکتاتور در جامعه 
ظهور کنند. برخی ظهور فاشیسم، فازیسم و رژیم های دیکتاتور 

در کشورهای مختلف را  بر چنین مبنایی تحلیل می کنند. 
ــان تک ساحتی یا جامعة تک بعدی«  مارکوزه در کتاب »انس
ــت. او عقیده دارد که فناوری در  منتقد شدید فناوری نوین اس
جامعة نوین به »توتالیتاریسم« راه می برد و می گوید این فناوری 
ــر افراد می انجامد. نمونة  ــه روش های مؤثرتر نظارت خارجی ب ب
بارز این موضوع کاربرد تلویزیون برای اجتماعی کردن و ساکت 
ــت. او این دیدگاه را که در جهان نوین فناوری  کردن مردم اس
ــس، فناوری را  ــت، رد و نقد می کند و دقیقًا برعک ــرف اس بی ط
وسیله ای برای تسلط بر مردم می داند. تأکید دارد که این وسیلة 
به ظاهر خنثا، در واقع مردم را به بردگی می کشاند. فناوری در 
ــت. فناوری نوین به آزادی دروني  ــرکوب فردیت اس خدمت س
ــت. نتیجة این امر  ــگر تجاوز کرده و آن را در نور دیده اس کنش
ــت که مارکوزه آن را »جامعة تک بعدی« خوانده است  همان اس

]ریتزر، 1377: 203[.
در چنین جامعه ای افراد توانایی تفکر انتقادی دربارة جامعه را 
از دست می دهند. مارکوزه فناوری را فی نفسه دشمن نمی انگارد، 
بلکه آن را به صورتی که در جامعة سرمایه داری نوین به کار بسته 

می شود، دشمن انسان می پندارد ]مارکوزه، 1388[. 
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تصویرساز:میثمموسوی

فراگیریسوادرسانهای
سواد رسانه ای به زمان و مکان خاصی محدود 
ــت. اختصاص  ــت و فرایندی مادام العمر اس نیس
ــر خاصی مثل افراد تحصیل كرده ندارد و  به قش
تمام اقشار جامعه از کودکان تا کهن ساالن را در 
ــرد. در نتیجه افراد نیاز دارند که به طور  برمی گی
فعال خود را درگیر یادگیری در تمام طول عمر 
ــانه ای  ــواد رس خود کنند؛ از کودکی تا پیری. س
ــود، بلکه  ــب نمی ش ــه کس ــار برای همیش یک ب
ــانه ای در  ــواد آموزی رس حرکتی جهانی برای س
سراسر جهان در حال گسترش است. برای مثال، 
ــانه ای اولویت قرن  ــواد رس ــة اروپا، س در اتحادی
ــده است. سواد رسانه ای  بیست و یکم شناخته ش

شامل همة رسانه ها می شود. 

نتیجهگیری
با ظهور صنعت فرهنگ و نبود سواد رسانه ای، 
موجودیت ذهن و آگاهی جامعه کم و بیش دچار 
ــود. این رسانه ها هر چند در  نوعی بحران می ش
بسیاری از موارد رهایی بخشند و آثار مثبت زیادی 
برای جامعه و خانواد ه ها دارند، اما وسوسه انگیزی 
ــازه ای را نیز به همراه دارند؛  و فریبندگی های ت
ــیب دیدگان در سطح  ــن آس از جمله کاهش س
ــبک زندگی به   ــه، مصرف گرایی، تغییر س جامع
شیوه ای تقلید گرایانه، از هم گسیختگی خانواده ها 
و تضعیف اقتدار والدین نزد فرزندان، گسست در 
ــدن اعضای خانواده، و سلطة  فرایند اجتماعی ش
ــگ بر جامعه که همگی  فناوری و صنعت فرهن
ــواد رسانه ای  این پیام را دارند که جامعه فاقد س
است و این بدترین اتفاقی است که در حال روی 
ــی و یافتن راهی برای  ــت. به امید رهای دادن اس

برون رفت از این وضعیت. 
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در انتهاي صفــــــــــــــــــ
اشاره

ــه ضرورت و اهمیتي  ــه چ آموزش علوم اجتماعي در مدرس
ــرورش و مدیران  ــئوالن آموزش وپ ــي، مس دارد؟ نظام آموزش
ــد؟ كتاب هاي  ــن درس اهمیت مي دهن ــدارس چقدر به ای م
درسي مطالعات اجتماعي و جامعه شناسي تا چه اندازه قادرند 
اهداف آموزش علوم اجتماعي را تأمین كنند؟ و باالخره اینكه 
آیا معلمان و دبیران علوم اجتماعي از دانش و مهارت هاي الزم 

براي تدریس این درس برخوردارند؟
ــن از دبیران علوم  ــردي با چهار ت ــؤاالت را در میزگ این س

اجتماعي منطقة 13 تهران در میان گذاشتیم:
é فاطمه ملك آذري، سرگروه علوم اجتماعي و كارشناس این 

رشته
ــانس جامعه شناسي و  ــمیعي، دبیر و فوق لیس é معصومه س

مردم شناسي
é فیروزه درویش، دبیر و فوق لیسانس علوم اجتماعي 
é مصطفي آشتیاني، دبیر و كارشناس علوم اجتماعي

ــذرد حاصل گفت وگو با این  ــه در ادامه از نظرتان مي گ آنچ
دبیران و معلمان است. 

درسهايمطالعاتاجتماعيوجامعهشناسيچههدفيرا
بایددنبالكنندوآموزشایندرسهابهدانشآموزانچه
ضرورتيدارد؟

éملكآذري: علوم اجتماعي همان طور كه از نام آن پیداست، 
ــي مي كنیم.  ــه در آن زندگ ــت ك ــه اي اس ــا جامع ــه ب در رابط
جامعه شناسان زیادي در نظریه ها و تعاریف خود موضوع و هدف 
علوم اجتماعي را مشخص كرده اند. در همه این تعاریف شناخت 
ــت. به نظر من  جامعه از ابعاد گوناگون مورد توجه قرار گرفته اس
علوم اجتماعي باید در زندگي ما عینیت خود را نشان دهد و به 
ــائلي كه در جامعه و زندگي با آن ها مواجه هستیم، بپردازد.  مس
بعضي از علوم فقط جنبة  نظري دارند، اما علوم اجتماعي عالوه 

ــان  ــد در زندگي انس ــة  نظري بای بر جنب
ــد. هدف من از تدریس علوم  ــته باش كاربرد داش
اجتماعي این است كه بتوانم به دانش آموزان مواردي را آموزش 
دهم كه در زندگي بتوانند از آن ها استفاده كنند و كاربرد داشته 
ــد نه اینكه فقط یك سلسله اطالعات حفظ كنند و بعد هم  باش

از یاد ببرند.
كتابه�ايدرس�يعلوماجتماعي،تاچهان�دازهبهاهدافي
ك�هبرايآموزشعلوماجتماعيذكركردیدميپردازندوچه

نقاطقوتوضعفيازایننظردارند؟
ــت كه كتاب هاي جامعه شناسي  é درویش: بنده هم سال هاس
ــي را در پایه هاي مختلف تدریس مي كنم. یكي  و علوم اجتماع
ــد و اهداف  ــب كتاب ها تغییر كرده ان ــت كه مطال ــالي اس دو س
خوبي را دنبال مي كنند مانند كتاب درسي پیش دانشگاهي كه 
ــه در تحمیل خود بر  ــرب و روند آن و اهدافي ك ــه فرهنگ غ ب
ــائل جامعة   جوامع دیگر دارد، مي پردازد. اما در پرداختن به مس
ایران كتاب هاي درسي خوب عمل نكرده اند و انتظارات را براي 
ــد. عالوه بر این، خیلي  ــناختن جامعة  ایران برآورده نمي كنن ش
ــت. درس  ــاب براي دانش آموزان قابل درك نیس از مفاهیم كت
ــي پیش دانشگاهي را با توجه به حجم باالي كتاب  جامعه شناس
ــاعت در هفته، نمي توان ظرف شش ماه اول سال  و زمان دو س
آموزش داد. كتاب خوبي است، ولي با این زمان كم و حجم باال 
نمي شود همة  مطالب را تدریس كرد. براي كتاب جامعه شناسي 
2 زمان خوبي براي تدریس داریم، اما از نظر موضوعي بهتر بود 
كتاب جامعه شناسي 2 با كتاب جامعه شناسي 3 جابه جا مي شد. 
یعني ابتدا دانش آموزان با تعاریف و مفاهیم جامعه شناسي آشنا 
ــدند و سپس در سال سوم نظریه ها را مي خواندند. از نظر  مي ش

محتوایي بهتر بود كه این جابه جایي صورت مي گرفت.
é س�میعي: مطالب كتاب مطالعات اجتماعي با توجه به شرایط 
ــتند، بهتر بود بیشتر  ــني دانش آموزان كه در دورة جواني هس س
ــند تا دانش آموزان با اشتیاق بیشتري  جنبة  كاربردي داشته باش

منزلتعلوماجتماعيدرگفتوگوبا
دبیرانمنطقة13تهران:

مطالعات اجتماعي

برنامة درسی و آموزشی علوم اجتماعی

م��حمود
اردوخاني
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در انتهاي صفــــــــــــــــــ
جذب شوند. دانش آموز باید احساس كند كه مطالب كتاب درسي 
در جایي از زندگي برایش مفید خواهد بود. من به عنوان دبیر سعي 
مي كنم براي هر درس و هر سطر آن در زمان آموزش مطلبي ارائه 
ــود. اما كتاب  ــم تا با امور اجتماعي و زندگي روزمره مرتبط ش كن
این كار را نكرده است و مطالب خیلي نظري و كلیشه اي هستند؛ 
ــایر همكاران  ــام اجتماعي. من نمي دانم س ــژه در مبحث نظ به وی
ــند یا نه. در بحث نظام  چگونه كار مي كنند و آیا به نتیجه مي رس
اجتماعي مشخص نیست كتاب قرار است به چه نتیجه اي برسد. 
در همین مبحث از تعادل یا عدم   تعادل نظام اجتماعي گفته شده، 

اما ناقص و ابتر رها شده و به نتیجه نمي رسد.
ــتر  ــتند، البته بیش ــتفاده هس é آش�تیاني: كتاب ها قابل اس
ــه این كتاب ها براي  ــه دانش آموزان، در حالي ك براي معلمان ن
دانش آموزان نوشته شده اند. به خصوص كتاب هاي جدیدالتألیف 
بیشتر رویكرد فلسفي دارند تا جامعه شناسي. در جامعه شناسي 
سال دوم گریزي به فلسفه زده شده كه ناتمام مانده است. یعني 

بحث فلسفة نظري و عملي را شروع اما ناقص رها كرده  است.
ــي و فلسفه را بیان مي كند و در  در جایي فرق بین جامعه شناس
ــفة نظري و عملي، به الهیات  ــیم فلس درس هاي بعدي، در تقس
ــت كه در كتاب درسي از  ــكال این اس ــد. اش و ریاضیات مي رس
ــي دور مي شویم. كتاب جامعه شناسي سال چهارم  جامعه شناس
هم بیشتر تاریخ است تا جامعه شناسي. در حالي كه این مباحث 
ــال سوم آمده اند، اما مجدداً در سال چهارم تكرار شده اند.  در س
ــنهادم براي بهتر شدن و شیرین تر شدن كتاب ها این است  پیش
ــي 1، 2، 3 در  ــفه، كتاب هاي جامعه شناس كه مانند كتاب فلس

مورد زندگي جامعه شناسان بزرگ مطالبي ارائه كنند.
اینكهميفرماییدمطالبواضحنیستندومبهماندیاكاربردي
نیستند،بااستنادبهچهمصادیقياست؟

ــا نظریة  وبر در  ــة اندام وارگي كنت و ی éس�میعي: مثاًل نظری
مورد ویژگي هاي جامعة  مدرن را به شكل گذرا و خیلي سطحي 
ــي پوزیتیویستي و نظریات  مطرح  مي كند. یا مثاًل جامعه شناس

تفهیمي و انتقادگرا را با جامعه شناسي اسالمي مقایسه مي كند. 
كتاب ابتدا ضعف هاي جامعه شناسي كالسیك را مطرح مي كند 
و سپس توضیح مي دهد جامعه شناسي اسالمي به دلیل استفاده 
ــده است. آیا این  ــت هاي آن  ها گرفتار نش از انواع عقل به بن بس
ــت كه دارد با  ــطح درك و فهم دانش آموزي اس ــث در س مباح
ــي آشنا مي شود؟ این مطالب واقعاً   مباني و الفباي جامعه شناس
ــوزان كاربرد دارد؟ ما در  ــه میزان در زندگي روزمرة دانش آم چ
دبیرستان مي خواهیم به چه هدفي برسیم؟ احساس مي كنم ما 
ابتدا باید یك آشنایي كلي نسبت به مفاهیم و مباني این علم به 
ــوزان بدهیم، نه اینكه به مكاتب و گرایش هاي مختلف  دانش آم
بپردازیم. اینكه یك نظریه  را ناقص طرح كنیم و بعد هم باز به 
ــت جمالت و یا پاراگراف هاي  ــكل مبهم و ناقص و با یك مش ش
ــه كنیم، ما را به هیچ جا  ــل آن را با نظریه هاي دیگر مقایس ثقی

نمي رساند و دانش آموز را از این درس دلزده و فراري مي كند.
éدرویش�ي:ما در مورد جامعه شناسي بحث مي كنیم. یكي از 
ــت كه ما را با مشكالت  ــي این اس هدف هاي درس جامعه شناس
اجتماعي آشنا  كند. ما در حال حاضر مشكالت زیادي در جامعه 
داریم. بهتر بود دانش آموزان با این مشكالت آشنا مي شدند. من 
ــده در كتاب جامعه شناسي 1 را خوب مي دانم،  مطالب ارائه ش
ــنا مي كند. هر چند به نظر  چون دانش آموزان را با نظریه ها آش
ــال سوم طرح مي شد  من بهتر بود این مباحث براي بچه هاي س
و كتاب  سال سوم براي سال دوم تدریس مي شد. این جابه جایي 

باعث مي شود درس خیلي بهتر و اثرگذارتر باشد.
ام�امش�كالتاجتماع�يك�هفرمودیدكتابه�ايدرس�ي

جامعهشناسيبایدبهآنهابپردازند،متغیرند. 
éسمیعي:بله مشكالت متغیرند و اشكال ندارد كه كتاب هاي علوم 
اجتماعي و جامعه شناسي ما هم متغیر باشند. اگر جامعه شناس 
به شرایط زماني توجه نداشته باشد و آن ها را ننویسد چه كتابي 
باید به آن ها بپردازد؟ در مطالب كتاب احساس درد وجود ندارند 

و كتاب به مسائل و مشكالت اجتماعي نمي پردازد.
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باتوجهبهمس�ائليكهفرمودید،احساسميشودكتابهارا
بیشترنظريميدانیدتامرتبطبازندگيواقعي.
ــمت هاي آخر كتاب  ــال سوم در قس éس�میعي: بله. ما در س
بحث هاي نظري در مورد مشروعیت نظام هاي سیاسي در جهان 
ــاكت است. یعني وقتي  داریم، كه كتاب در مورد مصادیق آن س
ــي و مصادیق  ــائل  اجتماع ــه در مورد مس مي خواهیم در مدرس
ــروعیت صحبت كنیم، امكانش وجود ندارد. ما در »مدرسة   مش
ــروعیت به درستي  ــتیم یك جلسه در مورد مش شاهد« نتوانس
صحبت كنیم. اگر بعضي بحث ها سر كالس مطرح نشوند، بچه ها 

كجا مي توانند موضوع را درك كنند؟
از طرف دیگر، مطالب علوم اجتماعي سال چهارم سنگین اند. 
ــه مي كنم تا با  ــاعت مطالع ــراي رفتن به كالس چند س ــن ب م
ــته  ــات كلي و مفیدي تدریس  كنم. ما باید اطالعات داش اطالع
ــراي درس علوم  ــوزش دهیم. ب ــم به خوبي آم ــیم تا بتوانی باش
اجتماعي خیلي مطلب باید تهیه كنیم، مطالب خوبي هم داریم، 
ــخت به كالس  ــفند س ــت. بچه ها اواخر اس اما زمان محدود اس
ــیده ایم كه كالس ها دچار افت  مي آیند. به درس چهاردهم نرس
ــتند.  ــوند. دانش آموزان هم به نمرة  10 راضي هس حضور مي ش
حتي مشاوران مدرسه هم گرفتن نمرة 10 را در این درس كافي 

مي دانند و به بچه ها سفارش مي كنند. 
به نظر من در كنار همة این ها مطالب باید كاربردي تر باشند تا 
دانش آموز احساس كند یكي از مشكالت اجتماعي و یا سؤاالتي 
ــته و دارد، با مطالعة كتاب روشن  ــال داش ــن و س كه در این س
ــت. در كتاب  ــود و مطالعة  كتاب برایش مفید اس ــل مي ش و ح
جامعه شناسي 1 قدیم روي دردهاي اجتماعي به خوبي انگشت 
ــتیاق خوبي جذب درس  ــده بود. بچه ها هم با اش ــته ش گذاش
ــدند. مثاًل در بحث قدرت و ثروت ما مي توانستیم تفاوت  مي ش

افراد را  با مثال هاي عیني بیان كنیم.
اشارهايش�دبهاینكهتغییراتاخیركتابهايجامعهشناسي
بیشترجنبةنظريداشتهاند.آیابرايبوميسازيعلوماجتماعي
اینتغییراتمفهوميونظريراالزمنميدانید؟

ــتیم، با  éملكآذري: در صحبت هایي كه با دفتر تألیف داش
توجه به اهداف جمهوري اسالمي، بومي سازي جامعه شناسي و 
علوم اجتماعي مطرح بود، اما به نظر من این اتفاق خیلي هم رخ 
نداده است. از طرف دیگر، با وجود اینكه باید بومي سازي كنیم،  
ــله مفروضات، مفاهیم بنیادي  اما این علم در دنیا با یك سلس
مطرح و شناخته شده است. در بومي سازي ما نمي توانیم بدون 
ــدة علوم اجتماعي را  ــینه و زبان پذیرفته ش توجه به این پیش
ــي باید به نقد و  ــم. یعني داخل  همین جامعه شناس درك كنی
ــي دیگري  ــالح آن بپردازیم و نمي توانیم علم جامعه شناس اص

خلق كنیم.

دردنیاجامعهشناس�انفرانس�وي،آمریكایيو...همهتعریف
واحديازجامعهشناسيندارند،بنابراینجامعهشناسانمانیز
ميتوانندتعریفخودشانراباتوجهبهفرهنگمليودینياز

اینعلمداشتهباشند؟
ــله مباني، مفروضات  ــر علمي باید یك سلس éآش�تیاني: ه
ــمندان بتوانند در آن  ــد تا دانش ــتركي داشته باش و زبان مش
ــترك بین  چارچوب با هم مفاهمه كنند. این زبان و مباني مش
جامعه شناسان دنیا نیز وجود دارد؛ مي خواهد فرانسوي باشند 
یا آمریكایي. یكي از این مفروضات اجتناب از »قضاوت ارزشي« 
ــت كه به حوزة اخالق و الهیات برمي گردد  و بایدها و نباید هاس

نه علم.
اما جامعه شناسان مختلف از نظریه ها براي تحلیل، بررسي و 
ــائل جامعة خودشان استفاده مي كنند و ممكن است  حل مس
ــه دیدگاه هاي جدیدي  ــتفاده از نظریه ها ب در این آزمون و اس
برسند و بر آن نظریه نقدي وارد كنند یا از عمومیتش بكاهند 
و اصالحش كنند. این روند نوعي بومي سازي است، اما اصول، 
ــترك  ــان مش مباني، مفروضات و زبان بین همة  جامعه شناس

است.
ــة خودمان از  ــروز جامع ــرایط ام ــد با ش ــا بای é س�میعي: م
ــر مفاهیم نظري  ــم. بحث بر س ــتفاده كنی ــي اس جامعه شناس
نیست، بلكه مسئلة كاربردي بودن مطرح است. دانش آموز یك 
ــه زماني خوابش  ــي مطالعه مي كند و چ ــاب را تا چه زمان كت
مي گیرد؟ اگر كتاب جذابیت داشته باشد، تا انتها آن را مطالعه 
ــكلي از او حل نمي شود،  ــاس كند مش مي كند، اما وقتي احس
ــاني  ــاب را كنار مي گذارد. وقتي در ابتداي كتاب علوم انس كت
ــبت به علوم طبیعي  را تعریف مي كنیم و مزیت هاي آن را نس
شرح مي دهیم، در ادامه نیز باید مطالب كتاب به قدري جذاب 
ــه علوم طبیعي  ــبت ب ــند كه دانش آموز این برتري را نس باش

احساس كند.
ــن كتاب هاي  ــة  ای ــا مطالع ــن دانش آموزان ب ــر م ــا به نظ ام
جامعه شناسي به چنین باوري نمي رسند، چون كاربردي نیست.

ــت، در  ــي 1 اس ــتر بحث روي جامعه شناس é دروی�ش:بیش
ــت. جامعه شناسي 1 بدون هیچ  ــي2 مشكلي نیس جامعه شناس

پیش زمینه اي وارد بحثي سنگین مي شود.
منظورتانازمباحثسنگینچیست،لطفًامصادیقرابفرمایید؟
ــفي دارد. ما تا چه اندازه باید  éآش�تیاني:كتاب رویكرد فلس
ــلط باشیم تا حكمت عملي و نظري  ــفه بدانیم و به آن مس فلس
ــان داریم كه این بحث ها را در  ــس كنیم و ما چه قدر زم را تدری
ــي جا بیندازیم؟ )پاراگرافي از كتاب را نشان  درس جامعه شناس
ــوم  ــارت براي بچه هاي پایه هاي دوم و س ــد( آیا این عب مي ده

دبیرستان مناسب است؟
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ارتباطدانشآموزانباكتابهاچگونهاست؟
éدروی�ش: در كتاب جامعه شناسي 2 دستمان باز است، چون 
ــاب بحث خرده  ــث مي كند. در این كت ــورد »هویت« بح در م
ــراي دانش آموز جذاب  ــاي تمام مناطق را آورده كه ب فرهنگ ه

است. 
ــي برنمي گردند،  ــكالت به كتاب درس é ملكآذري: همة مش
ــتفاده از دبیران  ــازمان دهي و اس ــكالت به نوع س برخي از مش
ــي تخصص  ــوم اجتماع ــران در عل ــي از دبی ــردد. خیل برمي گ
ــودم و كس دیگري  ــاور ب ــه اي مش ندارند. من خودم در مدرس
ــي  ــي خوانده بود، علوم اجتماعي و جامعه شناس كه روان  شناس
تدریس مي كرد. وقتي دبیر ریاضي ساعت كم مي آورد، مطالعات 

اجتماعي درس مي دهد.
ــد. همكاري هم  ــي تدریس مي كن ــر الهیات جامعه شناس دبی
ــفه خوانده جامعه شناسي و تاریخ را هم درس مي دهد.  كه فلس
ــت این معلم در درك مباحث مشكل خواهد  ــلم اس خوب مس
ــت و قادر نیست این درس را به  گونه اي جذاب ارائه دهد و  داش

دانش آموزان بي میل مي شوند.
é آش�تیاني: دانش آموزان آن انگیزه اي را كه باید براي مطالعة 
كتاب داشته باشند، ندارند. مشكل كتاب جذاب نبودن آن است. 
ــان بزرگ در كتاب ها خالي است،  جاي زندگي نامة جامعه شناس
ــما در كتاب تاریخ مي بینید كه  ــي نداریم. ش ــخصیت شناس ش
ــي كرده اند و همچنین نواب  ــاني را معرف مصدق و آیت اهلل كاش
ــي این موضوع را  ــي جامعه شناس ــوي را. اما در كتاب درس صف
نداریم . مثاًل به برخي از نظرات كنت و وبر اشاره شده، اما آ ن ها 
ــفي بودن  ــت. ضمن اینكه كتاب باید از فلس را معرفي  نكرده  اس

هم فاصله بگیرد.
درموردتغییرمحتوايكتابهامگردبیرانقباًلتوجیهنشده
بودند؟

ــر تألیف  ــه با اعضاي دفت ــت هایي ك éمل�كآذري: در نشس
ــد كه دبیران توجیه نشد ه اند و اكثراً  با كتاب  داشتیم، معلوم ش
ــتر داراي رویكرد دیني و فلسفي  ــكل داشتند. كتاب را بیش مش
مي دانستند و این موجب شده بود تا جبهه گیري شود. تا جایي 
كه خود من مي گفتم اگر قرار بود فلسفه تدریس كنم، لیسانس 
فلسفه مي گرفتم. من مي خواهم جامعه شناسي تدریس كنم. از 
طرف دیگر، در مورد تغییرات كتاب از دبیران نظرخواهي نشده 
بود و به طور ناگهاني تغییراتي دادند. بعد از چهار ماه یك جلسة  
ــتند كه تداوم هم نداشت و شرایط ویژه اي  ضمن خدمت گذاش
هم براي حضور همكاران در این جلسات ضمن خدمت در نظر 

گرفته بودند.
é درویش: براي درس هاي علوم اجتماعي آموزش ضمن خدمت 
نگذاشتند، فقط همكاري آمد و از بومي سازي صحبت هایي كرد. 

ــت، چون با تغییري ناگهاني و عمده  جبهه گیري هم وجود داش
مواجه بودیم. ما در كتاب قبلي موضوعاتي را تدریس مي كردیم 

كه كامالً  با مطالب این كتاب متفاوت بود.
ــي آماده كردن افراد براي  é آش�تیاني: اگر هدف جامعه شناس
زندگي در جامعه و ساختن شهروند مناسب است، این كتاب ها با 
توجه به تجربة سال هایي كه تدریس مي كنم، ما را به این مقصود 
نمي رسانند. مطالب كتاب هاي علوم اجتماعي، جامعه شناسي و 
ــي را محقق  ــات اجتماعي هدف كلي درس جامعه شناس مطالع
نمي  كنند. یعني با توجه به مسائل این كتاب ها ما موفق نشده ایم 
شهروند جامعه پذیر و مناسب تربیت كنیم و هر روز بیشتر داریم 
ــتر فلسفي اند تا  از این هدف فاصله مي گیریم. این كتاب ها بیش

جامعه شناسانه.
معلم�انودبیرانعل�وماجتماعيتاچهان�دازهازروشهاي
فعالتدریسبرايجاانداختنوعالقهمندكردندانشآموزان

بهایندرساستفادهميكنند؟
éملكآذري:روش هاي فعال تدریس به خوبي جواب مي دهند. 
مثل گروه بندي ها و كارهاي تیمي كه موجب مي شوند كالس ها 
ــوند. اما كالس و حجم كتاب هاي  ــخنراني خارج ش از حالت س

علوم اجتماعي كمتر این مجال را مي دهد.
é سمیعي: روش هاي فعال تدریس امروز به صورت تكنیك هایي 
ــده اند، اما فرصت و زمان محدود و  مفید در مدرسه شناخته ش
مسلط نبودن معلمان در استفاده از این تكنیك ها امكان استفاده 
ــیو ه هاي سنتي  ــتن ش از آن ها را نمي دهد. از طرف دیگر، شكس

خود چالش  دیگري است.
é آشتیاني: به لحاظ نظري استفاده از این روش ها قابل قبول 
ــود روش هاي فعال تدریس را عملیاتي  ــت، اما چه قدر مي ش اس
كرد؟ بیشترین كاري كه من كرده ام، این بوده است كه در مورد 
ــگ جهاني دوم  ــوم و آمریكاي التین، جن ــورهاي جهان س كش
سي دي تهیه كردم و مسائل جامعه شناختي را به شكل ملموس 

با بچه ها در میان گذاشتم كه خیلي برایشان جذاب بود.
مدیرانمدرس�ههاومسئوالنآموزشوپرورشبادرسعلوم

اجتماعيچگونهبرخوردميكنند؟
éسمیعي: مدیران مدرسه ها هنوز با مسئلة اهمیت و ضرورت 
درس علوم اجتماعي كنار نیامده اند و مي گویند همان دو ساعت 

براي این درس كافي است.
é مل�كآذري: من خواهش  مي كنم كه بزرگان به این درس با 
محبت نگاه كنند و براي تدریس آن از دبیران تخصصي استفاده 
ــود. مدیران درس ها را به مهم و غیرمهم تعریف كرده اند كه  ش
علوم اجتماعي در نظر آ ن ها غیرمهم محسوب مي شود. رفع این 
مشكل به فرهنگ سازي نیاز دارد و باید از خود آموزش وپرورش 

شروع شود.



تجارب زيسته درآموزش
  مهـارت هاي اجتماعـي

حسننجفي
دانشجویدکترایمطالعاتبرنامهدرسيدانشگاهعالمهطباطبائي

برنامة درسی و آموزشی علوم اجتماعی

مقدمه
در جوامع امروزي تغییرات عمیق اطالعاتي، ارتباطي، فرهنگي و اجتماعي روي داده و 
ــبك زندگي افراد تغییر كرده است. در حال حاضر افراد جامعه براي كنار  به دنبال آن س
ــتر با محیط اجتماعي الزم است به مجموعه اي از  ــازندگي بیش آمدن با این تغییرات و س
ــند تا بتوانند با سرعت بیشتري با تغییرات به وجود آمده  توانایي ها و مهارت ها مجهز باش
ــوند. این در حالي است كه شمار زیادي از افراد قادر نیستند بین محرك هاي  ــازگار ش س
ــد همه  ــوازن ایجاد كنند و در فرایند رش ــاي متعارض دروني ت ــوع بیروني و نیروه متن
ــت، دچار مشكل مي شوند ]امیرحسیني و  ــان اس جانبه كه همانا هدف اصلي تعالي انس
مخاطب، 1388: 35[. بدیهي است كه نوجوانان و جوانان به سبب بي تجربگي و ناآگاهي 
ــتر در معرض آسیب هاي جدي  ــهیل كننده و اصالحي، بیش از مهارت هاي بازدارنده تس
فردي و اجتماعي هستند. یادگیرندگاني كه مهارت هاي مقابله با موقعیت هاي تنش زا را 
ندارند، به نوعي مقهور آن ها خواهند شد و بدین ترتیب مستعد اختالالت رواني، عاطفي، 
ــردگي، اضطراب و احتمااًل مصرف مواد مخدر و رفتارهاي ضد اجتماعي مي شوند. به  افس
نظر مي رسد آموزش »مهارت هاي اجتماعي«گام مؤثري در این جهت باشد كه استعدادها 
و توانمندي هاي یادگیرندگان به كار گرفته شوند تا خود فعاالنه عنان سرنوشت خویش را 
ــت گیرند. انتخابگر باشند، بتوانند از پس الزامات زندگي برآیند و از این طریق گام  به دس
ــگیري از ابتال به بیماري هاي رواني، آشفتگي هاي روحي، از هم پاشیدگي  مثبتي در پیش

خانواده، ناسازگاري با محیط اجتماعي و... بردارند ]ورنون، 1392: 62[. 
ــتار ابتدا در بخش مباني نظري به تبیین مواردي چون: ماهیت مهارت هاي  در این نوش
اجتماعي، رویكرد آموزش مهارت هاي اجتماعي، ساختار برنامة درسي، آموزش مهارت هاي 
ــوزش مهارت هاي اجتماعي  ــري و داللت هاي آن ها بر آم ــي و نظریه هاي یادگی اجتماع
ــپس نتایج نظرات متخصصان را دربارة محتواي برنامة درسي مهارت هاي  مي پردازیم. س

اجتماعي بیان مي كنیم.

كلیدواژهها:تجارب زیسته، برنامة درسي، مهارت هاي اجتماعي
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مبانينظري
ــال 1993  ــي و آموزش آن در س ــث مهارت هاي اجتماع بح
ــت رواني افراد از سوي »سازمان  ــطح بهداش به منظور ارتقاي س
ــاز پیدایش  ــه باید آغ ــد. اگرچ ــت« مطرح ش ــي بهداش جهان
ــر روي كرة  ــاي اجتماعي را هم زمان با آغاز زندگي بش مهارت ه
ــده  ــت، اما به هر حال به صورت مدون و تعریف ش زمین دانس
ــال 1993 مطرح شده  ــوي سازمان جهاني بهداشت در س از س
است. در ادامه به تشریح برخي از جنبه هاي ضروري مهارت هاي 

اجتماعي پرداخته مي شود:

ماهیتمهارتهاياجتماعي
ــته از  ــاي عملي برخاس ــي توانایي ه ــاي اجتماع مهارت ه
ــاي مقابله اي الزم  ــتند كه ابزاره ــش  و گرایش افراد هس دان
ــره در اختیار افراد  ــدن در زندگي روزم ــراي توانمندتر ش را ب
ــي آنان را فراهم  ــد، زمینة ارتقاي كیفیت زندگ قرار مي دهن
ــوند و  ــه افراد خود كارامدتر ش ــوند ك مي آورند، باعث مي ش
رضایت  بیشتري از زندگي خود داشته باشند. همچنین انسان 
را قادر مي سازند نقش اجتماعي خاص خود را بپذیرد، جایگاه 
خویش را بشناسد و بدون آسیب رساندن به دیگران، در برابر 
خواسته ها، انتظارها، مسائل و مشكالت پیرامون خود، به ویژه 
در برخورد با دیگران و برقراري ارتباط با اطراف، مؤثر تر ظاهر 

شود ]فرمهیني فراهاني و پیداد، 1391: 17[.
 

رویكردآموزشمهارتهاياجتماعي
»رویكرد برنامة درسي« به جهت گیري برنامة درسي در ارتباط با 
عناصر برنامه، مانند اهداف، محتواي آموزش، راهبردهاي یاددهي 
ــیوة ارزشیابي و انتظارات از معلم در اجراي هر چه  و یادگیري، ش
بهتر برنامه اشاره دارد ]فتحي و اجارگاه، 1386، ج 1: 36[. رویكرد 
اصلي برنامة درسي آموزش  مهارت هاي اجتماعي، ایجاد شایستگي 
ــرد تربیت افرادي  ــت. مقصد اصلي این رویك اجتماعي در فرد اس
توانمند در زندگي اجتماعي است، به  گونه اي كه آن ها در امور بین 
ــي و هنجارهاي پذیرفته  ــاس آموزه هاي دیني، فرهنگ فردي براس
ــا بتوانند خود را با  ــي، عقلي و منطقي عمل كنند ت ــدة اجتماع ش
ارزش هاي جامعة اسالمي ایران تطبیق دهند و از عهدة چالش هاي 
زندگي روزمره به نحو موفقیت آمیزي برآیند]معافي، 1389: 30[.

ساختاربرنامةدرسيآموزشمهارتهاياجتماعي
ــي ماهیت بین  ــاي اجتماع ــي آموزش مهارت ه ــة درس برنام
ــواي آن از دانش هاي مختلفي نظیر علوم  ــته اي دارد و محت رش
ــي و علوم اجتماعي  ــي، علوم تربیت دیني، فرهنگ، روان شناس
استخراج شده است. به عالوه، به صورت درهم تنیده با برنامه هاي 
ــي آموزش  ــا به صورت مجزا در برنامة درس ــي متفاوت و ی درس

مهارت هاي اجتماعي ارائه مي شود ]ادیب، 1382: 53[.

داودداودي/قم/هشتمینجشنوارةعكسرشد

نظریههايیادگیريوداللتهايآنهابرآم���وزش
مهارتهاياجتماعي

الف.نظریةیادگیريشناختي-اجتماعي
ــري ــة یادگی ــذار نظری آلب�راتبن�دورا )1977( بنیان گ

ــت. در این دیدگاه، یادگیرندگان نه  » شناختي- اجتماعي« اس
به وسیلة نیروهاي دروني به حركت درمي آیند و نه محرك هاي 
ــي آورد، بلكه تعاملي دو جانبه  ــي آن ها را به حركت درم محیط
بین شخص و عوامل تعیین كنندة اجتماع برقرار مي شود. بندورا 
ــاهده اي«كار كرده است. بسیاري از  روي فرایند »یادگیري مش
یادگیري هاي ما از راه مشاهدة رفتار دیگران و از طریق مشاهدة 
ــاهده اي  ــود. یادگیري مش ــب مي ش پیامدهاي رفتار آن ها كس
مي تواند شامل »تقلید«  یا »مدل سازي«باشد كه فرد با انتخاب 

یك الگو یا سرمشق، به تقلید از رفتار آن مي پردازد. 
ــت  یكي دیگر از مفاهیم نظریة بندورا مفهوم »خودكارامدي« اس
ــاس عزت نفس و ارزشمندي خود و احساس كفایت در  كه به احس
ــود. بندورا معتقد است: ادراك ما از  برخورد با زندگي اطالق مي ش
توانایي  خود در تولید و تنظیم رویدادها در زندگي ما تأثیر مي گذارد. 
ــت،  فرایند این نظریه  ــادداري، تولید و تقوی ــار عامل توجه، ی چه
ــور، 1387: 131[. عمد ه ترین  ــكیل مي دهند ]كدی یادگیري را تش
داللت این نظریه به روش هاي آموزش مهارت هاي اجتماعي مربوط 
مي شود؛ روش هایي كه در آن ها بر مشاهدة عیني تأكید مي شود و 
فراگیرندگان در جریان یادگیري و آموزش فعاالنه شركت مي كنند. 
این روش ها عبارت اند از: مشاهده، ایفاي نقش و آموزش هم ساالن.
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مؤلفههاابعاد

سواد شهروندی
ــئولیت پذیری، رعایت بهداشت فردی و  ــت از امکانات شهری، مس استفادة درس
ــت دادن به خانواده،  ــو، رعایت حقوق دیگران، اهمی ــی، توانایی گفت وگ اجتماع
ارزیابی نقادانة مسائل، درک موانع ملی، شرکت در فعالیت های عمومی و اجتماعی

پایبندی به 
عدالت اجتماعی

قانون گرایی و قانون پذیری، عدم تمکین به روابط مبتنی بر قدرت مستبدانه

شرکت در فرایند 
دموکراسی

مشارکت در امور شهروندی به عنوان عضوی از جامعة ملی، مشارکت در تعیین 
حکومت مردمی

ارتباط بین 
فردی

ــتن در مباحثات و  ابراز وجود، گوش کردن مؤثر، توانایی نه گفتن، جرئت داش
مذاکرات اجتماعی

مسئولیت پذیری 
اجتماعی

ــتانه، التزام عملی به اصول اجتماعی جامعه،  ــارکت عملی در امور نوع دوس مش
ــور، حل اختالف با  ــارکت در فعالیت های اجتماعی، وفاداری عملی به کش مش

دیگران از طریق مسالمت، عمل به مسئولیت های شهروندی

همکاری و 
مشارکت

ــتن نقش فعال در کارهای گروهی، آموختن  تسهیل فعالیت های گروهی، داش
ــای خود به دیگران، برخوردار بودن از روحیة جمعی و گروهی، کمک  مهارت ه

کردن و همکاری کردن با دیگران از روی شفقت و دلسوزی

همدلی

دیدن مسائل از نظرگاه دیگران، درک احساسات دیگران و پاسخ دادن به آن ها، 
ــات دیگران، توانایی قرار دادن خود به جای دیگری،  ــدن در احساس شریک ش
ــع خاص مثل بیماری های خاص، داغ دار بودن  ــت و یاری دیگران در مواق مراقب

آنان و ... آشنایی با حاالت درونی شخص مقابل

جدول1
نتایجتحلیلنظراتوتجارب
زیستةمتخصصانازابعادومؤلفههای
محتوایبرنامةدرسیمهارتهایاجتماعی

ب.نظریةیادگیريساختنگرایي
ساختن گرایي مبتني بر این منطق است كه یادگیري نتیجة ساخت ذهن است. طبق این نظریه، 
دانش آموزان با مرتبط كردن اطالعات جدید با آنچه از قبل آموخته اند، یاد مي گیرند. ساختن گرایان 
معتقدند: یادگیري از زمینه هاي فكري، همچنین باورها و نگرش هاي دانش آموزان تأثیر مي پذیرد. 
ــود،  ــاس این نظریه، اطالعات از راه هاي ارتباطي یا حواس و به طور غیرفعال دریافت نمي ش براس
ــود. به عالوه، جایگاه ادراك، انطباق پذیري و  ــاخته مي ش بلكه در ذهن درك كننده به طور فعال س
ــازمان دهي دنیاي تجربي، همه در ذهن است. كاربرد این نظریه، در شیوه ها و فرایند  یاددهي و  س
یادگیري از آن جهت مورد توجه كارشناسان قرار گرفته است كه در عمل مي توان از آن براي فعال 
كردن یادگیري دانش آموزان، درك عمیق مفاهیم درسي، اظهار نظر دربارة موضوع مورد مطالعه و 

پیوند آموخته هاي قبلي و جدید استفاده كرد ]سیف، 1392: 208[.
به دلیل اینكه هدف آموزش مهارت هاي اجتماعي آماده ساختن دانش آموزان براي محیط واقعي 
ــت، لذا بر مبناي نظریة مبتني بر ساختن، هر قدر وضعیت محیط هاي یادگیري با آنچه كه در  اس
شرایط واقعي پس از آموزش )كه شاگردان با آن مواجه خواهند شد( قرابت بیشتر داشته باشد، به 
همان اندازه امكان دستیابي به اهداف برنامه بیشتر خواهد بود ]خسروي و همكاران، 1388: 118[.

روششناسيپژوهش
ــت كه  ــي كیفي اس ــن مطالعه پژوهش ای
ــان  ــامل متخصص آن ش ــاري  آم ــة  جامع
ــوم تربیتي و  ــي، عل ــاي روان شناس حوزه ه
جامعه شناسي بوده است. با توجه به منطق 
ــري  ــي، روش نمونه گی ــاي كیف پژوهش ه
ــوده و گزینه هایي  هدفمند )غیرتصادفي( ب
ــخ مطلوب  ــه پاس ــتر ب ــه محقق را بیش ك
ــده اند. در این  نزدیك مي كردند، انتخاب ش
ــش، از نظرات 15 تن از صاحب نظران  پژوه
ــد. دیدگاه ها و تجارب  ــتفاده ش مذكور اس
زیستة افراد پیرامون محتواي برنامة درسي 
ــي، از طریق مصاحبة  ــاي اجتماع مهارت ه
عمیق و به صورت نیمه ساختاریافته به  دست 
ــت. براي تجزیه و تحلیل اطالعات  آمده اس
ــتفاده شد.  از روش  كدگذاري اس�میت اس
ــردآوري داده ها،  بدین صورت كه پس از گ
ــزا وچندین بار  ــه به صورت مج هر مصاحب
ــل مصاحبه ها عینًا  ــن كام ــد تا مت مرور ش
ــازي كامل  ــس از پیاده س ــود. پ ــته ش نوش
ــذ، تمامي مصاحبه ها  مصاحبه ها روي كاغ
ــذاري و كدهاي  ــورت خط به خط كدگ به ص
ــي شناسایي شدند. پس از كدگذاري،  اساس
مضمون هایي كه مشخص كنندة هر یك از 
بخش هاي متن بودند، تعیین و یك برچسب 
یا عنوان به آن تعلق گرفت. در مرحلة بعد، 

احمدرضاكریمي/
تهران/هفتمینجشنوارةعكسرشد
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ــدند تا با  ــة اصلي دسته بندي ش ــترك در یك خوش عناوین مش
تجزیه و تحلیل داده ها و مضمون هاي استخراج شده، سازمان داده 
ــازي از مضمون هاي  ــوند. در مرحلة بعد، یك جدول خالصه س ش
ــده تهیه شد. نقل قول هایي كه نشانگر هر یك از  سازمان دهي ش
ــتخراج و  ــا بودند و نیز نقل قول ها از متن مصاحبه، اس مضمون ه
ــدند. به منظور تلفیق داده ها با یكدیگر یك  در جدول جاگذاري ش
جدول خالصه سازي براي اولین شركت كننده تهیه شد و به منظور 
تجزیه و تحلیل موردهاي بعدي از آن استفاده شد. در این فرایند، 
ــدند. در نتیجه  ــاي جدید به جدول هاي اولیه اضافه ش مضمون ه
ــدند و  مضمون ها به صورت پیش رونده و در طول زمان تلفیق ش
ــته به پایان رسید.  ــت  نوش این كار با تجزیه و تحلیل آخرین دس
جمع آوري داده ها هنگامي كه مشخص شد، داده هاي جمع آوري 
ــات جدیدي حاصل  ــت و اطالع ــرار داده هاي قبلي اس ــده، تك ش
ــید. همچنین، براي دستیابي به »اعتبار«  ــود، به پایان رس نمي ش
سؤاالت مصاحبه، از نظرات استادان صاحب نظر بهره گرفته شد و 
براي حصول اطمینان از قابلیت  »اعتماد پذیري«داده هاي پژوهش 
از تكنیك هاي پیشنهادي ميكاتومورهوس )2002( )بازرسي 
ــب اطالعات، بازنگري ناظران، وارسي از طریق  ــیر كس مجدد مس
ــتفاده شد. البته  ــركت كنندگان در تحقیق و كنترل اعضا( اس ش

دقت و امانت داري پژوهشگر نیز به قابلیت  اعتماد افزوده است.

یافتهها
ــي  ــد متخصصان، محتواي برنامة درس س�ؤالپژوهش: از دی

مهارت هاي اجتماعي شامل چه ابعاد و مؤلفه هایي است؟
ــتفاده از تحلیل  ــورت پذیرفته، با اس ــج مصاحبه هاي ص نتای
محتواي كیفي، تحلیل و در قالب كدهاي گزینشي استخراجي  

در جدول 1 ارائه شد.
همان گونه كه در جدول 1 قابل مشاهده است، مصاحبه ها نشان 
ــي مهارت هاي اجتماعي در  ــد كه محورهاي مهم برنامة درس دادن
هفت بعد )سواد شهروندي، پایبندي به عدالت اجتماعي، شركت در 
فرایند دموكراسي، ارتباط بین فردي، مسئولیت پذیري اجتماعي، 
ــاركت، و همدلي( و 35 مؤلفه تجلي یافته است. به   همكاري و مش
ــتند كه در مرحلة تحلیل  عبارت دیگر، موارد مذكور عناصري هس
نهایي كدهاي گزینشي استخراجي حاصل شده اند و نمایانگر وجوه 
ــي هستند كه هر كدام به نحوي  متفاوت محتواي برنامه هاي درس

در شناخت افراد نسبت به مهارت هاي اجتماعي سهیم اند.

نتیجهگیري
برنامة درسي هستة مركزي تربیت را شكل مي دهد و مؤثرترین 
ــد همه جانبة افراد و تغییر در نگرش ها  ــیله براي هدایت رش وس
ــز دربردارندة دانش ها،  ــي نی ــت. محتواي برنامة درس و رفتارهاس

مهارت ها، فرایندها و ارزش هاست كه دانش آموز در ضمن آموزش 
یا در فرایند یاددهي- یادگیري با آن ها در تعامل قرار مي گیرد.

در این مقاله محتواي برنامة درسي مهارت هاي اجتماعي در قالب 
7 بعد و 35 مؤلفه كه از سوي متخصصان حوزه هاي روان شناسي،  
ــده بودند، مشخص  ــنهاد ش ــي پیش علوم تربیتي و جامعه شناس
ــد كه پرداختن به مهارت هاي تبیین شده به صورت پیوسته و  ش
ــخصیت اجتماعي افراد مؤثر افتد  ــكل، مي تواند در ش زنجیري ش
ــراي آنان پدید آورد.  ــي را در ابعاد عاطفي و معنوي ب و پیامدهای
ــت كه نظام آموزشي كشور باید تالش ها و فعالیت هاي  بدیهي اس
ــازمان یافتة خود را در راستاي طراحي و اجراي چنین  منظم و س
برنامه هاي درسي دو چندان كند. در ادامه به برخي پیشنهادهاي 
كاربردي براي اصالح محتواي برنامة  درسي مهارت هاي اجتماعي 

موجود اشاره مي شود:
ــتفاده از ابعاد و  ــي مي توانند با اس ــاي درس ــان كتاب ه     مؤلف
مؤلفه هایي كه در این پژوهش توسط متخصصان معرفي  شده اند، 
ــراي گزینش، طراحي و تدوین، محتواي  به عنوان الگویي عملي ب
ــاي اجتماعي  ــة مهارت ه ــرورش همه جانب ــراي پ ــب تر )ب مناس

دانش آموزان( تدارك ببینند.
    با توجه به اقتضائات آموزش وپرورش در عصر جدید و اهمیت 
آموزش مهارت هاي اجتماعي، برنامه ریزان  و مؤلفان مرتبط سعي 
كنند ابعاد و مؤلفه هاي مهارت هاي اجتماعي را به صورت مارپیچي 
در خالل محتواي كتاب هاي درسي دوره هاي عمومي تنظیم كنند 
ــي یكي از روش هاي تنظیم  ــي مارپیچ و ارائه دهند. )برنامة درس
ــا موضوع هاي  ــي مفاهیم، مهارت ها ی ــت كه در آن برخ محتواس
اساسي به تدریج در طول برنامة درسي عرضه مي شوند، بدون آنكه 
تمامي زمینه هاي مورد یادگیري به طور كامل و منظم تكرار شود. 
ــیوه، با تعیین توالي تجربیات یادگیري، دانش آموزان با  در این ش
ــوند و موقعیت براي  ــنا مي ش جنبه هاي معیني از موضوعات آش
برخورد دوبارة آن ها در شكل پیچیده تر در سال هاي متوالي فراهم 
مي آید. این شیوه مي تواند مطالعات دانش آموزان را عمیق تر سازد.
   استفاده از روش هاي یاددهي- یادگیري فعال و مناسب براي 
ــاي نقش، بحث گروهي، تحلیل  مهارت هاي اجتماعي )مانند ایف
ــائل اجتماعي، مشاهده، آموزش هم ساالن، گردش هاي علمي  مس
ــتفاده از یادیارها( مي تواند به دروني سازي مباحث مورد نظر  و اس

متخصصان در دانش آموزان كمك شایاني كند. 
ــته ها و نرم افزارهاي مرتبط با آموزش مهارت هاي     طراحي بس
ــان  ــوزان، والدین و كارشناس ــان، دانش آم ــي ویژة معلم اجتماع
مي تواند به عنوان مكمل محتواي كتاب هاي درسي مورد استفاده 
ــي پنهان یا برنامة  درسي  قرار گیرد تا این مباحث به برنامة درس

مغفول تبدیل نشوند.
منابعدردفترمجلهموجوداست.
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تصویرساز:میثمموسوی



اشاره
در طول تاریخ بشریت همواره توالي نسل ها وجود 
ــت. گروهي مي آیند و اثراتي از خود به  ــته اس داش
ــه فرزندان و  ــاي مي گذارند و جاي خویش را ب ج
ــت كه چه  ــؤال این اس افراد بعدي مي دهند. اما س
ــل ها و خانواده  و گسست نسلي  رابطه اي میان نس
ــت نسلي و  ــاز گسس وجود دارد و عوامل زمینه س
راهكارهاي مقابله با آن چیست؟ در این مقاله سعي 
ــي برخي عوامل فاصلة  ــده است، عالوه بر بررس ش
ــه و الگو هاي تعاملي  ــل ها و تأثیر جامع ــان نس می
ــش، راهكارهاي الزم در  ــواده و خانوادة آزاد من خان
حوزة نظر و عمل نیز بیان شود تا از گسست نسلي 

تا حد امكان جلوگیري شود. 

ــلي، فاصلة بین نسلي،  ــت نس كلیدواژهها: گسس
الگوهاي تعاملي خانواده، خانوادة آزاد منش

ــن مؤلفه هاي اثرگذار در تحوالت  یكي از عمده تری
اجتماعي و فرهنگي دوران معاصر »شكاف  نسلي« 
ــان تغییرات و  ــود در جری ــت. پدیده اي كه خ اس
ــكل گرفته و به عنوان  دگرگوني هاي اجتماعي ش
اختالفي در نگرش یا رفتار جوانان و افراد سالمند تر 
ــت كه موجب عدم درك متقابل  ــده اس تعریف ش

آن ها از یكدیگر مي شود. 

نوشینصابري
 كارشناسي ارشد الهیات، دبیر فالورجان 

در ايران
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تعاریفومفهومپردازيها
ــد در  نوجواني: از دیدگاه احدي و محس�ني، نوجواني رش
تمامي جنبه ها اعم از فیزیكي، عقلي و اجتماعي است. حدود و 
طول مدت آن چندان مشخص نیست و بسته به افراد و جوامع 

گوناگون متغیر است ]عباسي اول، 1389: 46[.
نس�ل: در معناي عام یا از نقطه نظر  زیستي و شجره شناسي 
ــت كه در یك زمان از دنیاي  ــتة هم  دوره اس به معناي یك رس
مشترك بهره مي گیرند ]ساروخاني و صداقتي فرد، 1388: 12[

گسس�تنسلي: دور شدن تدریجي دو یا سه نسل پیاپي از 
ــي، وضعیت  یكدیگر از حیث جغرافیایي، عاطفي، فكري و ارزش
ــت نسل ها نامیده  جدیدي را ایجاد مي كند كه اصطالحًا گسس

مي شود ]علیخاني، 1382: 108[.
جایگاهنسلي: بیانگر موقعیت اجتماعي یك نسل است كه 

آن نسل را با افراد نسل دیگر متفاوت مي كند. 
ــي در باورها و  ــالف طبیع ــاي اخت تف�اوتنس�لي: به معن
هنجارهاي میان نسل ها شناخته مي شود. این مفهوم بیش از هر 
ــناختي هر نسل اشاره دارد كه همواره  چیز به جنبه هاي روان ش
ــاري، اخالقي،  ــكل عدم انطباق كامل رفت ــود دارند و در ش وج
رواني و اجتماعي كنش هاي جدید در مقابل نسل قبلي مشاهده 

مي شود ]ساروخاني و صداقتي فرد، 1388: 13[.
ــا و هنجارهاي  ــاوت ارزش ه ــواًل به تف فاصلةنس�لي: معم
خانواده و فرزندان اطالق مي شود. به بیان دیگر، فاصلة نسلي به 
اختالفات دو نسل در تجربه، ارزش ها و هنجارها و به طور كلي 
به اختالف و شكاف فرهنگي قابل توجه دو نسل گفته مي شود. 
ــفورد فاصلة نسلي را »اختالف در نگرش یا نبودن  فرهنگ آكس
تفاهم و درك متقابل بین جوانان و افراد مسن«، تعریف مي كند 

]تاجیك، 1386: 22[.
ــت از بار معنایي خاصي كه انسان به برخي  ارزش: عبارت اس
اعمال، پاره اي حالت ها و بعضي پدیده ها نسبت مي دهد و براي 
ــت. ادراك  آن در زندگي خود جایگاه و اهمیت ویژه اي قائل اس
ــت. ارزش ها داراي یك  ــا از ادراك واقعیت ها متمایز اس ارزش ه
سلسله ضوابط و آثار خاصي هستند كه به میزان طرح آن ها در 
ــروكار  ــر و آنچه آدمي با آن ها س بخش هاي مختلف معرفت بش

دارد، ممكن است متفاوت باشند ]همان، ص23[.
هنجار:  به اصول و قواعدی اطالق می شود که رفتار انسان ها 
ــی، فعالیت  ــر، روابط اجتماع ــد. به بیان دیگ ــت می کن را هدای
ــاس قواعد و ضوابطی  ــل معمواًل بر اس ــترک و کنش متقاب مش
هستند که به این قواعد و ضوابط، اصطالحًا »هنجار« می گویند 

]همان،ص 24[.

نسلهاوتحول
ــل بشری از طریق توالد و تناسل استمرار مي یابد و نه تنها  نس
ــر از آن به لحاظ فکری و فرهنگی،  ــتی، که مهم ت به لحاظ زیس
به بقا و دوام خود ادامه می دهد. ویژگی برجستة زندگی انسانی 
ــه با زندگی حیوانی در همین عنصر فرهنگی خالصه  در مقایس
می شود. فکر به عنوان یک فرایند، به نرم افزاری به نام »فرهنگ« 
ــده است. سخت افزار مغز بشر، با کمک سیستم عاملی  مجهز ش
ــت، فرهنگ را در خود بپذیرد، آن را باز  ــته اس چون فکر توانس
تولید کند و به توسعة روزافزون آن بپردازد. در این میان نسل ها 
نقشی بسیار تعیین کننده در ایجاد این تحول داشته و خواهند 

داشت ]احمدی، 1392: 3[.

نسلهادرایران
در ایران اسالمی، سه نسل و سه تجربة نسلی را باید از یکدیگر 
تفکیک كرد. ابتدا نسلی که فرایند جامعه پذیری آن به سال های 
ــل در درون خود  دهه هاي 1330 و 1340 باز  می گردد. این نس
ــة 1320، کودتای 28 مرداد  ــد فضای باز ده تجربه هایی، مانن
ــرداد 1342 را دارد.  ــام پانزده خ ــای آن تا قی 1332 و پیامده
ــلی که روند جامعه پذیری آن به دهة 1350بر می گردد  دوم، نس
و وقایع مهمی مانند مبارزات دهة 50، پیروزی انقالب اسالمی، 
مقابله با جدایی طلبی ها و مخالفان نظام اسالمی، جنگ تحمیلی 
و حوادث پس از آن تا دهه هاي1360و 1370 را در بر می گیرد. 
در آخر هم نسل سوم است؛ نسلی که فرایند جامعه پذیری آن به 
سال های پس از پیروزی انقالب اسالمی برمي گردد و تجربه های 
ــگ تحمیلی و حوادث  ــالمی، جن ــی در پیروزی انقالب اس عین
ــت ایران را  ــت و درصد زیادی از جمعی ــته اس پس از آن نداش
تشکیل می دهد. در میان گروه قابل توجهي از این نسل برخی از 
ویژگی ها، مانند غیرفلسفی بودن، غیر ایدئولوژیک بودن، عالقه 
ــی، تمایل به  به جهان بیرون از ایران، عالقه به زندگی غیر سیاس
ــن اخالقی، عالقه مندی به نهادهای هنری و فرهنگی ایرانی،  دی
ــتر  براي  ــه توانایی ها و منابع درآمد خود، توانایی بیش متکی ب
ــه به ابعاد  ــای دموکراتیک، توج ــتن خصلت ه کار جمعی، داش
ــری از دیگر ملت ها،  ــانة زندگی، آمادگی برای یادگی زیبا شناس
ــیاری دیگر مشاهده  تفکر واقع بینانه و کاربردی در زندگی و بس

می شود ]علیخانی1382: 172[.

پیشینهموضوعفاصلهبیننسلها
موضوع نسل ها، تفاوت ها و یا اشتراك ها از دغدغة همیشگي بشر 
بوده است. »اگر اجازه دهیم كه اعمال بي سابقة  نسل هاي جوان تر ما 
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ادامه یابد، تمدن  ما محكوم به مرگ است.« این جمله روي یك لوح 
باستاني در شهر »اور« از مراكز تمدن سومري كه زادگاهابراهیمنبي 
)ص( بوده، نقش بسته است ]الور. 1373: 179[. شاید بتوان موضوع 
ــتین اقدام در این زمینه دانست. اعالمیه  محاكمة سقراطرا نخس
ــت، نشانگر گسست  ــقراط اس ــبانده روي دیوار كه بر علیه س چس
نسل هاست: »سقراط متهم به خیانت است. نخست به دلیل اینكه 
خدایان شهر را نمي پرستد و خود خدایان تازه اي آورده است. دوم به 

دلیل اینكه جوانان را فاسد مي كند.«
ــل جوان تر  ــال ارزش ها، باورها و هنجارهاي جامعه به نس انتق
ــن تر بوده هست.  ــر و افراد مس ــغولي هاي دائمي بش از دل مش
ــت كه بین ما و پدرانمان  افالطون مي گوید: »حقیقت این اس
اختالف زیادي وجود دارد و به این خاطر شرمساریم. اما پدرانمان 
را سرزنش مي كنیم كه در پاپیروس هاي باقي مانده از مصر قدیم، 
عبارت هاي شبیه این ها وجود دارد كه هشدار از وضعیت و رفتار 

عنان آمیز نسل جوان دارد ]افالطون، 1351: 23[.
در قرآن نیز شاهد مثال هایي این چنین وجود دارد: »والذي قال 
ــه اف لكما اتعدانني ان اخرج و قد خلت  القرون من قبلي و  لوالدی
ــتغیثان اهلل و یلك امن ان وعداهلل حق فیقول ما هذا اال  هما یس
اساطیر الالولین« ]احقاف/17[. و آن كس كه به پدر و مادر خود، 
آن گاه كه او را به پذیرش رستاخیز فرا خواندند، گفت. اف بر شما! 
آیا به من وعده مي دهید كه براي حسابرسي زنده و از خاك بیرون 
ــتند و  ــوم و حال آنكه امت هایي كه پیش از من زیس آورده مي ش
ــدند؟! و پدر و مادرش از خدا  مردند و هیچ یك از آن ها زنده نش
ــان را به ایمان متمایل سازد و به وي  یاري مي جویند كه فرزندش
مي گویند: واي بر تو! به خدا و رسولش ایمان بیاور كه وعدة خدا 
ــتاخیز خواهد آمد. او در پاسخ مي گوید: این جز  حق است و رس

افسانه هایي كه مردمان نخستین یافته اند، چیزي نیست. 
ــدر و مادر متدین  ــت كه پ ــن یكي از دردناك ترین امور اس ای
ــت و از او ارتداد و كفر  ــده اس ــان بي دین ش ببینند كه عزیزش
ــت كه فریاد استغاثه شان به آسمان بلند  ببینند. در این وقت اس
ــد: »ما هذا اال  ــتغیثان اهلل.« اما او مي گوی ــود: »و هما یس مي ش
اساطیر االولین«، این ها افسانه هایي هستند كه گذشته ها درست 
ــل مختلف بوده اند: یكي حالت  كرده اند. این آیات مظهر دو نس
ــل فاسد  ــل صالح را بیان مي كند و یكي حالت یك نس یك نس
ــا 218[. و در نهج البالغه نیز آمده  ــري، 1386: 216 ت را ]مطه
است: »و اعلموا رحمكم اهلل انكم في  زمان القائل فیه بالحق قلیل 
ــق ذلیل. اهله معتكفون  ــان عن الصدق كلیل و االزم للح و الس
ــائبهم اثم  علي العصیان مصطلحون علي الدهان فتاهم عارم و ش
ــم منافق و قارنهم مماذق. ال یعظم صغیرهم كبیرهم و  و عالمه
ــما  ال یعول غنیهم فقیرهم.« ]نهج البالغه، خطبة 233[: خدا ش
ــتید كه  ــما در روزگاري هس را رحمت كند. بدانید كه همانا ش
ــز، و حق طلبان  ــت گویي عاج ــدة حق اندك و زبان از راس گوین

ــكاري هم داستان اند.  بي ارزش اند. مردم گرفتار گناه و به سازش
جوانانشان بداخالق، و پیرمردانشان گنهكار، و عالمشان دورو، و 
نزدیكانشان سودجو هستند. نه خردساالنشان بزرگان را احترام 

مي كنند و نه توانگرانشان دست مستمندان را مي گیرند. 
ــل قبل  ــل جدید از نس ــدن نس در این عبارت ها نوعي دور ش
ــت كه به  ــود و این واقعیتي تاریخي اس ــاهده مي ش از خود مش
ــروز و ظهور مي كند  ــاوت و در ادوار مختلف ب ــكل هاي متف ش

]علیخاني. 1382: 194[

مؤلفههايتشخیصفاصلهمیاننسلها
ــل ها با  ــت، اگر به برخورد نس ــان معیارهاي گسس ــل از بی قب
ــه وضعیت قابل  ــاید بتوان گفت كه س یكدیگر نگاهي كنیم، ش
تصور است: پیوند نسل ها، گسست نسل ها، و تقابل نسل ها. در 
ــلي، وضعیت وحدت و همدلي میان نسل  حالت پیوند میان نس
سالخورده و جوان برقرار است و با انتقال تجربه از نسل قبل به 
نسل بعد، زندگي مسالمت آمیزي بین آنان جریان دارد. احترام 
ــت. در شرایط  ــوس اس متقابل در این نوع از روابط كاماًل محس
گسست نسل ها، احساس بي نیازي و استقالل باعث فاصلة بین 
ــود كه این فاصله، خود داراي مراتبي است و در  ــل مي ش دو نس
ــل  ــل ها، یعني بریدگي كامل میان دو نس نهایت به انقطاع نس
مي انجامد. البته چنین چیزي عماًل غیرممكن است. در شرایط 
ــل كه بر طرد، مقابله و تخطئة یكدیگر  تقابلي، رویارویي دو نس

متكي است، در عمل سبب تعارض، تخاصم و تضاد مي شود. 
ــه حالت مي توان گفت كه محور بحث ما   حال با تصور این س
ــت كه میان نسل ها مشهود است و باید  ــرایط گسست اس در ش
ــپس درمان آن كوشید. البته در این  ــخیص و س براي فهم، تش
ــه عنصر این وضعیت، یعني نسل  قدیم، نسل جدید  میان به س
ــي باید دقت و توجه خاصي  ــرایط روزگار و وضعیت محیط و ش

داشت ]همان، ص 172[. 

عواملایجادفاصلهبیننسلها
فاصلة نسلي معمواًل به تفاوت ارزش ها و هنجارهاي خانواده و 
فرزندان اطالق مي شود. به بیان دیگر، فاصلة نسلي به اختالفات 
ــل در تجربه، ارزش ها، و هنجارها و به طور كلي  مهم بین دو نس
ــل گفته  ــكاف فرهنگي قابل توجه بین دو نس ــه اختالف و ش ب
ــد: عدم تجانس  ــر 1383: 22[؛ مواردي مانن ــود. ]معید ف مي   ش
شئوني، نارسایي و انسداد در فرایند »انتقال ارزش ها و هنجارها« 
ــتگي و سرگشتگي هویتي، شكاف میان  به نسل جدید، گم گش
مرجع اجتماعي سنتي و نسل جدید، گسست فرهنگي، نوسازي
اجتماعي ]تاجیك، 1386: 38[، و نیز از خودبیگانگي، گسست 
ــر فرهنگي، نفوذ فرهنگ  ــت فكري، فق عاطفي در زمینة گسس

بیگانه و نبود الزام معنوي ]علیخاني، 1382: 196[.
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ویلدورانت منشأ اختالفات و مشاجرات بین دو نسل كهن 
ــنن آفرینش  ــتة طبیعي )تفاوت در خلقت و س و نو را به دو دس
و اكتسابي )روش هاي تربیتي، قوانین اجتماعي، اصول اخالقي، 
ــیم مي كند. وي در كتاب »لذت  ــوم عمومي( تقس و آداب و رس
ــاس و پیري را سن  ــفه«، جواني را  دورة غلبة خیال و احس فلس
ــان بیشتر  ــمارد كه در آن انس ــنت مي  ش ذوق براي قدمت و س
طالب نظم و خودداري است تا هیجان و آزادي. در عوض، میان 
ــالي را میان این دو در حال نوسان مي داند كه با شكیبایي از  س
هر دو حالت، براي خود تاروپود مي گیرد ]تاجیك. 1386: 48[. 

مبانينظريشكافنسلي
ــاي تاریخي  ــل و جوانان در بحث ه ــاي نس ــه موضوع  ه اگرچ
ــاي جدیدي  ــي، موضوع ه ــي و جامعه شناس ــرات اجتماع تفك
نیستند، اما طرح مسئلة شكاف نسلي سابقة طوالني ندارد. این 
موضوع عمدتًا پس از جنگ  دوم جهاني و به ویژه در دهة 1960 
ــد و چالش هایي بر سر آن در میان  در جامعة اروپایي مطرح ش
ــان به وجود آمده است. به  روشنفكران اجتماعي و جامعه شناس
ــكاف یا گسست  ــه دیدگاه عمده دربارة ش نظر بنگس�تون، س

نسلي وجود دارد:
 دیدگاهي كه از وجود »شكاف بزرگ« حمایت مي كند.

ــكاف بزرگ را توهم و آن   دیدگاهي كه در نقطة مقابل، ش
را ناشي از فریبكاري عمومي از سوي رسانه هاي عمومي مي داند. 
ــین كه به وجود، گسست و   دیدگاهي بین دو دیدگاه پیش

تفاوت انتخابي، میان نسل ها اعتقاد دارد]معید فر، 1383: 57[

مسئلةشكافنسليدرایران
دربارة وجود یا نبود شكاف نسلي در ایران و عوامل مؤثر بر آن 
ــه مي توان آن ها را به چهار  ــاي متفاوتي وجود دارند ك دیدگاه ه

دسته تقسیم كرد:
 دیدگاهي كه از وجود شكاف نسلي در ایران دفاع مي كند و 
معتقد است كه به تدریج هم شدیدتر مي شود. معتقدان به شكاف 
نسلي مدرنیته و تحوالت سریع اقتصادي- اجتماعي، فرایند جهاني 
شدن، تغییرات جمعیتي، تأثیر نخبگان و انقالب اسالمي را از یك 
ــو و عدم پاسخ گویي مناسب نظام سیاسي- اجتماعي كشور به  س
ــن تحوالت را از طرف دیگر، از جمله عوامل به وجودآورندة این  ای

مسئله در ایران دانسته اند ]قادري، 1382: 178-182[.
ــكاف  ــلي و نه ش ــت كه به تفاوت  نس ــاني اس  دیدگاه كس
ــوان برخي از  ــرة آنان مي ت ــد. در زم ــلي قائل ان ــت نس یا گسس
ــز برخي از متفكران اجتماعي و  ــناس و نی نظریه پردازان روان ش
محققان را قرار داد. دسته اول، معتقدند تفاوت  نسل ها، پدیده اي 
ــت و دسته دوم معتقدند اگر چه  بیولوژیك و روان شناختي اس
ــل ها تفاوت هایي وجود دارد  ــل جوان با سایر نس میان نس

ــلي كرد.  ــت نس ــكاف یا گسس ــا از آن نمي توان افاده ش ام
ــا 1382، 376[ ــي، 372 ت ]توكل

 دیدگاهي است كه مسئلة اصلي را گسست فرهنگي مي داند 
ــت نسلي. در این باره گفته شد كه شكاف نسلي نه یك  و نه گسس
مسئلة اجتماعي، بلكه یك مسئلة بیولوژیك و ناشي از اقتضاي سني 
است. از این  نظر، در شرایط گسست فرهنگي، جامعه نه بر اساس 
سن، بلكه بر اساس دو نوع رویكرد سنتي و جدید به دو گروه تقسیم 
مي شود و در هر  دو گروه پیر و جوان در كنار هم قرار دارند. اما شاید 
ــي از توأم شدن گسست  كثرت جوانان در یكي از این گروه ها ناش

فرهنگي و گسست نسلي باشد ]آقا جري، 1382: 162-169[.
ــده اي از متفكران اجتماعي  ــدگاه چهارم متعلق به ع  دی
ــلي نظر دارند و  ــكاف نس ــت كه با بیم و امید به پدیدة ش اس
ــود، ظرفیت  ــت مدیریت نش ــرایط فعلي اگر درس معتقدند ش
ــكاف نسلي دارد. این  ــترش تفاوت نسلي را تا سر حد ش گس
ــكل نسل  ــرایط انقالب در ایران و مش متفكران با توجه به ش
ــاري بر ارزش ها، نمي توانند به وجود یا عدم  انقالبي در پافش
قطعي شكاف یا گسست نسلي رأي دهند، اما با تناظر شرایط 
ــكاف نسلي را در  ایران و انقالب هاي اجتماعي دیگر، وقوع ش
ــرایط تداوم انعطاف ناپذیري سیاسي جامعه و نسل انقالب  ش

ــر، 1383: 63-64[.  ــد ]معید ف ــال مي  دهن احتم
در ایران به نظر مي رسد، از میان سه عامل پیش گفتة زمینه ساز 
ــوم حائز اهمیت باشد. در واقع در ایران  ــكاف نسلي، عامل س ش
ــعة اقتصادي- اجتماعي  ــه گام هاي مهمي در جهت توس اگرچ
ــكوفایي اقتصادي و  ــته شده است، اما هنوز به مرحلة ش برداش
ــورهاي اروپاي دهة 1960 وارد  ــان كش ــعة اجتماعي بس توس
ــده ایم. در مقابل در ایران به واسطة شرایط انقالبي و پدیدة  نش
جهاني شدن، طي دهه هاي اخیر تغییراتي بنیادي رخ داده است. 
ــي است كه  یكي از مهم ترین این تغییرات، دگرگوني نظام ارزش
ــراي اكثر افراد، حتي افراد عادي نیز در این مرحله كم و بیش  ب
محسوس است ]رفیع پور. 1378: 1[. در واقع، تغییرات فرهنگي 
ــدیدي به وجود آمده اند كه ممكن است موجب شكاف نسلي  ش
ــده باشند. البته برخي صاحب نظران كشور معتقدند  در ایران ش
ــل ها تأثیر داشته و اگر چه ارزش هاي  این تغییرات در همة نس
ــل هاي قبل از خود تغییر یافته، اما به  ــل جوان بیشتر از نس نس

پدیدة شكاف نسلي منجر نشده است ]معید فر، 1383: 64[.

شكافنسلهاوخانواده
ــلي و برون  ــواده در كانون روابط درون نس ــلي در خان هر نس
ــن میان، یكي از  ــدد و متنوعي قرار مي گیرد. در ای ــلي متع نس
ــام اجتماعي،  ــواده به عنوان یك نظ ــاي بنیادین خان ویژگي ه
ــت كه موجب مي شود در طول زمان دستخوش  پویایي آن اس
ــود. از جمله مظاهر تغییر در نقش، ساختار و كاركرد  تغییر ش
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ــت كه در طول زمان، متأثر از روابط  خانواده دگرگوني هایي اس
ــوع مي پیوندد  ــلي به وق ــلي نوین و یا تفاوت هاي میان نس نس

]ساروخاني و صداقتي فرد. 1388: 15[.

تحولواستحالةفاصلةنسلي
ــي خانواده و جامعه،  ــلي تحت   تأثیر الگوهاي واكنش فاصلة نس
ــكال گوناگون تجلي و تحول پیدا كند. مهم ترین  مي تواند به اش
اشكال تجلي و تحول فاصلة نسلي عبارت است از: حفظ فاصله 
ــت فاصله و تابعیت  ــرفت هاي نسل جدید؛ شكس و تأمین پیش
كامل نسل جدید از نسل  قدیم؛ سرخوردگي و سرگشتگي نسل 
جدید و واكنش هاي نامنسجم آن؛ تبدیل فاصله به گسست. هر 
ــت تحت تأثیر راهبردهاي مختلفي  یك از این حاالت ممكن اس
ــط خانواده ها و سایر نهادهاي اجتماعي در پیش گرفته  كه توس

مي  شوند، تحقق پیدا كنند]احمدي. 1392: 3[. 
ــه اختالف هاي  ــي اعتقاد دارند ك ــان غرب برخي جامعه شناس
نسلي، بیشتر معطوف به جامعه است تا خانواده. چنان كه جان
ــان  گیلیس مي گوید: مطالعات مربوط به »طاغیان جوان« نش
مي  دهد كه گرچه درجه اي خاص از تنش فرزند والدیني وجود 
ــي جوانان نه خانواده، كه محیط  دارد، اما هدف اصلي گردنكش
ــي و آموزشي كه  ــت. یعني نهادهاي اجتماعي، سیاس خارج اس
ــل قدیم تر هم هویت تلقي  ــتقیم با نس صرفًا به گونه اي غیرمس

مي شوند]ساروخاني و صداقتي. 1388: 27[.
ناگفته نماند كه عصیان نوجوانان همیشه بازتابي از رفتار والدین 
نیست، بلكه گاهي ساختار ژنتیكي و خلق و خوي متفاوت نوزادي 
تا نوجواني، جواني و بزرگ سالي ادامه مي یابد. رسانه هاي گروهي 
ــینمایي نیز بر شدت تعارض با والدین تأثیر  به ویژه فیلم  هاي س
ــلي مي تواند  ــكالت مرتبط با تقابل بین نس دارند. همچنین مش
ناشي از عوامل دیگري باشد كه از درون اجتماع ناشي مي شوند. 
ــد مكمل نقش خانواده در  ــي از نهاد هاي مهمي كه  مي توان یك
فرهنگ پذیري باشد، آموزش و پرورش است. زیرا آموزش و پرورش 
سعي در تداوم تغییر و تحول نسل ها براساس ارزش هاي درست 
ــت كه به  ــدن وظیفه اي اس دارد. فرهنگ پذیري و اجتماعي ش
ــب فرهنگ  ــناخت هاي دوران كودكي و كس تغییر عادت ها و ش

مورد قبول اجتماع منجر مي  شود ]عباسي اول. 1389: 49[.
به طور كلي سه نوع جامعه در زمینة جامعه پذیر كردن نوجوانان 

مشكل دارند كه بعضًا مبتال به جامعة ما نیز هست:
 جوامعي كه  در آن ها نوجوانان در برابر انتخاب هاي متنوع، 
ــه در تعارض هاي  ــد،  و در نتیج ــده قرار دارن ــترده و پیچی گس
چند گانه گیر مي كنند. یكي از دالیلي كه در عصر نوین نوجواني 

طوالني تر شده همین است. 
ــت، اما مي توانند از طرق  ــان كم اس  جوامعي كه امكاناتش

مختلف به امكانات بیشتري دست یابند.

ــان با  ــراي نوجوان ــان ب ــه برنامه ریزي هایش ــي ك  جوامع
ویژگي هاي رواني ـ جسمي شان متناسب نیست ]همان، ص46 

و 47[

نقشالگوهايتعامليخانوادهدرتحولواستحالة
فاصلهنسلي

در دوران ما خانواده و نقش ها، مسائل و روابط دروني و بیروني 
ــتخوش دگرگوني ها و تحوالت بسیار شده است. برخي  آن دس
ــي زوال مي پندارند و  ــه تضعیف یا حت ــادي رو ب ــواده را نه خان
ــف و كاركردهاي خانواده به تدریج به  برآن اند كه یك یك وظای
ــه و به دیگر نهاد هاي اجتماعي انتقال مي یابد و روابط  كل جامع
ــاي خانواده نیز در جامعة ما روز به روز  محكم عاطفي میان اعض
ــت تر و كم رنگ تر مي شود. حال آنكه خانواده البته در طول  سس
ــیاري را از سر گذرانده و شكل هاي  تاریخ فراز و نشیب هاي بس
ــت، اما روي هم رفته  نهادي پویا و مقاوم است  گوناگون یافته اس
كه به تناسب شرایط اجتماعي و تاریخي تحوالتي مي پذیرد، با 
تحوالت اجتماع وفق مي یابد و در عین حال جامعه را نیز با خود 

تطبیق مي دهد ]سگالن. 1370: 9[. 
یكي از عناصر مهم در این میان، الگوهاي حاكم بر روابط درون 
ــب در خانواده ها  ــیوة رفتار غال ــت. این الگوها كه ش خانواده اس
ــرا و پویا؛ الگوي  ــخص مي كنند، عبارت اند از: الگوي پذی را مش
ــوي كناره گیر؛  ــلطه گر؛ الگوي مقابله اي؛ الگ ــته؛ الگوي س وابس

الگوي نامنسجم؛ الگوي زیستي. 
در الگوي پذیرا و پویا، افراد خانواده در سطوح متفاوت یكدیگر 
را مي پذیرند و در عین حال به فردیت هم احترام مي گذارند. این 
پذیرش و احترام موجب مي شود، هم جمع و هم فرد، از پویایي 
الزم براي استمرار یك زندگي معنادار برخوردار باشند. خانوادة 
ــلي  پذیرا و پویا به طور بالقوه فضاي الزم براي تأمین فاصلة نس
ــلي را داراست. چنین  ــت نس و جلوگیري از تبدیل آن به گسس
خانواده اي با ظرفیت پذیرشي خود و نیز تحمل خطاهاي اعضا، 

امكان تجربه هاي جدید را فراهم مي سازد. 
ــته كه اعضاي آن، فردیت و استقالل را تجربه  در الگوي وابس
ــاس وجود و هستي  نكرده اند و تنها با پیوند هاي اجتماعي احس
مي كنند، با علقه هاي عاطفي قوي، امكان فاصله گرفتن اعضا از 
ــركوب مي شود. به این ترتیب الگوي وابسته  روابط خانوادگي س
ــلي به  ــب ترین فضا را براي جلوگیري از تحقق فاصلة نس مناس
ــت نسلي  وجود مي آورد. در چنین فضایي به طریق اولي گسس

نیز بسیار كم به وقوع خواهد پیوست. 
ــك یا چند نفر به  ــود دارند كه در آن ها ی ــي وج خانواده های
ــران را تحت قیمومیت خود  ــیوه اي عمل مي كنند كه دیگ ش
ــد و اعمال آنان را تحت نظارت و كنترل خویش قرار  مي گیرن
دهند. به این نوع از روابط، »الگوي تعاملي سلطه گر« مي گوییم. 
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الگوي سلطه گر دو موقعیت متفاوت را مي تواند به وجود آورد 
ــلي راهبردي  ــا، در مواجهه با فاصلة نس ــك از آن ه ــه هر ی ك
ــد. موقعیت اول در اثر موفقیت آمیز  خاص را موجب خواهد ش
بودن سلطه گري به وجود مي آید. زماني كه الگوي سلطه گر از 
عهدة نقشي كه دارد به خوبي برآید. همچون خانوادة وابسته، 
ــركوب خواهد كرد. در این الگو  ــت را یكجا س فاصله و گسس
ــكل دوم،  ــتي. در ش ــه فاصله اي مجاز خواهد بود و نه گسس ن
زماني كه سلطه گري با شكست مواجه شود و الگوي سلطه گر 
ــل برنیاید، زمینة الزم  ــاي نقش خود به طور كام ــدة ایف از عه
براي عصیان فرزندان و در نتیجه گسست نسلي فراهم مي آید. 
ــلطه گر فاصله را حذف مي كند و یا  در اصل الگوي تعاملي س
ــدن فرزندان در هنجارهاي خانوادگي را محقق  ــتحیل ش مس
ــتگي مي اندازد  ــان را در دامن گسس ــتقیمًا آن مي كند، یا مس

]احمدي. 1392: 5[.

اما در یك خانوادة آزاد منش، تك تك اعضاي خانواده قابل احترام 
ــتند. تمامي اعضا صالحیت و حق دارند. دربارة مسائل مربوط  هس
ــاركت داده  به خود و خانواده اظهارنظر كنند و در تصمیمات، مش
شوند. در عین حال، همگي مسئولیت دارند در اخذ تصمیم و انجام 
وظایف به روش عقالني عمل كنند. همكاري و تعامل اساس زندگي 
ــكیل مي دهد، به طوري كه اعضاي خانواده در  و فعالیت افراد را تش
صورت داشتن مشكل مي توانند به هم اعتماد و تكیه كنند و نسبت 

به هم نقش حمایتي ایفا كنند ]عباسي اول 1389: 5[.

راهكارهاوپیشنهادها
ــت كه تفاوت  ــل از هر چیز تذكر این مطلب ضروري اس قب
ــكار، نگرش ها و انتظارات والدین و فرزندان را باید به  میان اف
عنوان یك پدیدة كم وبیش طبیعي و اجتناب ناپذیر پذیرفت. 
ــند.  ــبیه به هم نمي اندیش ــیاري جهات ش اصواًل آن ها در بس
ــت كه بر نوجوان خود  ــته نیز نیس والدین نمي توانند و شایس
ــند. دائمًا تعقیبش كنند و به  ــته باش كنترل همه جانبه داش
ــت كه امر و نهي هاي زیاد از نظر  تملكش درآورند. باید دانس
ــدي بازدارنده است. باید توجه داشت كه زندگي نه صرفًا  رش
ــكل مي گیرد.  ــال هاي كودكي ش در دوران بلوغ، بلكه طي س
ــه به خاطر داشته باشیم این است كه  نكته اي كه باید همیش
ــت و بي  دست  نباید از كودكان نوجواناني درمانده، زبون، سس
ــب تجارب  ــه آنان فرصت الزم براي كس ــاخت. باید ب و پا س
بزرگ ساالن در چارچوب هاي حل مسئله و مقابله با مشكالت 
داده شود. باید كمك كرد تا نوجوان به سوي تصویري روشن 

از خود هدایت شود. 
ــجام بخشیدن به عناصر  تالش اصلي فرد در این مرحله، انس
ــت. او به یك دورة زماني براي تأمل  ــین اس هویتي دورة پیش
ــزرگ دورة نوجواني، بي ثباتي و  ــر نیاز دارد. زیرا خطر ب و تفك

ــفتگي هویت است. توجه داشته باشیم كه بخشي از فقدان  آش
ــریع  ــد س ــاي مطلوب زندگي نوجوانان به علت رش فرصت ه
جسماني و طغیان غرایز آنان است. بنابراین باید این تحریكات 
ــت و مثبت هدایت كرد. باید  و انرژي هاي اضافي را به راه درس
ــه فرزندمان بفهمد و به ما  ــیم، به طوري ك الگوي صداقت باش
ــرد در خانواده كار  ــعي ك اعتماد كند. با حفظ آرامش، باید س
ــاي ارتباط آن  ــد. از بدترین حالت ه ــمكش و نزاع نكش به كش
ــت كه آشكارا به دوستان نوجوان توهین كنیم. باید همواره  اس
كانال هاي ارتباطي را باز گذاشت و خطاهاي مكرر آنان را، بارها 
و به طرق گوناگون نادیده گرفت و بخشید. والدین باید بدانند 
ــت. كوتاه سخن  ــن تقویمي اس كه جدایي معنوي مهم تر از س
اینكه در نوجواني پیوند میان والدین و نوجوان از بین نمي رود، 
ــكل تازه اي به خود مي گیرد و ایده آل آن است كه این  بلكه ش
ــرگرداني هویتي نوجوان به سوي ثبات هویتي هدایت شود  س

]همان، ص52[.
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ــن منابع دین مقدس  ــنت« معتبرترین و اصلي تری »قرآن و س
ــان به تأیید عقل سبب  ــالم به حساب مي آیند كه اعتبار ایش اس
ــت، همواره موضوع اندیشه ورزي و مرجع مواضع فكري  شده اس
ــند. به گونه اي كه پي جویي مفاهیم  ــالم باش و اعتقادي امت اس
ــري در این منابع، روش مستمر مسلمانان در  كلیدي حیات بش
ــم كلیدي و مؤثر در  ــت. از جملة این مفاهی طول تاریخ بوده اس
كیفیت حیات انسان، مفهوم »فرهنگ« است. در اندیشة اسالمي 
فرهنگ به معناي اخص آن، مشتمل بر نظام اعتقادات، ارزش ها، 
اخالقیات و رفتارها، و منبعث از وحي و جهت دهنده و محتوا بخش 
ــت. باورها، اعتقادات و ارزش هاي  نظام ها و بخش هاي جامعه اس
اسالمي، شاكلة اجزاي جامعة اسالمي را ایجاد مي كنند و پایه هاي 
بینش، گرایش و رفتارهاي فردي اجتماعي فرد مسلمان را بنیان 
ــي باورها، اعتقادات،  ــن یكپارچگي و درهم تنیدگ مي نهند. همی
ــاخته  ــالم را به یك فرهنگ مبدل س ارزش ها و رفتارها، دین اس
است. سازه ها و عناصر كلیدي1 این فرهنگ در منابع اصلي اسالم 
)قرآن و سنت( ذیل عنوان »حكمت« و »كتاب« قابل رؤیت اند كه 

با اشراف به زبان قرآن و ذائقة سنت مي توان آن ها را احصا كرد.
ــر چند كه از فرهنگ به معنا و واژة مصطلح آن )ثقافئ( در قرآن  ه
و جوامع روایي تعبیري یافت نمي شود، اما مفاهیم مترادف و ناظر به 
حقیقت فرهنگ در كتاب و سنت استعماالت گوناگوني2 داشته است. 
ــدف از انزال كتب  ــنت، تحقق »حیات طیبه« ه از منظر قرآن و س
ــت و حیات طیبه )زندگي معقول و مؤمنانه( جز در  ــال انبیاس و ارس
ارتباط درست و مؤمنانه با خدا، خود، خلق  و خلقت تعریف نمي شود. 
ــته و شایسته تحقق حیات  فرهنگ در حقیقت، لوازم و عناصر بایس
طیبه، یا به عبارت دیگر، شیوة مشروع و مطلوب ایجاد  و تداوم ارتباط 
با چهار ركن نظام هستي است. فرهنگ از نگاه كتاب و سنت در بستر 
»عقالنیت«3 و »آزادي«4 شكل مي گیرد و بر »خردورزي« و »اقناع«5 
تكیه دارد. در این میان انبیا)علیهم السالم( با دو راهبرد »تبشیر« و 
»انذار«6 به عنوان تبیین كنندگان )ابراهیم/4( و اصالحگران فرهنگ 
ــان ها  ــه از دیدگاه قرآن تنها خود انس ــاي نقش مي كنند. چرا ك ایف

هستند كه مي توانند براي ارتقا و اصالح فرهنگ خود اقدام كنند7.
ــتمر و  ــازي و آموزش فرهنگ امري مس از نگاه وحي، دروني س
ــي المؤمنین اذ بعث فیهم  ــت: »لقد من اهلل عل تعطیل ناپذیر اس
رسوال یتلوا علیهم آیاته و یزكیهم و یعلمهم الكتاب و الحكمئ و ان 

حجتاالسالمدكترمحيالدینبهراممحمدیان
معاونوزیرورئیسسازمانپژوهشوبرنامهریزيآموزشي

مفهوم شناسي »فرهنگ«
از مــــنظر كتاب و سنت

كانوا من قبل لفي ضالل مبین« )آل عمران/ 164(. استعمال افعال 
مضارع كه داللت بر دوام و استمرار دارند، مفید این معناست. 

ــد  ــد ضابطه مند و محكم باش ــرآن، فرهنگ بای ــدگاه ق  از دی
)... یعلمهم الكتاب و الحكمئ...- جمعه/2(.

از منظر كتاب اهلل، فرهنگ در باورها و بینش هاي اصیل دیني 
ریشه دارد8.

ــت )فأقم  ــتگاه فرهنگ فطرت الهي اس از دیدگاه قرآن، خاس
وجهك للدین حنیفا فطرئ اهلل التي فطر الناس علیها- روم/ 30( 
و از همین رو قرآن خود را ذكر )مایة بیداري و تنبه فطرت- ان 
هو اال ذكر للعالمین- یوسف/ 104( و پیامبر را مذكر )فذّكر اّنما 

انت مّذكر- غاشیئ/ 21( معرفي مي كند.
ــي و جاهالنه مي تازد )افحكم الجاهلیئ  قرآن به فرهنگ خراف
ــون- مائده/ 50(  ــن من اهلل حكما لقوم یوقن یبغون و من أحس
ــتاید )خذ العفو و أمر بالعرف و أعرض عن  و عرف نیكو را مي س

الجاهلین- اعراف/ 199(.
ــمیت مي شناسد )ما  ــدن فرهنگ را به رس قرآن تجدد و نو ش

ننسخ من آیئ أو ننسها نأت بخیر منها او مثلها- بقره/ 106(.
ــازي آن را تدریجي  ــد دروني س ــتقرار فرهنگ و فراین ــرآن اس ق
مي داند )و قرآنا فرقناه لتقرأه علي  الناس علي مكث و نّزلناه تنزیال- 
اسراء/ 106( )كذالك لنثبت به فوادك و رتّلناه ترتیال- فرقان/ 32(.

ــل جامعه بر فرد )اولئك  ــرآن ضمن تأئید تأثیرگذاري متقاب ق
ــئ  الذین هدي اهلل فبهداهم اقتده- انعام/ 90(. و )اذا فعلوا فاحش
ــراف/ 28( و فرد بر  ــا  علیها آبائنا و اهلل أمرنا بها- اع ــوا وجدن قال
ــیرتك االقربین- شعراء/ 214(. )ان الفرعون  جامعه )و أنذر عش
ــیعا یستضعف طائفئ منهم یّذبح  عال في االرض و جعل اهلها ش
ــائهم- قصص/ 4(، متولیان فرهنگ را به  ــتحي نس ابنائهم و یس
تقید بر فرهنگ رهنمون مي شود )أتامرون الناس بالبر و تنسون 

أنفسكم- بقره/ 44(.
ــه حق مي داند نه  ــاخص حقانیت فرهنگ را ابتناي ب قرآن ش
ــرا من األحبار و  ــا الذین آمنوا اّن كثی ــت اكثریت )یا ایه خواس
الرهبان لیأكلون أموال الناس بالباطل و یصدون عن سبیل اهلل- 
توبه/ 34( و همگان را به اتباع حق فرا مي خواند )الذین یّتبعون 
ــول النبي االمي الذي یجدونه مكتوبا في التورائ و االنجیل  الرس
ــل لهم الطیبات و  ــروف و ینهاهم عن المنكر یح یأمرهم بالمع

برنامة درسی و آموزشی علوم اجتماعی
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یحّرم علیهم الخبائث و یضع عنهم اصرهم و االغالل التي كانت 
علیهم فالذین آمنوا به و عزروه و نصروه و اتّبعوا النور الذي أنزل 

معه اولئك هم المفلحون- اعراف/ 157(.
ــترك زیست بوم را معتبر مي داند و از خرده  قرآن باورهاي مش
فرهنگ ها حمایت مي كند )قل یا اهل الكتاب تعالوا كلمئ سواء9 

بیننا و بینكم- آل عمران/ 64(.
زبان فرهنگ سازي و فرهنگ پیرایي قرآن، به تناسب گسترة 
مخاطبان به زبان عمومي است )و ما أرسلنا من رسول اال بلسان 

قومه لیبین لهم- ابراهیم/ 4(
از سوي دیگر، قرآن براي القاي پیام فرهنگي خود از قالب هاي 

فرهنگي بدیع و نوعي بهره جسته است؛  از آن جمله اند: 
انگیزشهنري

فرهنگ براي دروني شدن نیازمند روش هاي جذاب و زیباست. 
ــاني پیوند استواري  چرا كه میان پیام فرهنگي و زیبایي پیام رس
ــبیه، تصویرسازي،  ــتعاره، كنایه، تش ــتفاده از اس وجود دارد. اس
داستان و... در انتقال و تثبیت پیام وحي در ذهن مخاطب تأثیر 

بسزایي داشته است.
گوناگونيپیام

ــدار، بشارت، حكایت، تذكر، تشویق،  انتقال پیام در قالب هش
ــیوه اي بدیع و  ــر ش ــر و... با توجه به طبع تنوع طلب بش تصوی

فرهنگي است.
شفافیتورسایي

آیات قرآن به رغم اشتمال بر متشابهات )هو الذي انزل علیك 
ــابهات-  ــاب منه آیات محكمات هن ام الكتاب و آخر متش الكت
ــاندن پیام به مخاطب هیچ  آل عمران/ 7(، از لحاظ تفهیم و رس

ابهام و نارسایي ندارد )هذا لسان عربي مبین- نحل/ 103(.
تركیبيبودناهداف

بیان اهداف متعدد در گزاره هاي واحد از ویژگي هاي فرهنگي 
قرآن است. براي مثال، در گزاره هاي شرعي به تأثیر و پیامدهاي 

اخالقي و عاطفي اشاره مي شود.
تكراروتلقین

ــنده نمي كند،  ــرآن در بیان حقایق و ارزش ها به یك بار بس ق
بلكه در مواضع متعدد پیام خود را تكرار مي كند؛ اما نه تكراري 

یكنواخت و مالل آور، بلكه تكراري همراه با تنوع و تازگي.

پينوشتها
ــالمي در منابع معتبر، ادب، خصال، علم، اخالق  1. عناصر كلیدي فرهنگ اس
ــود و همه ذیل مفهوم  ــن امور« نامیده مي ش و به مفهوم عمومي آن »محاس
ــت كه  ــامل هر نمود و فعالیتي اس ــان دارند. این حكمت ش ــت« جری »حكم
ــد. اولین بنیان گذار  ــد نیروبخش حیات هدف دار هر فرد و جامعه باش مي توان
ــان، قریحه و  ــه آدمي را با قلم، بی ــت ك ــدة این فرهنگ خداس و حمایت  كنن
ذوق، كمال جویي و كشف اصول پایدار و رودخانة دائم الجریان رویداد ها مجهز 
ساخته و با دو بال احساسات و اندیشه او را به پرواز در آورده است. )جعفري، 
ــو الذي بعث في  ــمارة 157، آبان 78( »ه ــان فرهنگي، ش ــي، كیه محمدتق
ــوال منهم یتلوا علیهم آیاته و یزكیهم و یعلمهم الكتاب و الحكمئ  االمیین رس

و ان كانوا من قبل لفي ضالل مبین« )جمعه/2(.
ــنت ها، آداب و رسوم )قد خلت  2. قرآن كریم در جایي از فرهنگ به عنوان س
ــئ المكذبین-  ــروا كیف كان عاقب ــیروا في  االرض فانظ ــنن فس من قبلكم س
ــلنا  ــاد كرده و در جایي دیگر از آن به زبان قوم )و ما ارس ــران/ 137( ی آل عم
ــان قومه لیبین لهم- ابراهیم/ 4( تعبیر نموده است و آنجا  ــول اال بلس من رس
ــه  حكم جاهلیت  ــي آن روزگار تعرض مي كند، از آن ب ــه فرهنگ جاهل كه ب
ــوم یوقنون- مائده/  ــن من اهلل حكما لق ــم الجاهلیئ یبغون و من احس )افحك

50( یاد مي كند.
3. قد بینا لكم االیات لعلكم تعقلون )حدید/ 17(.

4. ال اكراه في الدین قد تبین الرشد من الغي. )بقره/ 256(.
ــنئ و جادلهم بالتي هي  ــك بالحكمئ و الموعظئ الحس ــبیل رب 5. »ادع الي س
ــت استواري دعوت بر سه  ــن« )نحل/ 125(. عالمه طباطبایي معتقد اس احس
ــخن پندآموز و  ــن و انكارناپذیر(، موعظه )س عنصر حكمت )بیان حقایق روش
ــي مخاطب را به كنار  ــخني كه موانع ذهن ــن )س خیرخواهانه( و جدال احس
ــان بر پایة  ــد( به خردورزي و اقناع تكیه دارد و باعث خودانگیزگي انس مي زن

آگاهي و انتخاب مي شود. )المیزان، ج12: 264(.
ــرین و منذرین لئال یكون للناس علي اهلل حجئ بعد الرسل و  ــال مبش 6. »رس

كان اهلل عزیزا حكیما« )نساء/ 165(.
7. »لقد جائكم رسول من انفسكم عزیز علیه ما عنتم« )توبه/ 128(.

ــام فرهنگي  ــا و بینش ها در نظ ــا بودن باوره ــر مرجعیت و زیربن ــرآن ب 8. ق
ــنت هاي  تأكید دارد. از این رو كمتر آیه اي مربوط به ارزش هاي اخالقي یا س
اجتماعي وجود دارد كه به باورها ارجاع و استناد داده نشده باشد. آیات 172 
تا 197 و 222 تا 240 سورة بقره بیانگر احكام  و تشریعات است و حال آنكه 

پشتوانة همة  این  دستورات باورهایي چون علم، رحمت و عقاب الهي است.
ــاوي ایجاد كند  ــك به آن و لوازمش بین افراد جامعه تس 9. كلمه اي كه تمس

)طباطبایي، المیزان، ج 3: 389(.
ــئ. الّن التثنیئ اّول مراتب التكریر...  ــي عن معني التكریر بمادئ التثنی 10. كّن
فالقرآن مثاني ألّنه مكرر االغراض و هذا یتضمن امتنانا علي االمئ باّن اغراض 
كتابها مكررئ فیه لتكون مقاصده ارسخ في نفوسها و لیسمعها من فاته سماع 

امثالها من قبل. )ابن عاشور، التحریر و التنویر: 68(.

سرشد
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ي�ه
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برنامة درسی و آموزشی علوم اجتماعی

میزگ���ردنقدكتابهايدرسي
جامع���هشناسيباش���ركت
دكترپارسانیا،دكترقانعيراد،
دكترافروغوحبیبهصالحنژاد

اشاره
ــي موضوع میزگردي است  ــي جامعه شناس نقد كتاب هاي درس
ــوي »انجمن  ــان و منتقدان این كتاب ها كه از س ــركت مؤلف با ش
ــي آموزش وپرورش« و »انجمن اسالمي دانشجویان  جامعه شناس

دانشكدة علوم اجتماعي دانشگاه تهران« برگزار شد.
در بخش اول این میزگرد )مندرج در شمارة 68 رشد آموزش علوم 
ــالم دكتر حمیدپارسانیا، از مؤلفان اصلي  اجتماعي( حجت االس
كتاب هاي درسي جامعه شناسي، به تشریح انگیزه ها و اهداف تألیف 
كتاب هاي جدید و مقتضیات و شرایطي كه در فضاي تدوین آن ها 
ــپس دكتر محمدامینقانعيراد،  ــت، پرداخت. س مؤثر بوده اس
ــي ایران، و خانم حبیبهصالحنژاد، از  رئیس انجمن جامعه شناس
دبیران با سابقه و از اعضاي انجمن جامعه شناسي آموزش وپرورش، 
به نقد این كتاب ها هم از منظر اهداف مؤلفان و مباني فكري آن ها، 
ــخ گویي به نیازهاي مخاطبان، یعني دانش آموزان و  هم از نظر پاس
معلمان و نیز مقتضیات و شرایط اجتماعي جامعة ایران پرداختند.
ــاي دكتر عماد ــي این میزگرد دیدگاه ه ــون در بخش پایان اكن
ــدان این كتاب ها، همراه با  ــناس و از دیگر منتق افروغ، جامعه ش
ــخ هاي دكتر پارسانیا به این نقد و نظرها از نظرتان مي گذرد.  پاس
ــالوه بر اعضاي اصلي میزگرد در این  ــت كه ع الزم به یادآوري اس
نشست، دكتر لطیفعیوضي، مسئول فعلي گروه علوم اجتماعي 
ــئول  ــي، و نیز محمدمهديناصري، مس دفتر تألیف كتب درس
ــل توجهي از دبیران، محققان،  ــابق این گروه، در كنار جمع قاب س

استادان و نیز دانشجویان حضور داشتند.

  رودررويمــــــؤلفان
مـــــنتقدان

محموداردوخاني
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افروغ: من عاشق نقد هستم، نقد و بلكه نفي. هیچ تحول، توسعه  
ــت،  ــت. نفي »عدم« نیس و تغییري بدون نقد و نفي امكان پذیر نیس
»ناوجود« است كه به همة وجودهاي شما خط و ربط مي دهد. سهم 
وجود فعلیت یافته نسبت به آن ناوجود كه توانسته فعلیت بیابد، مثل 

قطرة كوچكي در برابر یك دریاي بي انتهاست. 
ــي علم درجه یك است و فلسفة  عزیزمان، مي گویند جامعه شناس
ــؤال این است ك مباني فراتئوریك و فلسفي  اجتماعي درجة دو. س

علم جامعه شناسي چیست؟
ــي در چه هستي شناسي سیر كرد  براي اینكه ببینیم جامعه شناس
تا به اینجا رسید و با كدام كیهان شناسي چنین شد، از نقطة عطفي 
به نام دكارت، شروع مي كنیم ما نمي توانیم بگوییم یك چیزي كه به 
نام جامعه شناسي شكل گرفته، علم است و انتقادي است، محافظه كار 
نیست. خیر این گونه نیست. بسیاري از جامعه شناسان محافظه كارند. 
ــونز محافظه كار بود. اگر این تلقي از جامعه شناسي و تجلي اش  پارس
در كتاب ها نبود، شاید امروز این واكنش نسبت به آن وجود نداشت. 
مطالبي كه گفته شده است، انسجام ندارد، ضمن اینكه بعضًا مطالب 

هم ژورنالیستي است.
چه كسي گفته وبر طرف دار ارتباط و پیوند ارزش با واقعیت است؟ 
اگر دانش آموزان ما باید مسائل اجتماعي را بشناسند و مسئله محور 
ــند، احسنت، اما جامعه شناسي ما تا چه اندازه مسئله محور شده  باش
ــود؛ بر محتواي آن اثر مي گذارد.  ــت؟  جایي كه علم تولید مي ش اس
ــت و  ــتگاه و زادگاه زمینه خوبي براي علم بومي اس ــن خاس بنابرای

نمي توانیم به زمینه توجه نكنیم. 
ــا را به دانش آموز  ــان چه بوده ایم كه حاال مي خواهیم این ه خودم
ــار بیاوریم؟ اگر در  ــال دهیم؟ چگونه مي خواهیم دانش آموز را ب انتق
ــیون اتفاق مي افتد، باید به آن توجه داشت، اما  واقعیت  سكوالریزاس

مگر آنچه در واقعیت مي گذرد مالك داوري حقیقت است؟
در مورد مفهومي به نام »عقل عرفي« ایرادي هم به آقاي پارسانیا 
ــتان به درستي نقد كردند كه نباید نظریة انتقادي را به  دارم و دوس
ــه در جامعه مي گذرد، وفاقي روي  عقل عرفي تقلیل داد. گویي آنچ
ــد، كه جنبة تاریخي پیدا  ــت و اكثریتي روي آن توافق دارن آن هس
ــود.  ــد، به نحوي كه محل اتكاي نظریه پردازان انتقادي مي ش مي كن
ــند، اما نظریه پرداز انتقادي مي شناسم كه  شاید بعضي این طور باش

مي گوید حقیقت وجودي - اگر مي خواستم احتیاط به خرج ندهم، 
مي گفتم حقیقت نفس الحقي- صرفًا آنچه كه واقعي است، نیست و 

مي تواند نباشد، و چیز دیگري باشد. 
ــمندي هستند كه جامعه شناسان غرب، یعني  این ها مباحث ارزش
آن هایي كه مبدأ آن  محسوب مي شوند، اول كمتر به آن توجه داشتند. 
خیلي چیزها را مفروض گرفتند كه اكنون محل بحث است. دوركیم 
ــد. این از  ــود نقد كرد كه چرا مي گویي ذهن باید خالي باش را مي ش
كجا آمد؟ چرا مي گویي باید از عینیت آغاز كنیم؟ این ها مفروضات تو 
بودند. به همین دلیل بعدها با گیرهایي مواجه شدند و آمدند فلسفة 
ــفة علم را كلید زدند. امروز دنیا دارد روي این  علوم اجتماعي یا فلس
موضوع كار مي كند كه چرا ما به مضموني بپردازیم كه در مقدماتش 
اشكال داریم؟ اگر از روز اول در ایران فلسفة علوم اجتماعي مي آمد، 

حال و روز جامعه شناسي این نبود.
ــت بگویید شما به عنوان   ــي االن چیست؟ ممكن اس جامعه شناس
ــري؟ من  ــؤال مي ب ــر س ــي را زی ــرا جامعه شناس ــناس چ جامعه ش
ــي را زیر سؤال نبردم، وضعیت آن را در ایران زیر سؤال  جامعه شناس
ــگاه تهران كه زیر سیطرة فرانسه  ــم در دانش بردم. تفوق پوزیتیویس
ــؤال مي برم. االن كدام جامعه شناسان در دنیا طرف دار  است، زیر س
ــم هستند؟ خیلي محدودند. اشاره شد كه برخي مباحث  پوزیتیویس
ــتناد به قرآن یعني كالمي؟ كالم  ــت. آیا صرف اس كتاب كالمي اس
ــوند. مگر  یعني چه؟ یعني ادله هایي كه براي اثبات خدا مطرح مي ش
گزاره هاي قرآن همه در خدمت اثبات خدا هستند؟ یعني قرآن زبان 
ــد و از عالم واقع  ــناختاري ندارد؟ زباني كه عقیده نباش گزاره اي و ش
ــته باشد، ندارد؟ به صرف اینكه بگوییم كالمي است، به  حكایت داش
ــن موضوع نقد جدي وارد نكرده ایم. من نقدهایي هم دارم كه چرا  ای
دبیران ما مي گویند مباحث كتاب سخت اند. نقدهایتان را بكنید، ولي 
ــخت نیست. من حتي عقیده دارم كه متأسفانه كار را ساده  كتاب س
كرده اند. در این كتاب ها مضامین سخت را ساده و كپسولي كرده اند. 
ــت  فكر مي كنند القاي ایدئولوژیك مي كنند اصاًل ایدئولوژي چه هس

و چه نیست؟ 
ــد: آنكه مي گوید  ــد، مي گوی ــنگي مي زن ــي گیدنز حرف قش آنتون
ــت. یكي دیگر  ــت، خود مبلغ یك ایدئولوژي اس ایدئولوژي مرده اس
ــان مطرح و بزرگ در این زمینه مي گوید: تئوري هاي  از جامعه شناس

اف�روغ:آیاكتابميخواهددانشآم�وزراانتقاديباربیاوردیا
انب�اريازاطالعاتمتنوعدراختی�اراوبگذارد؟آیاكتابباید
وحدترویهگفتمانيداشتهباشد،یااینكهبایدوضعیتآشفته

وچندپارادایميجامعهشناسيرابهدانشآموزمنتقلكند؟
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علوم اجتماعي هم باردار ارزش اند و هم داللت ارزشي دارند. هم باردار 
عمل اند و هم داللت عملي دارند. نهایتًا آمدند گفتند: پیش فرض هایي 
را مفروض بگیریم،  چون اثبات تجربي ندارند، تكیه گاه اثبات تجربي 

هستند. 
بیش از این نمي خواهم در مورد مطالب دوستان صحبت كنم. قبل 
از بحث ها و نقدهاي محتوایي خودم در مورد كتاب، چند سؤال دارم 

اگر ممكن است كمك كنید كه پاسخ دریافت كنم. 
ــوردي مي خواهد با  ــه كار كند؟ چه برخ ــت چ این كتاب قرار اس
ــته باشد؟ دانش آموز ما را خمیر فرض كرده است كه  دانش آموز داش

مي تواند هر طور مي خواهد به آن شكل بدهد؟ 
ــت گذاري كالن نوشته شده است و  بنابراین  این كتاب ذیل سیاس
ــه، دانش آموز باید  ــله اهداف خاص را دنبال كند یا ن باید یك سلس
ــته باشد و معلم ما هم مي تواند حرف هاي  ذهني خالق و فعال داش
ــد؟ البته در جاهایي، با پرسش  ــته باش دیگر بزند و قدرت مانور داش
ــده است كه دانش آموز هم باید  ــخ به دبیر امكان مانور داده ش و پاس
ــوز را انتقادي بار  ــتقبال كند. آیا كتاب مي خواهد دانش آم از آن اس
بیاورد یا انباري از اطالعات متنوع در اختیار او بگذارد؟ آیا كتاب باید 
وحدت رویه گفتماني داشته باشد، یا اینكه باید وضعیت آشفته و چند 

پارادایمي جامعه شناسي را به دانش آموز منتقل كند؟ 
ــگاه كه این طور نیست. درست است كه در آنجا هم آشفتگي  دانش
پارادایمي هست، ولي هر جا بروي تفوق یك جریان خاص را مشاهده 
ــا را منتقل كنند؟ باالخره  ــي. آیا كتاب ها باید تكثر دیدگاه ه مي كن
ــت. به نظرم دكتر  ــته اس چارچوب مصوب هم روي كتاب اثر گذاش

پارسانیا باید این مطالب را بشكافند. 
به نظر من دوستان درست مي گویند. هدف از تألیف كتاب تا حدي 
ــي  ــت. به همین خاطر كتاب هاي درس ــذاري عملي بوده اس تأثیر گ
جامعه شناسي بار ایدئولوژیك آشكار دارند، در حالي كه مي توانستند 

این طور نباشند.  
ــرب را مطرح كرده و از  ــاب در جاهایي بحث فرهنگ معاصر غ كت
ــت كه من واقعًا آن را  ــخن گفته  اس تقابل حقوق الهي و طبیعي س
نمي پسندم. بدبختي غرب به معناي جغرافیایي آن از آنجا شروع شد 
كه انسان را در برابر خدا قرار داد. این خطا هم در اومانیسم بود و هم 
در بازگشت مجدد به قرون وسطا. در حالي كه اگر خدا و انسان با هم 
دیده مي شدند و به جاي »خرد خودبنیاد«، »خرد خدا بنیاد« گذاشته 

مي شد، ما نه اومانیسم را شاهد بودیم و نه نیهلیسم را. 
اما یادمان نرود كه بستر اجتماعي و مفهومي بي توجهي به انسان و 
جایگاه او را كلیسا كلید زد. راه بازگشت یا روي برگرداني از اومانیسمي 
كه نتیجه اش نیهلیسم است، بازگشت به تكلیف گرایي صرف نیست. 
خدا و انسان دو روي یك سكه هستند و رابطة متقارن دارند. در اینجا 

ــت. در این مباحث كتاب تا  ــكافتن این موضوع نیس فرصتي براي ش
حدودي رنگ شرایط هم مشهود است. از طرف دیگر، جامعه شناسي 
معرفت هم روي این قبیل موضوعات بحث دارد. این بحث برمي گردد 
به آن سؤال فلسفي كه شما تعّین را به جامعه مي دهید یا اثربخشي 
را؟ این دو با هم تفاوت دارند. مؤلفان كتاب قدري هم تحت تأثیر بحث 

ماهواره و هسته اي و این جریانات بوده اند. 
ــانیا مؤلف  ــؤال از دكتر پارس ــالمي هم یك س در بخش انقالب اس
كتاب دارم. فرموده اند انقالب اسالمي الگوي رفتاري خودش را از فقه 
ــي شیعي گرفت، جز اینكه والیت فقیه را پذیرفت  اجتماعي و سیاس
ــت والیت فقیه باشد، من امروزه  و این موضوع كه حكومت باید دس
اثري از فقه سیاسي و اجتماعي در ادارة كشور نمي بینم. اصاًل احساس 
مي كنم آنچه كه امام در كتاب والیت فقیه گفته اند، نسبتي با نحوة 
ادارة كشور ندارد. یعني كشور اصاًل فقهي اداره نمي شود )به بانكداري 
و اقتصاد توجه كنید(. این موضوع را واقعًا مفروض نگیریم و رد نشویم. 
ــالمي و سقوط قدرت هاي سیاسي در  در مورد جنبش بیداري اس
ــور عربي كتاب عجوالنه قضاوت كرده است و مي بینیم كه  چهار كش

آن قضاوت ها درست نبودند. 
ــانیا شما كنش محور و اتفاقًا كاماًل وبري هستید. وقتي  دكتر پارس
ــت؟ عمل معنا دار مي رود روي فرد.  ــیم: عمل معنادار چیس مي پرس
ولي وقتي به سراغ وینچ مي رویم، او مي گوید: عمل معنادار به گروه 
ــي معنا دار عمل  ــراد اگر قاعده مند عمل كنند، یعن ــردد و اف برمي گ
ــند. مهم به كارگیري آن  ــند چه نشناس كرده اند؛ چه قاعده را بشناس
ــت. نمي  گویم كه این ادعاها مطلقًا درست هستند، ولي  در عمل اس
نمي توان رد هم كرد. در واقع افراد و اعضاي گروه از كنششان آگاهي 
ــود. بحث مستوفي در  ندارند، ولي كنش اجتماعي هم تلقي مي ش
همین مورد هست. حداقل اینكه این كنش محوري جاي تأمل دارد 
ــتند.  شما اینجا بحث  ــیاري از كنش هاي ما آگاهانه نیس و اینكه بس
تفاوت علوم طبیعي و اجتماعي را مطرح كرده اید، مضمون بحث این 
ــاس حكمت عملي و نظري بین این ها جدایي قائل  ــت كه براس اس
ــت. علوم  ــرض مي كنم علوم طبیعي هم ارادي اس ــده اید. بنده ع ش
طبیعي هم مفهوم محور و اجتماعي است. ما با مفاهیم خود به سراغ 
ــوم مي رویم. علم در نقطه اي قرار ندارد كه به ذهن بیاید. نه ذهن  عل
ــت، نه علم آنجا نشسته  است كه تو آن را كشف كني.  تو منفعل اس
ــت و خیلي پیچیده تر است. چه كسي گفته است  اصاًل این گونه نیس
ــت و اندیشمندي كه  ــت، غیر خالق تر اس كه هر كس منفعل تر اس
ــت؟ و اگر پیش فرض داشت، اگر  ــت، عالم تر اس ذهنش خالي تر اس
سؤال داشت، اگر دركي از جهان عیني داشت و براساس آن تحقیق 
ــه قدرت پیش بیني علوم طبیعي و  ــاره كردید ب كرد، عالم نیست.اش
ــوم اجتماعي. قدرت پیش بیني علوم طبیعي و علوم اجتماعي هر  عل

پارس�انیا:اینکتاببایددومشکلراحلکند:اول،ارتباطبادانشآموز،و
دومارتباطبامعلم.خیلیتالشش�دکهمطالبومفاهیمبهصورتس�ادهو
ابتداییبیانشوندکهبهنظرمنموفقبود.امامسائلحوزةاجتماعیکهفقط

مسائلمتنزندگینیستند،خودرشتةعلوماجتماعیهممسئلهاست
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ــده، بر چه اساسي استوار است؟  معناي نفي محدودیت ها تعریف ش
ــد- به قول دكتر قانعيراد- و بینش  اگر انسان فقط اجتماعي باش
ــته باشد، به طوري كه انگار بر ساختة اجتماعي است،  اجتماعي داش

نفي این محدودیت ها چگونه ممكن مي شود؟ 
ما جامعه شناسي را براي چه مي خواهیم؟ مي خواهیم به ما بگوید كه 
موانع و محدودیت ها كدام اند. روابط ارباب رعیتي تعمیم یافته این ها 
هستند و انسان باید تمام این ها را بشكند. این فقط در جامعه شناسي 

به دست نمي آید. همین طور نگوییم جامعه شناسي فقط این است!
ــت و تكثر زیادي دارد. شما مي گویید با  ــي متنوع اس جامعه شناس
ــك دارم كه تنها مالك  ــي مي توانیم داوري كنیم. من ش عقل عمل
ــد. با شما فلسفي تر بحث مي كنم. اصاًل مگر  داوري، عقل عملي باش
عقل عملي از عقل نظري جداست. بحث فلسفة اخالق را هم در اینجا 

مفروض گرفته اید. 
ــت هم مي گویند. در كتاب  ــتند كه درس ــاره اي داش ــتان اش دوس
نوشته اید یكي از جامعه شناسان كه منظور دوركیم است. خوب چرا 
اسمش را نبردید؟ یك  جاي دیگر گفته اید: به شناختي كه حسي و 
تجربي نباشد، معرفت مي گویند. هر چه فكر كردم مستند این تعریف 

را ندیدم )ص91 كتاب(. 
ــناخت تجربي داللت انتقادي ندارد. شناخت تجربي  ــته اید ش نوش
ــادي دارد. اگر با نگرش و نگاه  ــود، داللت انتق هم اگر خوب توجه ش
فراتئوریك ببینیم، آن هم داللت انتقادي دارد، ولي مي خواهد خودش 

را به غفلت بزند. 
در كتاب جامعه شناسي1 در جایي نوشته اید كه پدیده هاي اجتماعي 
ــتند. اما در جامعه شناسي2 بحث دیگري  ــان هس نتیجة كنش انس
ــده است و احساس كردم شكاف وجود دارد. آنجا فردمحور  مطرح ش
است و اینجا یكباره ساختاري مي شود و پارسونزي است. چنانچه در 
كتاب جامعه شناسي2 كلمه هاي كاركردگرایي و ساختارگرایي دیده 

مي شوند. 
مكرر به عقل و وحي به عنوان راه شناخت ارزش ها اشاره داشته اید. 
منكر آن نیستم، اما حصرش را قابل بحث مي دانم و باید توجه شود. 
ــرش و وفاق پدید  ــدرت اجتماعي بدون پذی ــاره كرده اید كه ق اش
نمي آید. این چه حرفي است دكتر پارسانیا؟ پس اغوا چیست؟ ظلم 
ــت و قدرت اجتماعی پدید  ــت؟ فریب چیست؟ اگر چنین اس چیس

نمی آید، پس به جنبش کار نداشته باشید!
ــاب یک گام به  ــم که این کت ــاس می کن ــا تمام این نقدها احس ب
جلوست. یا تلنگری به بحث های جدید است و مشکالت اجتماعی را 
بازتاب می دهد. اما آیا امکان تغییر آن هست؟ آیا امکان اینکه رشد و 

تعالي پیدا کند، هست یا نیست؟ 
ــما به عنوان مؤلف محترم کتاب باید دبیران را دعوت کنید تا با  ش

ــت.  این ها بحث هاي قوي فلسفة علوم اجتماعي  دو محل سؤال اس
هستند كه در سطح دنیا مطرح مي شوند. كسي كه مي گوید تبیین و 
پیش بیني دو روي یك سكه اند، جهان را بسته فرض كرده است. آنكه 
مي گوید آنچه در گذشته اتفاق مي افتد، در آینده هم اتفاق مي افتد، 
یعني مي گوید انسان نمي تواند چیزي را تغییر بدهد. تا همین اواخر، 
اساس علم جامعه شناسي »رگیوالریتي« بود؛ یعني همه چیز براساس 
ــي مي تواند اتفاق بیفتد.  اما خیلي  ــك روال منظم و قابل پیش بین ی
ــت اتفاق بیفتد، اما نیفتاد. عوامل ارادي اش جور  چیزها هم مي توانس
نبود، این طور نبود كه توانش نباشد. در مورد تبیین و پیش بیني این 
بحث ها وجود دارند. كسي نمي گوید كه تبیین و پیش بیني نمي توانند 
ــوند، اما شرط و شروط دارد؛ انسداد دروني و انسداد بیروني  جمع  ش
دارد. شما باید به این مباحث مسلط باشید. همچنین احساس كردم 
ــوع انتقاد از  ــد و بعد یكدفعه موض ــف مباحثي را مطرح مي كن مؤل
كنش هاي ناپسند ظالمانه را پیش مي كشد كه برخاسته از مقدمات 
قبلي نیست. ما ابتدا باید تصویري از جامعه، جامعه شناسي و انسان 

بدهیم تا بتوانیم بگوییم جامعه شناسي چنین كاركردي دارد.
ــتي بركنش انساني و  ــد نگاه دوآلیس ــانیا به نظر مي رس دكتر پارس
ــت. نمي خواهم بگویم این دوآلیسم یك قول  اجتماعي حكم فرماس
حق است و نمي خواهم بگویم گرایش جامعه شناسي به تلفیق كنش 
ــت. این یك بحث فلسفي است، اما فلسفة محض هم  ــاختار اس و س
نیست مضاف است كه اشاره شد. دكتر پارسانیا من این موضوع را در 

كتاب شما ندیدم.  
 پارسانیا: شما از تعریف دوآلیسم مي گویید. یعني شما مي گویید 
ــود. در واقع انسان در  ــاختار تبدیل ش ــاني مي تواند به س كنش انس
ساختار به دنیا مي آید، اما مسلوب االختیار در برابر ساختارها نیست؛ 

یك عمل تبدیل شوندگي دارد. 
ــد. بحث داوري در علوم  اف�روغ: در جایي بحث داوري مطرح ش
اجتماعي بر چه  پایه هایي استوارتر است؟ واقعًا علوم اجتماعي بر چه 
پایه اي مي تواند داوري كند؟ اینكه مي گویید علوم اجتماعي باید ما را 

انتقادي بار بیاورد، با رویكرد پوزیتیویستي سازگار نیست.
جناب پارسانیا، تفسیر صحیحي از جامعه شناسي انتقادي به دلیل 
تقلیل آن به عرف به دست نداده اید. كسي كه از شما مي پرسد كدام 
عرف، چون در عالم ضرورت طبیعي وجود دارد، چه نفي پوزیتیویسم 
ــود دارد. چون  ــم طبیعي و اجتماعي چیزهایي وج مي گوید در عال
ــه اي نگاه مي كند و تفكر دیالكتیكي و لذا نمي تواند بي توجه  منظوم
ــاختار مكعب اجتماعي را بررسي كند. در غیر این  به این عامل و س

صورت یا فرد را به جامعه تقلیل مي دهد یا جامعه را به فرد. 
ــك هم تجلي  ــودي دارد. آخرین مرحلة دیالتی ــت وج ــرد قابلی ف
ــت مي آید. آزادي كه به  ــت كه با آزادي به  دس قابلیت هاي فردي اس

صالحنژاد:روشنكنیدجامعهشناسيمبتنيبرنقلبهچهروشيميتواندمشكالت
جامعهماراحلكند؟تفكراجتماعيكهمادردورانارسطووفارابيداریموآنبحثي
كهعالمهطباطبایيدر»اعتباریات«دارد،بهنظرميآیدنوعيشناختميدهندولياز

دلاینمباحثعلمجامعهشناسيوحلمسئلةاجتماعيبیروننميآید.
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شما 
ــث  بح

داشته باشند.
شنیدن  پارس�انیا: 

ــت. این  ــما واقعًا مغتنم اس نظرات ش
ــو زمان زیادی  ــد، برای گفت وگ ــم از مطالب خوبی که بیان ش حج

می طلبد. 
ــاره کردند،  ــور که در مطلب آخر اش ــاب دکتر افروغ، همان ط جن
ــتن کتاب درسی در حوزه ای که یک مجموعة علمی به نام علوم  نوش
ــته  ــی نداش اجتماعی تعین یافته، ولو هیچ کاری به کتاب های درس

باشد، کار شاقی است.
در تألیف این کتاب ها الزاماتی وجود داشته است؛ از جمله، توجه به 
حوزة فرهنگ عمومی و تعهدی که این کتاب به اسناد باالدستی دارد.

ــتان توجه داشته باشند، آموزش وپرورش نظام علمی نیست،  دوس
نظام فرهنگی است. یعنی آموزش عمومی است، نه تخصصی. بخش 
ــود؛ یعنی نوعی ایجاد  ــه انجام می ش ــدة جامعه پذیری در مدرس عم

آمادگی برای ورود دانش آموزان به دنیای علمی.
من به خیلی از مسائلی که گفته شد به لحاظ نظری معتقد هستم 
که باید باشد اما الزامات اجازة وارد کردن آن بحث ها را نمی داد. برای 
ــروع کرده ایم  ، ولی بنده  مثال ما در این کتاب ها از فرد و از ُکنش ش

اصاًل به آن معنا فردگرا نیستم.
البته یکی از الزامات ما هم در مورد فرد این بود که طوری نشود که 

ــئولیت  با نوعی کارکردگرایی، فرد، مس
ــری  ــت آن کاًل ام ــردی و حقیق ف

تاریخی و اجتماعی تلقی شود.
ــد، یک  ضمن اینکه گفته ش
ــو  ــرات به این س ــله نظ سلس
ــه این  ــا من ب ــد، ام مي رون
ــتم.  نیس معتقد  ــوع  موض
ــرحی بر کتاب  من قباًل ش
ــتم  ــی1 داش جامعه شناس
ــای  ــوان »جهان ه ــا عن ب
آقای دکتر  اجتماعی« که 
ــدا گفتند خیلی  ــروغ ابت اف
ــده اید، من گفتم  فردگرا ش
ــان در  عبور کردیم از آن. ایش
ادامه اشاره داشتند که در جلد 
ــده ایم. چه طور  دوم پارسونزی ش

این ها را می شود جمع کرد؟
ــت که  اف�روغ: این همان تحولی اس

پارسونز هم داشته است.
ــن فرد عامل و  پارس�انیا: یعنی دیالكتیك بی
ــاختار و قبل از آن، فرد و جامعه بحثی جدی است.  س
اتفاقًا دانش آموز با این موضوع در همین مجموعه مواجه می شود. 
ــخصی و ذهنیتی دارد. هرچند بعداً بگویید  فرد باالخره یک حوزة ش
این حوزة شخصی را جامعه تعیُّن می دهد. این هیچ منافاتی ندارد، با 

اینکه بگوییم حوزة فردی وجود دارد.
ــود دارد. برخی می گویند همة  ــورد نظرات مختلفی وج در این م
فردیت، هویت اجتماعی است و اجتماع آن را شکل می دهد و برخی 

آن را تقلیل می دهند. 
یادم هست، وقتی، رئالیسم انتقادی صدرا در انجمن جامعه شناسی 
ــث را اداره کردند و  ــد، آنجا دکتر قانعی راد بح ــته ش به بحث گذاش
دكتر مرادیناقد بودند که گفتند شما در این کتاب به فلسفة علوم 

اجتماعی قاره ای و فلسفة آلمانی نپرداخته اید.
ــا در انجمن  ــته اید؟ م ــم فراموش کردید کجا نشس ــن گفت م
ــان ایران هستیم و فضای غالِب ساینس اینجاست.  جامعه شناس
ــت. اگر وارد فلسفه  ــفة تحلیلی اس ــت فلس آنچه اینجا الزم اس
ــیة  ــوم اصاًل مخاطب ندارم. من باید از حاش قاره اي و آلماني ش
ــة 20 و 30 هم جلوتر نیامده  ــی موجود که از ده جامعه شناس
ــئلة  ــروع کردیم با تبیین مس ــم. لذا از ِوبِر ش ــت، کانال بزن اس

پوزیتیویستی و بعد هم بیان جریان های تفسیري و انتقادی.
البته به رویکرد انتقادی ظلم شده است و بنده رویکرد انتقادی را که 

نگاهمثبتدبیرانبه
کتابهایجدید

دکترلطیف عیوضي
مسول گروه علوم اجتماعی دفتر تالیف کتاب های درسی

قصد نداشتم صحبت كنم، اما در پاسخ به این سؤال كه »چرا علوم اجتماعي مي خوانیم «.
ــالمي است، باید از این منظر به آن پاسخ  ــي آموزش وپرورش جمهوري اس چون این كتاب جامعه شناس

دهیم:
ــوم براي حل  ــعة  دانش اجتماعي ، دوم براي تربیت فرزندان جامعة ایران، س ما علوم اجتماعي را، اول براي توس

ــي موجود از پس همة این ها برخواهد آمد؟ آیا ما در خدمت توسعة   ــائل جامعة ایران مي خواهیم. آیا جامعه شناس مس
جامعه شناسي موجود هستیم یا نه، بحث هاي تخصصي را مي طلبد كه در جاي خود باید مطرح شود؟

بنده براي تألیف این كتاب از دكتر افروغ خواستم كه مشاركت كنند. ایشان فرمودند اصاًل نمي خواهم سابقة همكاري 
با این مجموعه )دولت قبل( را داشته باشم. البته مجموعة سیاسي مدنظرشان بود، در حالي كه مؤلفان كتاب هیچ گرایش 

سیاسي نداشتند. 
از سوي دیگر، دوستان احتمال بدهند كه برخي بحث هایشان مطابق با واقع نباشد، مثل همین قضاوت هایشان و نسبت 

دادن هاي حاكمیتي به یكدیگر.
ــي جمهوري اسالمي را بنویسد، خود را دروازة یكطرفه براي صرفًا انتقال  ــت برنامة درس دفتر تألیف كه قرار اس
معاني و مفاهیم نمي داند. ما براي اولین بار كتابي را كه نوشتیم،  براي 50 جامعه شناس كشور ارسال كردیم و از 

استادان دانشكدة علوم اجتماعي دكتر رفیعفر انسان شناسي، دكتر معیدفرجامعه شناس،  دكتر میرزایي 
جمعیت شناس، و براي استادان دانشگاه هاي گوناگون سراسر كشور نیز كتاب را فرستادیم. حتي كتاب 

ــتیم با روش هاي  ــه حضور دارند، نیز دادیم و خواس ــه برخي دبیران منتقدي كه در این جلس را ب
خودشان آن را ساده سازي كنند.

ــته ام و حرف ها و نظرات آن ها  ــترین مواجهه را با معلمان و دبیران داش بنده بیش
را شنیده ام. 

ــي یكي از بهترین    ــار داریم كه كتاب هاي علوم اجتماع ما آم
بازخوردها را داشته است.
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اینجا آمده قبول ندارم. از بحث عقل عرفی کاماًل دفاع می کنم. یعنی 
عقل انتقادی در حوزة عرف در مواجهه با تحریفی است که در حوزة 

فرهنگ دارد رخ می دهد.
ــت. اصاًل حاق مطلب آنجا  آنچه که هابرماس می گوید همین اس
بیان شده است. متأسفانه در این کتاب ظلمی به کارهای آقای افروغ 

و خود بنده شده است.
بنده رئالیسم انتقادی را که در کتاب آمده، به آن معنا قبول ندارم. 
ــروزه در  ــده اند، ام ــه گانه ای که در کتاب بیان ش ــای س رویکرده
ــوند، مطرح  ــر می ش ــی منتش کتاب های علوم اجتماعی که به فارس
هستند، اما نه آن بخش دیگر از رویکرد انتقادی که آقای افروغ یک تنه 
دارد مطرح می کند، و نه رویکرد انتقادی را كه در حوزة عقالنیت ما 
ــت، اصاًل نمی شود مطرح کرد. اگر شما مبانی تان را عوض کنید  هس
و عقل را هم به عنوان یک منبع معرفت و مرجعیت، بشناسید و نقل 
و وحی را هم بپذیرید، ظرفیت های دیگری برای نوع دیگری از ورود 
انتقادی دارید که در این صورت نفس االمر و عقل عملی و نظري هم 

سر جای خودشان قرار دارند. 
البته این بحث که نسبت عقل عملی چه می شود، بحث  ُپر دامنه ای 

است.
ما طوری وارد بحث شده ایم که ذهن دانش آموز با فضاهای موجود 

آشنا شود.
ــی از این فضا جامعه شناسی ایرانی است، اما هدف این کتاب  بخش
ــت. یعنی علوم  ــی نیست، علوم سیاسی هم هس فقط جامعه شناس
اجتماعی است و خروجی اش برای همة رشته های زیرمجموعة علوم 
اجتماعی است. بسیاری از مطالب این کتاب هنوز هم در کالس های 
جامعه شناسی دانشگاه های ما مطرح نمی شوند. البته دانشگاه  تهران و 

عالمه دارند به این موضوع ها نزدیک می شوند. 
ــور به عنوان  ــم این کتاب در فالن کش ــم نمی آید بگوی بنده خوش
کتاب درسی پذیرفته شده است، چون این موضوع مالک نیست. اما 
ــتانداردهای آموزشی که در حوزة علوم اجتماعی مطرح  می گویم اس

هستند، در این کتاب رعایت شده است.
ــی پیش تر و جلوتر از نظریه های اجتماعی  به نظرم این کتاب خیل
ــًا این یکی از  ــی می  خواندیم و اتفاق ــت که ما در دورة کارشناس اس

مشکالت ما شده است.
ــکل را حل کند: اول، ارتباط با دانش آموز، و  این کتاب باید دو مش

دوم ارتباط با معلم.
خیلی تالش شد که مطالب و مفاهیم به صورت ساده و ابتدایی بیان 
ــائل حوزة اجتماعی که فقط  ــوند که به نظر من موفق بود. اما مس ش
ــائل متن زندگی نیستند، خود رشتة علوم اجتماعی هم مسئله  مس
است. فکر نکنید اگر رویکردهای مختلف را گفتیم و مسائل محله و 
شهر را نگفتیم، آن ها مسئله نیستند. خود رشته علوم اجتماعي هم 

مسئله است. دانش آموز باید با این مسئله آشنا باشد تا اگر فردا نظریه 
ــد نگاه پوزیتیویستي عاري از ارزش است  خاصي به او القا و گفته ش
ــد گفتند اینجا بحث  و تا صحبت از ارزش هاي معنوي و مذهبي ش
ایدئولوژیك شد بداند خود این نظریه هم ایدئولوژیك است. چه كسي 
گفته علم مستقل از حوزه هاي متافیزیكي و گزاره هاي دیگر مي تواند 

نفس بكشد؟
جایی از بحث گفته شده بود که سطوحی در حوزة فرهنگ هستند 
ــکل  ــق و بنیادهای حوزه های فرهنگ ش ــه این الیه های عمی که ب
ــفه و  ــطح از معرفت گاهی در حوزة مذهب و فلس می دهند. این س
گاهی در حوزة اسطوره است. آیا هر فرهنگی برای خودش عقالنیت 
دارد یا نه؟ این ها آن هسته های سخت درون هویت فرهنگی را دارند 
شکل می دهند. چون آقای قانعی راد به این بحث اشاره داشتند، من 
ــم. این بحث در این حد آمده بود که هر فرهنگی  ــاع می کن از آن دف
ــطوره اش و یا ادبیاتش از هستة سخت  ــفه اش یا اس با دینش، یا فلس
خودش حراست و آن را بازتولید می کند. اتفاقًا این هسته چه بدانیم 
چه ندانیم، چه بخواهیم یا نخواهیم و چه خوشمان بیاید یا خوشمان 
نیاید، در واقعیت خارجی آنچه علم نامیده می شود، همیشه دخالت 

داشته است.
البته من معتقد نیستم که واقعیت خارجی آنچه علم نامیده می شود، 
حقیقت علم است. این واقعیت علم است و ما می توانیم نوعی تئوری 

داشته باشیم که به رغم این واقعیت، حقیقت را تقلیل ندهد. 
ما در کتاب های جدید توانستیم از یک جامعه شناسي سخت- که 

به  نظرم کتاب های قبلي سخت بود- عبور کنیم.
دانش آموزي كه برای اولین بار دارد با این مفاهیم برخورد می کند، 
اتفاقًا آن طور که جامعة علمی ما در مقابل نقل و عقل و وحی موضع 
ــاط برقرار می کند.  ــری نمی کند و راحت تر ارتب می گیرد، موضع گی
ــکل ما با دبیران است. چون در نظام آموزشي، فقط یک رویکرد  مش
ــت، این دبیران اصاًل نمی توانند باور  جامعه شناختی مسلط بوده اس
ــد از حوزة دانش و  ــد بحث هایی که در کتاب های جدید آمده ان کنن
ــتند و این ها هم می توانند افق هایی را در معرفت  علم اجتماعی هس
ــت که  ــکل ما برقراری ارتباط با دبیری اس ــی باز کنند. مش اجتماع
ــونزی کار کرده است. وقتی به او می گوییم  کارشناسی خود را پارس
ــت دارد، نمی تواند  ــما دخال ــک، دین و امور دیگر در علم ش متافیزی
بپذیرد و وقتی برای خود او قابل پذیرش نیست، حاال چه طور می تواند 

آن را به دانش آموز منتقل کند؟!
ــی معرفت« باشد،  یقینًا این کتاب می تواند موضوع »جامعه شناس

یعنی در زمینة اجتماعی خودش شکل گرفته است.
ــی لحظات خاص بر کتاب های  اما من با این ادعا که فضای سیاس
ــت، به شدت مخالفم.  ــی جدید جامعه شناسی مسلط بوده اس درس
برخی از این جلدها در همین دانشگاه علوم اجتماعی شکل گرفته اند. 
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را  ما  ــی  اجتماع مطالعات 
ــر اعتم�ادی و یکی  دکت
دیگر از دوستان نوشتند. در 
تألیف هیچ کتابی این تعداد 

ــگاهی  از مجموعه های دانش
مشارکت نداشته اند. 

بنده خودم را کنار می  کشیدم 
از  ــی  ویرایش ــردم  می ک ــعی  س و 

بحث هایی که صورت می گرفت، تنظیم 
شود. هدف کتاب این بود که ذهن دانش آموز 

را از یک ذهن بسته نسبت به علم اجتماعی خارج کند، 
ــود،  تا چنانچه دانش آموز بعدها بخواهد وارد حوزة  علوم اجتماعی ش
ذهنش باز باشد. چون بعد ذهن او را در دانشگاه بیشتر خواهند بست، 

ما الاقل اینجا ذهن او را باز کنیم.
ــده نقل قول کردند که گفتم هدف این بود كه جهت بدهیم،  از بن
ــیر یک جریان  ــود این بود که به دانش آموز جهت دهیم تا اس مقص
خاص نشود. بداند که علم کاماًل متکثر است به لحاظ واقعیت عینی 
ــد که با  ــري یك مطالبه دانش آموز مي تواند این باش از چنین منظ
حوزة فرهنگ و تاریخ خودمان، دانش و فرهنگ اجتماعی متعلق به 

خودمان را داشته باشیم.
ــاره کردند به آ یات قرآن که ذکر کرده  ایم، ما چند روش را نقل  اش
کرده ایم. روش تجربی و خصوصیات خوب آن را نباید فراموش کرد. 
ــکال روش تجربی زبان و دست بستة آن نسبت به افق های دیگر  اش

است.
روش تجربی را به عنوان یک حوزه دانش ذکر کردیم و این موضوع 
ــا روش تجربی برخورد  ــی چگونه ب ــرح کردیم که روش عقل را مط
می کند. نظریة شناخت شهودی هم یک رویکردی است که در کنار 
عقل و نقل می توان برایش مرجعیتی قائل شد. البته اشاره شده است 

که اگر شهود با عقل جمع نشود، خطرناک است.
ما حتی دانش اسطوره ای و دانش و علم اجتماعی اسطوره ای داریم. 
ــب با  اصاًل مگر هیچ جامعه ای می تواند بدون فرهنگ و دانش متناس

خود باشد؟
ــته  در کنار این ها، ما دانش مبتنی بر حوزة نقل هم می توانیم داش
باشیم. استادان ما در این زمینه کار کرده اند. سنت های اجتماعی در 
ــتاد دانشگاه مشهد، و کار  قرآن، کار مرحومدکتراحمدحامد،اس
شهیدصدر در آنجا به عنوان دو کار در این زمینه ذکر شده اند، این ها 

تنها کالم نیستند و علم اجتماعی محسوب می شوند. 
ــرف و گزارة واقع نما  ــل هم به عنوان یک روش می تواند ح پس نق

داشته باشد و دارای علم اجتماعی مربوط به خودش است.
ــائلی که این کتاب مطرح کرده، این است که علم  اصاًل یکی از مس

ــای چندگانه دارد.  تعریف ه
ــکالت جدی  ــی از مش یک
ــت  جامعة علمی ما این اس
ــتة سخت معنای  که از هس
علم نیمة دوم قرن نوزدهم تا 
نیمة دوم قرن بیستم )این صد 
ــاله( نمی خواهد عبور کند. اگر  س
هم مي خواهد عبور كند عبورش هم 
به روش هاي ُپست مدرني است كه هنوز 

این هسته را حفظ كرده است.
ــي دیگري و با  معاني دیگر  ــا مي توانیم علم را به معان م

دانش هاي اجتماعي داشته باشیم. 
من متأسفم كه تا بحث عمیقي در الیه هاي هویت فرهنگي مي شود، 
یك نگاه سخیف روزمرة سیاسي و بازاري به آن مي كنیم. اینكه گفته 
مي شود، هستة سخت فرهنگ مدرن دارد به سوي اومانیسم مي آید، 
یا این عالم دارد سكوالر مي شود، این سكوالر شدن وصف یك واقعیت 
ــت. سكوالریزاسیون ماجرایي است كه بسیار پیش از  این جهاني اس
اینكه سكوالریزم محقق شود به صورت پنهان دارد رخ مي دهد، اصاًل 
از آن دفاع نشده است. من با سخن آقاي قانعي راد موافقم كه اگر به 

چنین شیوه اي نوشته شده است، حتمًا باید اصالح شود. 
آنچه كه در مسیحیت دارد مي گذرد، دنیوي گري با پوشش مذهب 
است. چرا؟ چون نگاه معنوي و دیني كردن به عالم و آدم در فرهنگ 
ــوي این جهان هم دارد،  ــت و لذا كسي كه تكالب به س ــتقر اس مس

پوشش معنوي و آسماني مي گیرد.
ــان  ــت، جه اس ــده  ــطوره زدایي ش اس ــان  ــدرن جه م ــان  جه
خداوندگاران زدایي شده است، جهان خداوند واحدزدایي شده است. 
ــر بخواهید از دین هم دفاع كنید،  ــاال در این جهان و فرهنگ،  اگ ح
ــب با آن دارد  باید توجیه كاركردي دنیایي كنید. یعني دیني متناس
ــت كاماًل قابل دفاع  ــاخته مي شود. این حرف حرف كوچكي نیس س

است. اصولي كه آنجا گفته شده، اصولي منطقي است.
این خطرات ما را هم دارند تهدید مي كنند. وقتي فرهنگ دیني 
ــت آن هایي كه تكالبي به سوي این عالم  بازمي گردد، ممكن اس
ــان پوشش معنوي و آسماني بنیان كنند.  دارند هم براي خودش
اینكه نوع هستي شناسي ما چگونه باشد، آیا رویكردي فلسفي یا 
ــطوره اي یا صورت دیگري داشته باشد، در الیه هاي گوناگون  اس
ــت جهان مدرن  ــگ تأثیر مي گذارد. لذا به همین دلیل اس فرهن
ــت. علم آن هم سكوالر است. سكوالر الزامًا ضد دین  سكوالر اس
ــت، اما دینش هم سكوالر است.  اینها مسائل جدي جامعة  نیس

ما هستند.
ــته باشیم؟ آیا یك قرائت معنوي از دین  چه قرائتي از دین داش

نمونهپرسشهاي
معلمانودانشجویان

 نمونة جامعة مقبول شما كه در كتاب ذكر كرده اید، 
چیست تا ما براي دانش آموزان مثال بزنیم؟

 شما مي گویید كتاب علمي است، اما گزاره هاي علمي را به 
راحتي مي توان رد یا قبول كرد، در حالي كه در كتاب هاي جامعه شناسي 
گزاره هایي هستند كه قبول نداشتن آن ها مستوجب مجازات اخروي است 

و جایشان در كتاب دیني است.
 شناخت شهودي كه آن را بهترین روش مي دانید و شامل ریاضت، 
سلوك و تقیه است، استداللي نیست. آیا ابن خلدون هم كه مثال زدید، با 

روش شهودي عمل كرده است؟
 چرا ساختار مطالب و محتواي كتاب را به  نحوي تنظیم 

كرده اید كه براي یك بچة دبیرستاني مناسب نیست. 
 چرا مطالب كتاب یكسویه هستند. همه چیز 

یا سیاه است یا سفید به نحوي كه براي 
دانش آموزان دل زدگي ایجاد 

مي كند. 
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ــته باشیم و با این رویكرد، مسائل سیاسي - اجتماعي مان را  داش
ــداراي اجتماعي را با این منطق پیش ببریم یا با  دنبال كنیم؟ م
یك منطق مدرن؟ دانش آموز از ابتدا باید بفهمد كه با هر مسئلة 
ــكل برخورد كرد: یكي راه آماده و در  ــي مي توان به دو ش سیاس
ــترس است، و یكي راه هاي دیگري كه بر یك تجربة تاریخي  دس
مبتني است و دانش آموز باید با روش هاي خالقانه آن را عملیاتي 

كند یا اینكه نظام علمي ما باید این كار را بكند.
ــرب در حال اتفاق  ــما به واقعیت آنچه كه در غ افروغ: اگر ش
ــاره مي كردید كتاب این گونه متهم نمي شد  كه غرب  ــت، اش اس

یكپارچه دیده شده است. 
ــت و یك  ــتي كه در غرب به خدا صورت گرفته اس این بازگش
ماتریالیست دو آتیشه مي آید خدا را به عنوان وجود مطلق وصف 
مي كند، و نهایتاً  مي گوید انسان در ارتباط با خدا مي تواند خود را از 
پدیدة از خود بیگانگي رها سازد، و آخرین مرحله را تسلط بر نفس 
ــیر منطقي براي آن درست كرده است، اگر این ها را  مي داند و س
مطرح مي كردید، هم به لحاظ تأثیر اجتماعي و هم به لحاظ اینكه 

قضاوت هاي یكطرفه نشود، بهتر بود.
ــي ما خطوط  ــون مواجهة فرهنگ ــول دارم چ پارس�انیا: قب
جغرافیایي اش را از دست داده است و خیلي از مطالبي را كه اینجا 

گفته شده اند، با شواهد آن طرف هم مي توان نشان داد. 
صالحنژاد: از نوعي جامعه شناسي نام بردید كه مبتني بر نقل 
است. سؤال این است كه: جامعه شناسي مبتني بر نقل چه دردي 
ــه ما  مي تواند دوا  كند؟ تفكر اجتماعي كه ما در دوران را از جامع
ــم و آن بحثي كه عالمهطباطبایيدر  ارس�طو و فارابي داری
»اعتباریات« دارد، به نظر مي آید نوعي شناخت مي دهند. ولي از 

دل این تفكر اجتماعي حل مسئلة اجتماعي بیرون نمي آید.
ــالم نقل مرجعیت ویژه اي دارد.  پارس�انیا: امروز در جهان اس
ــاي مبتني بر نقل هم خیلي متكثرند. بنده به یك معنا  رویكرده
معتقدم بیداري اسالمي رخ داده است. یعني گفت وگوها در ادبیات 
ــكل مي گیرند و نزاع هاي تاریخي ما دارند  ــالم دارند ش جهان اس
ــت. اما ما این  ــالمي اس برمي گردند. نمي گویم داعش جریان اس
ــته ایم و  ــان ظاهرگرایي )چون داعش( را در همة تاریخ داش جری
االن هم داریم. اما تعامل هاي جهاني مسئله را و پارامترها را تغییر 

مي دهند. 
ــة جریان ها، چه  ــأنیت و مرجعیتي بین هم ــگاه، ش ــل جای نق
رویكرد عرفاني و چه رویكرد عقلي دارد. ما نمي توانیم بگوییم كه 
ــبت به حقیقت عالم چیزي بگوید. اگر دارد  قرآن نمي خواهد نس
مي گوید، مسیرش چیست؟ مسیري كه ما معرفي كرده ایم، نقلي 
است كه هماهنگ با عقل و تجربه دارد عمل مي كند و در عمل 
ــود كه مطالعات تجربي و عقلي كاماًل پا به  نتیجه اش این مي ش

پاي نقل پیش مي روند. در واقع عقل ماست كه نقل را مي فهمد.
این موضوع در حدي ساده  سازي شده است كه دانش آموز بداند 
عقل و نقل باید با هم باشند. به عنوان یك مدل اجتماعي مطرح 

شده است.
ــت. گاهي  ــر من در ابن خلدون این حادثه اتفاق افتاده اس به نظ
گفته مي شود ابن خلدون یك حادثة شاذ تاریخي است كه اتفاق 
افتاده؛ نه قبل داشته است و نه بعد. مگر مي شود در جهان دانش 

چیزي پدید بیاید كه نه قبل و نه بعد داشته باشد؟
ــم. او دقیقًا آنجا  ــودش نبینی ــط در تاریخ خ ــدون را فق ابن خل
ــئله اي را مطرح مي كند، شدید هم بمباران شده و مورد نقد  مس
قرار گرفته است. كار او این است كه نقل تاریخي را بفهمد. عقل را 
هم در همان حد اشعري اش به عنوان یك قرینه به كار مي گیرد، 
ــت. بعد ببینید  ــر كرده با نقل هایي كه دربارة مهدویت اس بعد گی
چقدر با او بحث كرده اند كه شما چه طور با وجود این نقل ها این 

قسمت را زیر سؤال مي بري؟
ــط مي خواهیم یك  ــم و فق ــي عمل مي كنی ــا وقتي گزینش م
ــتي در بیاوریم، اصاًل بخش قابل توجه  جامعه شناسي پوزیتیویس

مقدمه را نمي خوانیم و رد مي شویم و مي رویم. 
ــت و بحث تجربه در حدي كه  در اثر ابن خلدون بحث نقل هس
ــود دارد. ما گفتیم كه جریان  ــعري اجازه مي دهد وج جریان اش

عقلي جهان اسالم هم مي تواند یك فرایند و مسیر داشته باشد. 
ــا علم و  ــتم كه آثار فارابي و عالمه را باید بیش من معتقد نیس
فلسفة اجتماعي به معناي ُكنتي دید. نه، این كاماًل علم اجتماعي 
ــالم است. ما باید معیار خودمان و تعریف علم را عوض  جهان اس
كنیم. علم را به همان معناي قرآني به كار ببریم و ببینم. هر ایه 

سنن الهي و قوانین تاریخي و اجتماعي را بیان مي كند یا نه.
صالحنژاد: شما فرمودید یكي از روش هاي شناخت اجتماعي 
وحي و شهود است. ما اگر بخواهیم بحث معرفتي داشته باشیم، 
ــالمي اینجا جزو مبادي تأثیرگذار است،  بحث نقل و فرهنگ اس
ــائل اجتماعي است. سؤال  اما بعد دیگر جامعه شناسي، حل مس
ــود از دل این جامعه شناسي نقلي به  ــت كه چگونه مي ش این اس
ــائل روز جامعه پرداخت و واقعیت هاي اجتماعي را تبیین و  مس

بررسي كرد؟
پارسانیا:نقل نمي گوید عقل و دانش تجربي را در كنار بگذارید، 
ــائل كمك  بلكه در یك تعامل فعال با عقل در تئوریزه كردن مس
ــید، حس تئوري پیچ است و هیچ  مي كند. اگر توجه داشته باش

گزارة نظري بدون یك سلسله مبادي نمي تواند بیاید. 
ــادي را از هم پدیده هاي  ــدرن هم مب ــت م در رویكردهاي پس
ــي مسائل اجتماعي هم برخي  فرهنگي مي گیرند. اینجا در بررس

مبادي اش مي تواند از نقل باشد.
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1و2ـ سعیدرضا مقصودي ـ مركزي ـ هفتمین جشنوارة عكس رشد
3ـ علیرضا وحید ـ آذربایجان شرقي ـ هفتمین جشنوارة عكس رشد

4ـ مهدي حسین فاضل ـ خراسان رضوي ـ هفتمین جشنوارة عكس رشد
5ـ جالل شمس آذران ـ آذربایجان شرقي ـ هفتمین جشنوارة عكس رشد

6ـ محمدمهدي مقدم ـ كرمان ـ هفتمین جشنوارة عكس رشد
7ـ محمد گلچین ـ گیالن ـ هفتمین جشنوارة عكس رشد

8ـ علیرضا وحید ـ آذربایجان شرقي ـ هفتمین جشنوارة عكس رشد
9ـ مسعود رضاییـ  ششمین جشنوارة عكس رشد

10ـ  رضاگلچین کوهی ـ گیالن ـ ششمین جشنوارة عكس رشد
11ـ محمدگلچین ـ گیالن ـ ششمین جشنوارة عكس رشد
12ـ سیدمهدي ابوالقاسمي ـ هفتمین جشنوارة عكس رشد
13ـ محمدگلچین ـ گیالن ـ ششمین جشنوارة عكس رشد

14ـ جالل شمس آذران ـ آذربایجان شرقي ـ هفتمین جشنوارة عكس رشد
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اشاره
ــخ هاي  ــران علوم اجتماعي براي آنكه بتوانند پاس معلمان و دبی
ــن، علمي و مستدلي به سؤاالت دانش آموزان بدهند، نیازمند  روش
ــیوه هاي تحلیل اجتماعي روشمند هستند. این مقاله  ــناخت ش ش
ــالش دارد تا مراحل و مهارت هاي الزم براي انجام چنین تحلیل   ت

اجتماعي را با دبیران علوم اجتماعي در میان بگذارد.
در بخش اول این مقاله كه پیش از این از نظرتان گذشت، با نحوة 
طرح درست سؤال، تعریف متغیرها و نوع روابط آن ها آشنا شدید. 
اكنون و در بخش پایاني این مقاله سطوح تحلیل متغیر ها، تحلیل 

چندمتغیره و علیت احتمالي را با هم مرور مي كنیم.

كلیدواژه ها: تحلیل اجتماعي روشمند، تحلیل متغیرها، علیت احتمالي

سطوحتحلیلمتغیر
ــئله  ــؤال یا مس ــی یک س ــطوح متفاوتي برای تحلیل و بررس س
ــد. اینکه تحلیلگر برای تحلیل واقعیت  ــته باش می تواند وجود داش
ــطحی از تحلیل را اختیار كند، برداشت او از  مورد نظر خود چه س
واقعیت را متفاوت خواهد كرد. زیرا واقعیت اجتماعی در سه سطح 

رحیمزایرکعبه،دانشجوي دكتراي جامعه شناسی دانشگاه تبریز

تحليل اجتماعی روشمند

در ارزیابی سطوح سه گانة تحلیل در علوم اجتماعی باید گفت که 
معمواًل تحلیل های سطح کالن نسبت به تحلیل های سطح خرد و 

میانی از کفایت تبینی بیشتری برخوردارند؛ چراکه: 
ــاختار  ــر و در ارتباط با کل س ــطح کلی ت ــئله را در س  اول، مس
ــرار مي دهند و به این ترتیب از جامعیت  اجتماعی مورد تحلیل ق
ــتری برخوردار می شوند. چنان که مکتب فرانکفورت در تأکید  بیش
بر این مطلب معتقد است: »هیچ یک از جنبه های زندگی اجتماعی 
و هیچ پدیدة جداگانه ای را نمی توان بدون ارتباط آن با کل تاریخی 
ــی ادراک کرد.«  ــتی جهان ــاختار اجتماعی به عنوان یک هس و س

)ریتزر، 1374: 208(
ــر مجموعه ای از روابط الگومند و  ــاختار ب  دوم، از آنجا که س
نسبتًا ثابت واحدهای اجتماعی داللت دارد )غفاری،1383: 124(، 
ــوع روابط بین واحدهای  ــکان وجود دارد که با تغییر ن این ام
مختلف، شرایط و موقعیت های متفاوت و جدیدی ایجاد شود. 
به قول سیلورمن،»هر چند طیف رنگ ها ثابت است اما رابطة 
ــوان بازترکیب کرد.«  ــته می ت ــان رنگ های خاص را پیوس می

)سیلورمن، 1381: 87( 
 سوم، در سطح کالن، عوامل متنوع و تأثیرگذار بیشتری وجود 

ُخرد، میانی و کالن قابل تحلیل است. با اختیار كردن سطح تحلیل 
ــروکار خواهد داشت و با  ــگر و عامل س خرد، تحلیلگر با فرد کنش
لحاظ كردن واقعیت در سطح میانی، با فرایندها و در سطح کالن 
با ساختارها درگیر خواهد بود. قبول هر سطحی از تحلیل، تعریف 
ــازی خاص خود را دارد. )غفاری، 1383: 24( بنابراین  و مفهوم س
ضروری است سطح تحلیل به هنگام بحث بر اساس متغیر وابستة 
بحث یا متغیر مورد تحلیل، تعیین شود. فایدة تعیین سطح تحلیل 
ــطوح و الیه های  ــود: اواًل س ــت که موجب می ش در بحث این اس
ــود. ثانیًا جلوی  ــئله یا سؤال مورد بحث، مشخص ش متفاوت مس
کلی گویی و پراکنده گویی گرفته شود و بحث صرفًا در سطح مورد 
نظر متمرکز گردد. به این ترتیب تصور عمیق و در عین حال کاملی 
از مسئله مورد بحث حاصل مي شود. بنابراین، در مثال مورد نظر در 
ــته، سه سطح تحلیل قابل  رابطه با دگرگونی به عنوان متغیر وابس
ــطح ُخرد یا دگرگونی در زندگی فردی؛  شناسایی است: الف(س
ب( سطح میانی یا دگرگونی در زندگی افراد دیگر؛ ج( سطح کالن 

یا دگرگونی در کل جامعه )دگرگوني اجتماعي(. 

ــي می توانند تبیین جامع تری  ــد و در نتیجه عوامل متفاوت دارن
ــیلورمن در انتقاد از بي توجهي به متغیرهای  ــازند. س فراهم س
ــد: »در مطالعه ای  ــطح کالن در تحقیقات اجتماعی می نویس س
ــترن الکتریک هاوثورن آمریکا،  ــة 1920 در کارخانة وس در ده
محققان بر تأثیر عناصر سطح خرد مثل تأثیر میزان نور کارخانه 
ــاژ قطعات الکتریکی تمركز  ــر میزان تولید کارگران خط مونت ب
ــطح کالن چون رکود  كردند، در حالی که به تأثیر متغیرهای س
و کساد اقتصادی بزرگ آمریکا که در این دهه شروع شده بود و 
ــیار قوی و روشنی بر اُفت میزان تولید کارگران داشت،  تأثیر بس

اشاره ای نکردند.« )سیلورمن،1381: 102(
ــواًل از کفایت  ــه یک موضوع معم ــاختاری ب ــرد کالن و س رویک
ــت اما در استفاده از این رویکرد نیز  تبیینی بیشتری برخوردار اس
نباید اجازه داد که تأکید بر عوامل ساختاری موجب نادیده گرفتن 
ارادة کنشگران و عاملیت انسانی شود. گیدنز، جامعه شناس شهیر 
بریتانیایی، در رفع این آسیب نخستین بار در دهة 1970 و سپس 
در سال 1984با نوشتن کتاب »ساخت جامعه«، کامل ترین شکِل 

دانش نوين اجتماعی
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ــاختیابی«8 مطرح کرد تا به  نظریة تلفیقی خود را با عنوان »س
ــیله، كنش و ساخت را با هم آشتي دهد. چراکه از نظر  این وس
ــدا از هم و در دو قطب  ــاختار را نمی توان ج ــت و س وی، عاملی
متفاوت تصور كرد بلکه آن ها همچون دو روی یک سکه، وجوِد 

واحِد دوگانه ای را به نمایش می گذارند. 
ــازی معتقد بود که  ــر مبنای منطق ف ــه عبارت دیگر، وی ب ب
ــاس منطق »هم  ــاختار و كنش نه در مقابل هم، بلکه بر اس س
ــند. بنابراین، از نظر وی  این...هم آن« می توانند مکمل هم باش
ــو ساختارها، زمینه های عملکرد اجتماعی کنشگران را  از یک س
ــانی با کنش های  ــوی دیگر، عوامل انس تعیین می کنند و از س
ــرایط بازتولید این ساختارها را فراهم  ــبت آگاهانه شان ش به  نس
ــت تلفیقی تری از  ــن تصور، برداش ــازند. گیدنز بر پایة ای می س
ساختار ارائه می کند و در نتیجه، هم به جنبة خارجی و الزام آور 
ــگران در  ــم به نقش فعاالنه و خالقانه کنش ــاره دارد و ه آن اش

شکل گیری این ساختارها توجه می کند. )ریتزر، 1374: 603(
ــته،  ــده در این نوش ــؤال طرح ش حال با توجه به محتوای س
ــگر و طراح سؤال از کلمة  ــود که منظور پرسش مشخص می ش
ــت. لذا  ــطح کالن بوده اس ــتر دگرگونی س ــی« بیش »دگرگون

ــل بلکه چندین علت یا عامل دخالت دارند و اگر تحلیلگری   عام
ــلط مورد تحلیل  ظهور یک پدیدة اجتماعی را با یک عامل مس
ــت. برای  ــا خواهد داش قرار دهد، معمواًل تحلیلی ناقص و نارس
مثال، مارکس طبقات اجتماعی را تنها بر اساس یک ُبعد، یعنی 
مالکیت ابزار تولید تحلیل می كرد. وی بر همین اساس، جامعة 
ــانی که مالک  ــرمایه داری را به دو طبقة اجتماعی، یعنی کس س
ابزار تولید صنعتی هستند )سرمایه داران( و کسانی که فاقد ابزار 

تولید صنعتی هستند )کارگران( تقسیم بندی كرد. 
ماکسوبر چنین دیدگاهی را تحلیلی تک بعدی از قشربندی 
اجتماعی محسوب کرده و معتقد است که قشربندی جامعه تنها 
بر اساس یک ُبعد، تحلیلی ناقص و نارسا از قشربندی جامعه ارائه 
ــد داد. به همین دلیل، وی به بعد اقتصادی )مالکیت ابزار  خواه
ــت،  تولید( نظریة مارکس دو بعد دیگر نیز اضافه می کند: نخس
ــاوت در میزان احترام  ــد اجتماعی یا منزلت که به معنای تف بع
ــبت  ــت که دیگران به افراد و گروه ها نس ــأن اجتماعی اس یا ش
می دهند. دوم، بعد سیاسی یا حزب که به معنای گروهی از افراد 
ــتن پیشینه ها، اهداف یا منافع مشترک،  است که به دلیل داش

همراه با یکدیگر فعالیت می کنند. )گیدنز، 1386: 413( 
ــورداری از مالکیت اموال  ــاوت در برخ ــه این ترتیب، وبر تف ب
ــیم نابرابر قدرت را موجب  ــأ طبقه بندی اجتماعی، تقس را منش
ــی، و درجات متفاوت منزلت را موجب  ــکیل احزاب سیاس تش
ــن، 1373: 10( او  ــرهای اجتماعی می داند. )تأمی پیدایش قش
برخالف مارکس به فعل و انفعال پیچیدة میان طبقه، منزلت و 
حزب به منزلة جنبه های جداگانه و مستقل قشربندی اجتماعی 
ــت. )گیدنز، 1386 : 414( بنابراین تحلیل تک بعدی  معتقد اس
مارکس را از قشربندی اجتماعی ناقص مي داند و با اضافه کردن 
دو بعد دیگر به آن، تبیین جامع تری از قشربندی اجتماعی ارائه 

می دهد.
ــط  با توجه به مطالب فوق در تحلیل دگرگونی اجتماعی توس
فرد قهرمان می توان گفت یک فرد به تنهایی و به عنوان عاملي 
مسلط نمی تواند در جامعه دگرگونی کالنی به وجود بیاورد بلکه 
با کنار هم قرار گرفتن عوامل و شرایط مختلف، امکان دگرگونی 

اجتماعی حاصل می شود. 
گاهی تحلیلگر اجتماعی در بررسي بروز یک پدیدة اجتماعی، 
ــتی از علل را تهیه می کند؛ در حالی که هیچ کدام  صرفًا فهرس
ــوان علل مؤثر در بروز یک  ــتند. برای اینکه بت عامل مؤثر نیس
ــف كرد، از شیوه های متعددي مي توان  پدیدة اجتماعی را کش
ــود جست. یکی از شیوه های کارآمد در این زمینه، استفاده  س
ــؤاالت انتقادی است. الزم به ذکر است آن سؤالی، سؤالی  از س
انتقادی و مؤثر خواهد بود که بتوان بر اساس آن، نظر یا فرض 
ــرد. برای مثال،  ــًا غیرواقعی را ابطال ك ــراً واقعی اما باطن ظاه
ــتای تأیید این فرض و نظر واقعی که یک فرد  تحلیلگر در راس
به تنهایی نمی تواند موجب دگرگونی اجتماعی در سطح کالن 
ــکل سؤال مطرح مي سازد و سپس  باشد، جواب هایی را در ش

سطح كالن
سطح میاني
سطح خرد

شكل2.سطوحسهگانةتحلیلاجتماعي

دگرگونی در سطح کالن جامعه یا دگرگونی اجتماعی به عنوان 
سطح تحلیل برگزیده می شود. دگرگونی در سطح کل جامعه و 
ساختارهای آن را می توان در دو بعد عینی و ذهنی مورد تحلیل 
ــواردی چون باورها، ارزش ها و  ــامل م قرار داد. در بعد ذهنی ش
ــواردی مثل قوانین، فناوري،  ــامل م فرهنگ، و در بعد عینی ش
بوروکراسی و زبان است. حال بر اساس نظریة ساختیابی گیدنز 
ــط فرد را می توان چنین تحلیل  امکان دگرگونی اجتماعی توس
كرد: ساختارهای اجتماعی همچون ارزش ها و باورهای اجتماعی 
ــرد دگرگون کنندة  ــای عملکرد اجتماعی ف ــو زمینه ه از یک س
ــوی دیگر، فرد دگرگون کنندة  جامعه را تعیین می کنند، و از س
ــرایط بازتولید  ــبت آگاهانه اش در ش جامعه با کنش های به نس
ــاختارهای اجتماعی، همچون قوانین، فناوري، بوروکراسی و  س

زبان، خدشه وارد مي كند و آن ها را دگرگون می سازد.

تحلیلچندمتغیره
در مباحث علوم اجتماعی، در بروز یک پدیدة اجتماعی نه یک 
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ــی رد می کند. مثاًل در  ــتندات منطقی و تجرب ــا را با مس آن ه
ــید: »اگر یک فرد به  ــته می توان پرس ارتباط با مثال این نوش
ــطح کالن  ــی می تواند موجب دگرگونی اجتماعی در س تنهای
باشد، در این صورت چرا همین فرد فقط در یک شرایط زمانی 
ــود؟ برای مثال،  ــاص موفق به چنین کاری می ش ــی خ و مکان
ــتارخان در زمان  ــروطه خواه چون س چرا برخي انقالبیون مش
ــتند آن جنبش مردمی را  ناصرالدینش�اه قاجار نمي توانس
ــلطنت 50  ــاه به دلیل س به راه اندازند؟ زیرا اواًل ناصرالدین ش
ــت. ثانیًا برخی اتفاقات،  ــاله اش، تسلط زیادی بر کشور داش س
چون انقالب روسیه یا انتشار افکار ترقی خواهانه از طریق افراد 
فرنگ رفته، هنوز اتفاق نیفتاده بود و در نتیجه زمینه های الزم 
برای ایجاد جنبش مردمی فراهم نبود. ثالثًا، در زمان ناصرالدین 
ــتارخان وجود داشتند ولی به راحتی  ــاه کسانی همچون س ش

سرکوب و حذف شدند.

علیتاحتمالینهقطعی
ــت و اگر فهم علیت از علم  علیت رکن عمدة دانش علمی اس
حذف شود، آن گاه علم به دانشی عامیانه تقلیل خواهد یافت. در 
باب چیستی مفهوم علیت باید گفت در ذات این مفهوم »رابطه« 
نهفته است. این رابطه میان یک رویداد به مثابه علت و رویداد 
ــت. مثاًل »مدرنیزاسیون« در  دیگر به مثابة معلول قابل فهم اس
ذات خود استعداد »دموکراتیزاسیون« را دارد. این سخن مانند 
آن است که گفته شود آب در ذات خود قدرت خاموش سازی 
ــیک رابطه ای مطلق  آتش را دارد. جوهر علیت در منطق کالس
ــت. این رابطه ممکن  )وجود یا عدم وجود رابطه( و ضروری اس
ــت از نوع ضرورت طبیعی– تجربی )استدالل استقرایی( یا  اس
ــتدالل قیاسی( باشد. قانون علیت  ضرورت عقلی و منطقی )اس
به مثابة رابطة عقلی از طریق استدالل قیاسی از تئوری استنتاج 
ــود و از طریق استدالل استقرایی، در باب صدق یا کذب  می ش

آن داوری نقادانه صورت مي پذیرد. )ساعی، 1388(
برخالف منطق کالسیک، در منطق فازی جوهر علیت رابطة 
ــبی )درجات متفاوت وجود یا عدم وجود رابطه( و احتمالی  نس
ــت. بنابراین با استفاده از منطق فازي می توان نشان داد که  اس
ــویی با برخی جرح و  در تحلیل علت یک پدیدة اجتماعی از س
ــت ماهیتی  ــالت زبانی مثل »غالبًا الزم«، علت ممکن اس تعدی
احتمال گرایانه به خود بگیرد. از سوی دیگر، این تحلیل فقط به 
شکل دوارزشی »حضور/ غیاب« محدود نمی شود و می توان از 
منطق چندارزشی فازي براي تحلیل علل استفاده کرد.  به عبارت 
دیگر، براساس منطق مجموعه هاي فازي، هم شروط عّلی )شرط 
ــرط کافی( و هم پیامدها )معلول ها( برحسب درجه یا  الزم/ ش
ــان، 1388( چنان که ماکس وبر  ــطوح تغییر می کنند. )طالب س
به دلیل داشتن گرایش نوکانتي اش  معتقد است، معنای باطنی 
ــل در نخواهد آمد.  ــناخت کام ــاهده و ش و ذهنی رفتار به مش
ــعور  ــان را موجودی دارای ش همچنین وی به دلیل اینکه انس

ــیرگری و تاریخ سازی  و اراده می داند و وجه پیچیده ای از تفس
برای او قائل است، پیش بینی های قطعی را ممکن نمی داند. بر 
این اساس به عقیدة وی، علیت جامعه شناختی میان دو پدیده 
رابطة منظمی برقرار می کند، اما این رابطه ضرورتًا به رابطه ای 
قطعی و منطقی نمی انجامد، بلکه وجود یکی موجودیت دومی 
ــریع می کند. بنابراین  ــورت احتمال به دنبال دارد یا تس را به ص
ــناختی باید در چارچوب قوانین  از نظر او، عّلیت های جامعه ش

احتماالت جست وجو شود. )فقیه، 1388(
ــی »قرابت  ــن به نوع ــود، همچنی ــی خ ــر در روش شناس وب
ــاده قائل است.  انتخابی«9به جای یک رابطة عّلی و معلولی س
یعنی وی به جای رابطة تک علتی و تک خطی میان پدیده های 
اجتماعی به هماهنگی نزدیک بین پدیده های اجتماعی معتقد 
ــتان و روح  ــاب »اخالق پروتس ــرای مثال، وی در کت ــت. ب اس
ــوء تفاهم متداول، پروتستانیزم را  ــرمایه داری«، برخالف س س
ــرمایه داری پدید آمده در نظر  ــاده، علت و روح س شیوه ای س
نمی گیرد بلکه آن را معلول نزدیکی یا قرابت انتخابی می داند. 
به دیگر سخن، این رابطه تصادفی نبود که سرمایه داری دقیقًا 
ــتانیزم در آن ها  ــور پیدا کرد که پروتس ــرزمین هایی ظه در س
ــیحیت درآمده بود. وی در همان  ــکل مسلط مس به صورت ش
کتاب به صراحت اعالم می کند که »من چنین تصور احمقانه 
ــرمایه داری  ــم و بگویم س ــته باش و تفکر جزمی نمی توانم داش
ــتانیزم به وجود آمده است. برعکس، من فقط  به دلیل پروتس
می خواهم بگویم که تا چه حد جریان های دینی در کم و کیف 
ــند؛ نه اینکه علت  ــد جریان اقتصادی می توانند مؤثر باش رش

موجده باشند.« 
ــرار نمی کند بلکه بر مبنای قرابت  بنابراین، وی رابطة عّلی برق
ــت که در  انتخابی تبیین می کند. تبیین او هم تبییني خاص اس
آن، شرایط تاریخی و فرهنگی نقش بازی می کنند. )فقیه، 1388(

   شاید  این شبهه برای برخی حاصل شود که منطق فازي 
ــبی گرایی است. در جواب باید گفت که چنین  دچار نقِص نس
ــذب در گزاره  ــرا در منطق فازي مالك صدق و ك ــت، زی نیس
ــود و امر  ــته مي ش یا فرضیه همان تطابق یا عدم تطابق دانس
ــري در آن دخالت ندارد. از این رو، هنگامي كه در منطق  دیگ
فازي گزاره اي مثاًل20 درصد صادق است، این گزاره به فرض 
آنكه واقعیت تغییر نكند، به طور مطلق و تا ابد20 درصد صادق 
است. یعنی چنین نیست كه مثاًل اگر شخصي، گزاره اي را20 
ــت، گزارة  درصد صادق و دیگري آن را40 درصد صادق دانس
ــود.  ــته ش ــور هم20 درصد و هم40 درصد صادق دانس مذك
ــدم تطابق مدلول  ــبیت گرایي، تطابق و ع در حالی که در نس
ــرد درك کنندة  ــت، بلكه ف یك گزاره با واقعیت، مطرح نیس
ــرایط خاص، صدق و كذب گزاره را تعیین مي كند.  گزاره و ش

)حسین زاده یزدی، 1387(
ــاس منطق کالسیک  ــته نیز بر اس در مثال مورد نظر این نوش
ــن فرد و دگرگونی اجتماعی رابطه ای جبری و ضروری فرض  بی
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ــاد دگرگونی اجتماعی  ــان علت ایج ــود. یعنی فرد قهرم می ش
ــود. به این معنی که هر گاه فرد قهرمانی ظهور  ــته می ش دانس
ــت.  ــد، ضرورتًا دگرگونی اجتماعی نیز به وقوع خواهد پیوس کن
ــرد قهرمان و دگرگونی  ــه مطابق منطق فازی بین ف در حالی ک
اجتماعی، رابطه ای نسبی و احتمالی فرض می شود. یعنی با ظهور 
فرد قهرمان ضرورتًا دگرگونی اجتماعی به وقوع نخواهد پیوست 
بلکه احتمال دگرگونی اجتماعی وجود دارد و این احتمال، هم 
به توانایی های فرد قهرمان و هم به آماده بودن شرایط اجتماعی 
بستگی دارد. بنابراین، فرد قهرمان نه »همیشه« بلکه »در بیشتر 
موارد«ی که شرایط اجتماعی مهیاست، قادر به ایجاد دگرگونی 

اجتماعی است.
ــور جمع بندی و ارائة تصویری  ــتة حاضر به منظ در پایان نوش
ــمند و علمی، مراحل  کلی از مراحل یک تحلیل اجتماعی روش

مذکور در جدول 2 خالصه شده است. 

نتیجهگیری
اگر در تحلیل پدیده ها و مسائل اجتماعی، مراحل و شیوه های 
ــوند، چندین نتیجة مثبت به دست  ــده به کار گرفته ش گفته ش

خواهد آمد: 
 اواًل علم جامعه شناسی از سطح توصیِف صرف عبور مي كند، 
به سطح تبیین و تحلیل که سطح واقعی علم است ارتقا می یابد 
و به این ترتیب جامعه شناسی به علمی کاربردی تبدیل می شود.

ــیوه های مذکور موجب  ــًا فهم و به کارگیری مراحل و ش  ثانی
ــای اجتماعی به مهارت علمی  ــود فرد در تحلیل پدیده ه می ش
ــمندی مجهز شود که بتواند با استفاده از آن مهارت، در  و روش
ــؤاالت مطرح شده، جواب های علمی جدیدی کشف و  مقابل س

تولید كند.
ــوم اجتماعی  ــه در درس هاي عل ــًا معلمان به جای اینک  ثالث
ذهن دانش آموزان را به انباری از محفوظات تبدیل کنند، با یاد 
دادن مهارت تحلیل اجتماعی، ذهن آنان را به چشمه ای تبدیل 

می  سازند که یافته های زالل علمی از آن فوران می کند. 

پینوشتها
1. brain storming 2. either…or

fuzzy .3 در لغت یعني ُكرك، درهم و برهم، ُپرزدار، تیره و نامعلوم.
4. Calibration 5.both…and 6. Measurement 7. symmetric
8. structuration 9. Elective affinity
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مدرسة خالق را مي توان به عنوان یك اجتماع یادگیري مطرح 
ــاالن،  والدین دانش آموزان،  كرد، چرا كه تعداد زیادي از بزرگ س
ــور كلي افراد  ــاي گوناگون و به ط ــان و افراد از حرفه ه متخصص
عالقه مند به همكاري مي توانند در فعالیت هاي آموزشي و یادگیري 
ــوند؛ به طوري كه بزرگ ساالن و دانش آموزان با  مدرسه درگیر ش
ــة خالق  ــه برنامه ریزي بپردازند. به عبارت دیگر، در مدرس هم ب
ــي آن همكاري  ــت دارند با مجموعة آموزش همة افرادي كه دوس
داشته باشند، بدون در نظر گرفتن پست و مقام یا حرفه و شغل 
ــان را در این مدرسه با بچه ها و كاركنان  آن ها، مي توانند تجاربش
به اشتراك بگذارند. اجتماع یادگیري شكل گرفته به این ترتیب، 
ــه، از متن برنامة درسي و مصور كردن كالس  در همة امور مدرس

درس تا تدوین وسایل كمك آموزشي، مشاركت دارد.
ــا و دو جانبه میان  ــده، تعاملي پوی ــة زمینه هاي یادش در هم
ــة خالق در تعامل  دانش آموزان و اجتماع یادگیري كه با مدرس
است، دیده مي شود. به عبارت دیگر، حركت از یك وضعیت پویا 
به وضعیت پویاي دیگر و دو جانبه اي بین دانش آموزان و اجتماع 

یادگیري دیده مي شود.
ــد، اجتماع یادگیري دربرگیرندة تمام  ــاره ش همان طور كه اش
افرادي است كه دوست دار همكاري با این مجموعه اند. در حقیقت 
مدرسة خالق مانند آزمایشگاهي است كه در آن مي توان تجارب 
ــاركت همة افراد  ــب كرد و این كار با همكاري و مش عملي كس
عالقه مند در به اشتراك گذاشتن تجارب خود صورت مي پذیرد. 
ــتعدادها و عالقه هاي كودكان را  ــة خالق مي توان اس در مدرس
ــوز را در همان راه  ــف كرد و هر دانش آم در حال یادگیري كش
ــتعداد الزم براي آن را دارد، هدایت كرد.  مورد عالقه اش كه اس
ــیدن هزینه هاي مادي و معنوي  ــج این امر به حداقل رس از نتای
براي مدرسه و خانواده هاست. كاركنان مدرسه خالق مي توانند 
شبیه یك گروه حرفه اي فعالیت كنند و پیشرفت دانش آموزان 

محققان معتقدند همة انسان ها در كودكي از استعداد خالقیت برخوردارند، لكن فقدان محیطي مناسب و بي توجهي 
و عدم تقویت این توانایي مانع ظهور آن مي شود. براي هر جامعه اي وجود افراد خالق اهمیت زیادي دارد، زیرا جوامع 
در دورة انتقال و تغییر نیاز مبرمي به راه حل هاي خالق براي مسائل حال و آیندة خود دارند. توین بي  معتقد است: اگر 
ــركوب كند، انسان از حق  ــتفاده را ببرد، و بدتر از آن، اگر این توانایي را س جامعه نتواند از موهبت خالقیت حداكثر اس
ذاتي اش كه اشرف مخلوقات بودن است، محروم مي شود. زیرا در آن صورت كم تأثیرترین مخلوقات خواهد بود. همین 

دلیل كافي است كه جامعه براي تعلیم وتربیت خالقیت اولویت قائل شود.
در آموزش خالقیت نمي توان به نیازهاي جامعه بي اعتنا بود. یعني نمي توان صرفًا به آموختن دانش و ارزیابي مداد و كاغذي 
ــناختي تعاملي مداوم میان مدرسه و جامعه در زندگي  اكتفا كرد. آموزش هاي مبتني بر نیازهاي اجتماعي به لحاظ روان ش
روزمره به وجود مي آورند و یادگیري را لذت بخش مي كنند. نكتة اصلي و كلیدي در این روش ارتباطات خالق و مؤثر است. 
تحت تأثیر چنین آموزشي، دانش آموزان اجتماعي تر خواهند شد كه متعاقباً پیشرفت تحصیلي و رشد روانيـ  اجتماعي آن ها 

را نیز در پي خواهد داشت.

كلیدواژهها:مدرسه خالق، خالق، آموزش و یادگیري
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خـــالق

ــایة  ــالوه بر ویژگي هاي فردي آن ها،  به میزان زیادي در س را ع
پیشرفت هایي كه در مدرسه به دست مي آیند، محقق سازند.

نتیجة مطالعة آناتاسوال1 و همكارانش )2010( كه از طریق 
ــة ابتدایي، 3مدیر در یونان و 3 مدیر  مصاحبه با 6 مدیر مدرس
ــه به دست آمده،  نشان  در قبرس، و 18 پدر و مادر از هر مدرس
داد كه عامل اصلي خالقیت مدیر مدرسه،  ارتباط قوي بین خانه 
ــه است. همچنین،  رهبري یكي از موضوعات جذاب در  و مدرس
رفتار سازماني است كه از طریق تعامل اجتماعي شكل مي گیرد. 
ــراي پي بردن به قدرت رهبري باید ماهیت و كیفیت تعامالت  ب

اجتماعي وي را بررسي كرد.
ــه بتوانیم نقش مدیریتي و رهبري را  براي اینكه ما در مدرس
ــا موفقیت اجرا كنیم، باید راه برقراري ارتباط مؤثر با والدین را  ب
بدانیم، زیرا نیاز داریم كه دربارة یك موضوع به ادراكات مختلف 
ــیم و مي توان با بحث و گفت وگو با والدین به این ادراكات  برس
ــف رفتاري را كه در  ــاز داریم، فرایندهاي مختل ــد. ما نی نائل ش
ــم و از دانش مان براي  ــه رخ مي دهند، درك كنی محیط مدرس
تأثیرگذاري بر رفتارهاي گوناگوني كه از افراد یا گروه والدین سر 
مي زند، استفاده كنیم. در جلساتي كه با والدین داریم، مي توانیم 
با استفاده از دانش درك فرایندهاي رفتاري به طور مؤثر در روند 
تصمیم گیري ها تأثیرگذار باشیم. تا زماني كه سازوكار فرایندهاي 
رفتاري را از طریق مشاركت فعال والدین یاد نگیریم، نمي توانیم 
از جنبة اصلي اخالقي ـ مدیریتي به نحو احسن استفاده كنیم. 
چرا كه یكي از جنبه هاي اصلي اخالق مدیریتي، نحوة استفاده 

از دانش »ساز و كار فرایند رفتاري« است.
ــالق ارتباطات  ــه از روش هاي خ ــا زماني كه رهبران مدرس ت
ــه و  ــد، والدین تمایل زیادي به حضور در مدرس ــتفاده نكنن اس
ــن دانش آموزان در  ــت. والدی ــه نخواهند داش همكاري با مدرس
پذیرش نوآوري اشتیاق نشان مي دهند و رهبري خالق مدرسه 



|  رشد آموزش علوم اجتماعی | دورۀ هجدهم |  شمارۀ 2 |  زمستان 1394 40

ــت كه آن ها را به همكاري عالقه مند مي كند. بنابراین رهبر  اس
ــاي ارتباطي و  ــیعي از مهارت ه ــه نیاز دارد كه طیف وس مدرس
خالقانه را بشناسد و از طریق تعامل با والدین، با سطوح گوناگون 
امیدها و آرمان ها، و نیز شیوه هاي آموزشي متنوع تعلیم وتربیت 
ــه نتواند كاري انجام دهد، اما با  ــاید رهبر مدرس ــنا باشد. ش آش
ــازي  ــم اندازي را براي بازس قدرت دادن به والدین مي تواند چش
ــه  ــا تعامل و همكاري والدین با مدرس ــه خلق كند كه ب مدرس
ــود. بدین صورت رشد همه جانبة دانش آموزان در پرتو  محقق ش
ــاركت فعالشان در همة امور مدرسه  كمك والدین از طریق مش

میسر مي شود.
ــاركت فعال  ــه، مش ــاي ارتباطي خالق رهبر مدرس تكنیك ه
ــه مي طلبد. مشاركت فعال والدین  والدین را نیز در امور مدرس
ــاس رضایت خود آن ها مي شود و این  ــه موجب احس در مدرس
ــیاري از مشكالت و اختالفات مدرسه را از  امر موجبات حل بس
طریق حضور فعال والدین در جلسات تبادل نظر فراهم مي سازد 

)آتاناسوال و همكاران، 2010(.
ــت والدین برخوردار  ــة خالق باید به طور مداوم از حمای مدرس
ــان،   ــه از معلم ــاي مدرس ــراي برنامه ه ــالوه، در اج ــد. به ع باش
ــه عالقه مند به همكاري  ــن، دانش آموزان و تمام افرادي ك والدی
هستند، كمك گرفته شود و از تخصص هاي والدین به طور مناسب 
ــبرد اهداف مدرسه استفاده شود. فلسفة زیربناي مدرسه  در پیش
خالق این است كه هر فرد با توجه به توان خود، نقشي را برعهده 
داشته باشد و كارها در ارتباط افراد با هم انجام شوند؛ نه به صورت 
انفرادي. در مدارس سنتي بین درس و اجتماع خانواده مرزبندي 
ــاع خانواده جدا و به  ــود دارد. بدین معني كه بچه ها از اجتم وج
ــپس وارد اجتماع  ــه مي آیند و س اجتماع بزرگ تري به نام مدرس
ــوند. اما در مدرسة خالق حدومرزي  بزرگ تر به نام جامعه مي ش
ــه و اجتماع  وجود ندارد. اجتماع كوچك خانواده و اجتماع مدرس

بزرگ تر جامعه همه با هم براي اهدافي واحد كار مي كنند. 
زماني كه مدرسة خالق به عنوان یك اجتماع یادگیري در نظر 
ــبت به  ــاس مثبت و عالقه و محبت اعضا نس ــود،  احس گرفته ش
ــود؛ اجتماعي شبیه یك خانوادة  هم به طور مداوم بازتولید مي ش
ــي كار مي كنند و بر  ــا یكدیگر به صورت جمع ــزرگ كه اعضا ب ب
ــم تأكید زیادي  ــیم كار با ه ــق، اهمیت دادن به هم و تقس عش

ــت تعامل هاي جاري بین  ــد. بنابراین براي تقوی دارن
اجتماع و مدرسه، بین كار و مدرسه، و زندگي روزمره 
ــه پیامد آن  ــود ك ــه، كارگروهي انجام مي ش و مدرس
تولید ایده هاي جدید و نو است. همة ما به عشق نیاز 
داریم. همان طوري كه پستالوزي مي گوید: » محبت 
و عشق ورزیدن همان تعلیم وتربیت است، همان پرورش است.« 
در مدرسة خالق به خاطر اجراي روش هاي متمایز آموزشي و 
تربیتي و اشتراك دیدگاه هاي اعضا،  یادگیري و تالش در جهت 
فعال بودن كودكان شكل مي گیرد. پویایي گروه كودكان نه تنها 
ــوزان،  والدین و به طور  ــراي اعضا بلكه براي كاركنان،  دانش آم ب
ــه مي آید، حائز  ــخصي كه از اجتماع خارج از مدرس كلي هر ش
اهمیت فراوان است. به عبارت دیگر، هر شخصي كه كار مهمي 
ــهیم مي كند،  داراي اهمیت  ــام مي دهد و تجارب خود را س انج
است. همة اعضا به صورت گروهي كار مي كنند و نه انفرادي و در 

حقیقت موفقیت كل اجتماع مدنظر است. 
ــند. سؤال یا  ــه باید غیررسمي باش ــات در این مدرس جلس
ــروه وجود ندارد. در  ــورد اقتدار و قدرت در گ ــئله اي در م مس
ــدون دغدغه با  ــنودند و ب ــي همه راضي و خش ــن گروه چنی
یكدیگر همكاري مي كنند. كار گروهي یا تقسیم كار و سهیم 
بودن كل اعضاي اجتماع یادگیري در موفقیت گروه، قسمتي 
از فلسفة كلي مدرسه خالق است و براي همة جنبه هاي فرایند 
ــود. در »رویكرد مشاركتي«  تعلیم وتربیت باید به كار گرفته ش
كه الزمة خالقیت است، یادگیري به صورت طبیعي تري اتفاق 
ــد و دانش آموزان كار كردن با یكدیگر را به طور طبیعي  مي افت
ــه و كاركنان، همه و همه بیشتر  تجربه مي كنند. مدیر مدرس
ــد و در واقع وقف  ــه اختصاص مي دهن وقت خود را به مدرس
مدرسه مي شوند. مدیر مدرسه همچنین پشتیبان كادر اجرایي 

و آموزشي است و با آن ها از صمیم قلب همكاري مي كند.
ــخن  ــة خالق به عنوان اجتماع یادگیري س زماني كه از مدرس
مي گوییم، به این معناست كه در این اجتماع سلسله مراتبي وجود 
ندارد. هر كس یا هر فردي به عنوان عضو اجتماع یادگیري حرفي 
ــي از بزرگ ساالن ندارند  براي گفتن دارد. حداقل كودكان هراس
كه دائمًا به آن ها گوشزد شود: »هیس،  ساكت باش، معلم صحبت 
ــي با هر ایده و آرماني به عنوان شخصي از این  مي كند.« هر كس
اجتماع یادگیري داراي ارزش و احترام است. با همة افراد یكسان 
ــود. لحظات در چنین اجتماعي براي همه خوشایند،  رفتار مي ش
لذت بخش و شبیه یك بازي و سرگرمي است. مشاركت و همكاري 
ــود كه اگر  با چنین ایده اي چنان در دانش آموزان نهادینه مي ش
ــه دانش آموزان كوچك تر با مشكل روبه رو شوند، تحت  در مدرس

درمدرسةخالقميتواناستعدادهاوعالقههايكودكانرا
درحالیادگیريكشفكردوهردانشآموزرادرهمانراه
موردعالقهاشكهاستعدادالزمبرايآنرادارد،هدایتكرد
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ــت و حمایت دانش آموزان بزرگ تر قرار مي گیرند تا همگام  مراقب
ــا دیگر دانش آموزان حركت كنند. به عبارت دیگر، دانش آموزان  ب
مي آموزند كه مشاركت، فعالیت جمعي و تعامل اجتماعي از اصول 
ــي فرایند خالقیت است. ممكن است دانش آموزي كندتر و  اساس
دیگري سریع تر، یا دانش آموزي با اعتمادبه نفس پایین و دیگري 
ــورت، دانش آموز قوي تر  ــد. در این ص ــا اعتمادبه نفس باالتر باش ب
مقداري از وقت و انرژي خود را صرف خواهد كرد تا كودك مقابل 

وي اعتمادبه نفس كافي را كسب كند.
ــي ازبنارد2 )1990( نشان مي دهد كه تعالیم گروهي  پژوهش
ــال، یك شبكة اجتماعي ایجاد مي كند  اعضاي یك گروه هم س
ــك به پر كردن خأل  ــه فردي براي كم و در این اجتماع همیش
ــد تا همه با هم و به طور یكسان  ــته باش دیگران باید وجود داش
حركت كنند و فرصت هاي برابر به دست آورند. آن ها مانند یك 
تن هستند، با هم تركیب و هماهنگ مي شوند و این كار به آن ها 
اعتماد به نفس مي دهد تا با مردماني از نژادها، زبان ها، مذاهب و 

فرهنگ هاي مختلف صحبت كنند.
ــاگردان عمومًا یاد مي گیرند كه  ــاركتي« ش در »یادگیري مش
بخشي از یك واحد كلي را بیاموزند و سپس آن بخش را به گروه 
ــي را به دیگران آموزش  ــاگردان موضوع آموزش دهند. وقتي ش
مي دهند،  تمایل دارند آن مطلب را عمیق تر یاد بگیرند كه این امر 

  [Santrok,2001.[به خالقیت آن ها نیز كمك شایاني مي كند
ــاركت  ــازندگي« نیز بر این باورند كه مش ــروان »نظریة س پی
ــاب مي آید.  ــم یادگیري به حس ــرایط مه ــي یكي از ش اجتماع
براساس این باور، بسیاري از مسائل كه توسط هیچ یادگیرنده اي 
به تنهایي قابل حل نیستند، از طریق تبادل اندیشه و مشاركت 
گروهي میان یادگیرندگان حل مي شود. بنابراین كودكان نه تنها 
علوم ارزشمند را از معلم كسب مي كنند، بلكه آن ها این علوم را 
از كل گروه پیرامونشان هم به دست مي آورند؛ چرا كه در آموزش 
خالق بر این باور هستیم كه همه مي توانند از هم یاد بگیرند. در 
كتاب »نیكوماخوس«3 از ارسطو مي خوانیم كه: » اندیشه هاي 
ما یك گنج خصوصي نیست. نمي توانیم مدعي دانستن مطلبي 

شویم مگر اینكه توان انتقال آن را داشته باشیم.«

انسان اجتماعي باید قادر به انتقال دانش و به اشتراك گذاشتن 
آن با دیگران باشد. آموزش در درجة اول براي شكل دادن به نسل 
ــت تا این نسل بتواند در نظام آموزش وپرورش بینش و  آینده اس
بصیرتي كسب كند و به عنوان یك دانش آموخته، قضاوت درست 
ــرایط عصر خویش داشته  باشد. بنابراین  و درك عمیق تري از ش
رشد و گسترش خالقیت به طور تصادفي رخ نخواهد داد و محقق 

شدن این امر به همكاري و مشاركت جمعي و فعال نیاز دارد.
نظام هاي آموزشي نیز مانند دیگر ارگان هاي اجتماعي براي بقاي 
خود به تغییر دیدگاه ها و ایجاد تحوالت در روابط خود نیاز اساسي 
ــتن آموزش وپرورش پویا و سازنده، و  دارند. این امر از طریق داش
پرورش و به كارگیري نیروهاي خالق جامعه میسر است. گویي در 
نظام آموزشي ما فراموش شده است كه الزمة فعالیت و مشاركت، 
 بهره مندي از استعداد ذاتي و خدادادي نیست و آنچه واقعًا ضرورت 
دارد، مشتاق بودن مشاركت كردن است. ما در هر لحظه از زندگي 
ــتیم و مي توانیم از ایده هاي یكدیگر،   ــود در حال یادگیري هس خ
ــاي خود بهره  ببریم. آنچه ما را در این آموزش پویا و  در فعالیت ه
خالق یاري مي كند، احساس ذوق و شور جمعي است كه با عالقه 
و اشتیاق پذیراي افرادي شویم كه براي فعالیت داوطلب مي شوند. 
ــاس را در مردم ایجاد  چرا كه نظام آموزش وپرورش باید این احس
ــي به منابع امكان پذیر  ــوي همه باز و دسترس مي كند كه در به س
ــتعداد ذاتي ندارند، مي توانند با  ــاني كه هیچ اس ــت. حتي كس اس
اشتیاق خود به امر یادگیري بپردازند. در آموزش خالق،  مشاركت 

در كانون ضرورت و اهمیت قرار دارد.
ــه،   ــت از تلفیق اندیش ــخصیت افراد خالق عبارت اس ــاس ش اس
ــان،  ــا فعالیت مورد عالقه ش ــأله ی ــبت به مس ــیفتگي فراوان نس ش
شجاعت، كنجكاوي، صداقت و میل به خطر كردن )حسیني، 1389(.

ــدرت برتر را  ــي به عنوان ق ــري خالق مفهوم ــاع یادگی اجتم
ــدرت از تعامل و همكاري  ــد، بلكه معتقد به مفهوم ق برنمي تاب
افراد با یكدیگر است و مساوات و حمایت هاي همه جانبه در آن 
نقش پایه اي دارد. چرا كه انگیزه ها و خواست هاي دروني بیشتر 
از نیروهاي بیروني به افراد قدرت مي بخشند و برایند این قدرت 

از كار گروهي به دست مي آید.
پينوشتها
1.Athanasoula 2. Benard 3. NicomacheanEthica
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غالمرضاحمیدزاده
كارشناس ارشد جامعه شناسي

جامعه شناسي 
شبكه اي
زندگيوآثارامانوئلكاستلز

زندگينامه
امانوئلكاستلز روز نهم فوریة 1942 در »المانچاي اسپانیا« به دنیا آمد. كاستلز در 16 سالگي )1958( دورة دبیرستان را تمام 
كرد و در »دانشگاه والنسیا« به تحصیل  حقوق و اقتصاد پرداخت. سپس در سال 1964 به مطالعة جامعه شناسي روي آورد و تحت 
استادي آلنتورن در دورة دكترا ثبت نام كرد. در سال 1966 از تز دكترا در زمینة »جامعه شناسي شهر« دفاع كرد و پس از آن 
)1967( به سمت استادیاري دانشگاه پاریس منصوب شد. كاستلز در سال 1975 به دانشگاه هاي آمریكا راه یافت و در سال 1976 
ــتون« به عنوان استاد مهمان پذیرفته شد. سرانجام در سال 1979 كرسي جامعه شناسي شهر »دانشگاه بركلي«  ــگاه بوس در »دانش

به وي اختصاص یافت.
او از سال 1983، بعد از اتمام پروژة ده ساله اي دربارة جنبش هاي اجتماعي، به مسئلة »فناوري ارتباطات« عالقه مند شد و مطالعه 
دربارة فناوري نوین و جامعة اطالعاتي را آغاز كرد. سه گانة عصر اطالعات،  نتیجة این مطالعات است. پس از فروپاشي دیوار برلین، 
ــوروي تحقیقاتي را انجام داد و در همین زمان بااما ــتلز در خصوص اتحاد جماهیر ش ــال هاي 1989 تا 1993، كاس در فاصلة س
كیسلیووا ازدواج كرد. فعالیت اصلي وي از سال 1993 تا 2000 نگارش و تدوین سه گانة عصر اطالعات بود. در سال 2001 كتاب 

»كهكشان اینترنت« از وي به چاپ رسید و همچنان در زمینة تحقیقات و مطالعات اجتماعي فعال است.

كلیدواژهها:امانوئل كاستلز، جامعه شناسي تضادگرا، جامعه شناسي شبكه اي، ساختار اجتماعي، عصر اطالعات

دانش نوين اجتماعی
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مبانينظري
ــتاورد اصلي  ــت. شاید دس ــي تضادگراس ــتلز جامعه شناس كاس
ــتلز، شناسایي تضاد میان شبكه و خویش باشد.  پژوهش هاي كاس
به اعتقاد وي، در دوران تاریخي معاصر، »هویت به اصلي ترین وگاه 
تنها سرچشمة معنا تبدیل شده است. مردم هر روز بیش از گذشته 
ــاس اعمال بلكه براساس هویت خود یا آنچه  معاني خود را نه براس
كه گمان مي كنند هویتشان است، سامان مي دهند. از سوي دیگر، 
ــا جریان بي وقفة تصمیمات  ــبكه هاي جهاني مبادالت ابزاري، ب ش
راهبردي، افراد، گروه ها، مناطق و حتي كشورها را به نحو گزینشي 
ــب اهمیتي كه در برآورده ساختن اهداف شبكه دارند، به  و برحس
ــكاف بنیادین میان ابزارگرایي  ــي از ش كار مي گیرند. این امر ناش
ــة تاریخي  ــت كه ریش انتزاعي و عام، و هویت هاي خاص گرایي اس
دارند. ساختار جوامع ما به نحو روزافزوني پیرامون تقابل دوقطبي 

میان شبكه و خویش شكل مي گیرد« ]كاستلز، 1380، ص 29[.
ــوب نظري  ــراي تدوین چارچ ــردي تركیبي ب ــتلز از رویك كاس
ــت وي در طراحي این دیدگاه  ــتفاده مي كند. نقطة عزیم خود اس
ــت كه دارد به  ــالب فناورانه )تكنولوژیكي( اس ــه به انق نظري، توج
ــاوري اطالعات ابزاري  ــدد. به اعتقاد وي، انقالب فن وقوع مي پیون
ــاختار نظام سرمایه داري  ُمؤثر در اجراي فرایند بنیادین تجدید س
ــه گانة  ــتلز در س ــت. در واقع، كاس ــة 1980 به بعد بوده اس از ده
جامعة اطالعاتي به بررسي »پیدایش یك ساختار اجتماعي نوین« 
ــاختار اجتماعي نو با پیدایش یك شیوة جدید  مي پردازد و این س
ــعه، یعني اطالعات گرایي ارتباط دارد كه به لحاظ تاریخي از  توس
تجدید ساختار شیوة تولید سرمایه داري در اواخر قرن بیستم شكل 
ــاي این رویكرد چنین فرض  ــت. در دیدگاه نظري زیربن گرفته اس
ــود كه جوامع پیرامون فرایندهاي انساني اي سازمان  یافته اند  مي ش
ــد«، »تجربه« و »قدرت« تعیین  ــاختار آن ها را روابط »تولی كه س

مي كنند كه به نحو تاریخي تعّین یافته اند.

تولید
فعالیتي است كه انسان روي ماده )طبیعت( انجام مي دهد تا در 
آن تصرف كند و با دستیابي به یك محصول، آن  را به چیزي مفید 
ــي از آن را مصرف كند و مازاد  ــراي خود تبدیل كند. آن گاه بخش ب
ــب اهداف مختلف اجتماعي سرمایه گذاري كند. تولید  آن را برحس
ــه فرایندي را تعریف مي كند  ــامان مي یابد ك در روابط طبقاتي س
ــان ها بر مبناي جایگاه خود در  ــماري از انس ــطة آن، ش كه به واس
ــتفاده از محصول براي مصرف یا  ــیم و اس فرایند تولید دربارة تقس

سرمایه گذاري تصمیم مي گیرند.

تجربه
ــاني روي یكدیگر است كه به واسطة تعامل  كنش فاعل هاي انس

سالانتشارعنواناثر
1972مسئلة شهر1
1978شهر، طبقه و قدرت2
1983شهر و ریشه ها3
1989شهر اطالعاتي4

5
عصر اطالعات:

 اقتصاد، جامعه و فرهنگ 
جلد اول: ظهور جامعة شبکه اي

1996

6
عصر اطالعات:

 اقتصاد، جامعه و فرهنگ 
جلد دوم: قدرت هویت

1997

7
عصر اطالعات: 

اقتصاد، جامعه و فرهنگ 
جلد سوم: پایان هزاره

ـ 1998 
2000

2001کهکشان اینترنت8
2002جامعة اطالعاتي و دولت رفاه9

استفادة اجتماعي از ارتباطات سیار10
2004)جامعه اطالعاتي متحرک(
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ــاط با  ــي، و در ارتب ــناختي و فرهنگ ــاي زیست ش ــان هویت ه می
ــود. تجربه بر محور  ــط اجتماعي و طبیعي آن ها تعیین مي ش محی
ــاني استوار  ــت وجوي بي پایان براي ارضاي نیازها و امیال انس جس
ــت. ساختار تجربه بر مبناي »روابط جنسیتي - جنسي« شكل  اس
ــت، از نظر تاریخي پیرامون خانواده سازمان یافته است  گرفته اس
ــلطه ي مردان بر زنان وجه غالب آن بوده است. روابط  و تا امروز س
ــخصیت افراد و چارچوب روابط  ــیت ساختار ش خانوادگي و جنس

متقابل نمادین را تعیین مي كند)همان:42(.

قدرت
ــاني است كه بر مبناي تولید و تجربه،  رابطة میان فاعل هاي انس
ــتفادة بالقوه یا واقعي از خشونت فیزیكي یا نمادین،  و  از طریق اس
 ارادة برخي انسان ها را بر دیگران تحمیل مي كند. نهادهاي جامعه 
ــه در همة دوره هاي  ــده اند ك ــراي اِعمال روابط قدرتي ایجاد ش ب
ــوان از كنترل ها، محدودیت ها  ــي وجود دارند. از جمله مي ت تاریخ
ــب قدرت  و قرارداد هاي اجتماعي نام برد كه ثمرة مبارزه براي كس
ــونت در  ــت و انحصار نهادینة خش ــتند. قدرت بر مبناي دول هس
ــت. اگر چه آنچه فوكو »میكروفیزیك  ــتوار اس ــتان دولت اس دس
ــت، در  ــم یافته اس ــازمان ها تجس قدرت« مي نامد و درنهادها و س
سراسر جامعه ، از محیط هاي كاري تا بیمارستان ها، انتشار مي یابد 
و افراد را در چارچوب فشردة وظایف رسمي و سركوب غیررسمي 

محصور مي سازد.
ــاده در فرایند انجام كار در برگیرندة  ــة میان نیروي كار و م رابط
استفاده از ابزار تولید براي عمل روي مواد با تكیه بر انرژي، دانش 
ــت. محصول  ــت. فناوري صورت ویژة این ارتباط اس و اطالعات اس
ــتفاده قرار مي گیرد:  فرایند تولید به دو صورت در اجتماع مورد اس
ــا تعیین قوانین تصاحب،  ــاختارهاي اجتماعي ب مصرف و مازاد. س
ــد درتعامل اند.  ــازاد، با فرایندهاي تولی ــتفاده از این م توزیع و اس
قوانین مزبور شیوه هاي تولید را مي سازند و شیوه هاي تولید، روابط 
ــیله وجود طبقات  ــي تولید را تعریف مي كنند. و بدین وس اجتماع
ــق عملكرد تاریخي خود به چنین طبقاتي  اجتماعي را كه از طری
ــاختاري كه مازاد تولید  ــده اند، تعیین مي كنند. اصل س تبدیل ش
ــود، ویژگي  شیوةتولید را  ــاس آن تصاحب و كنترل مي ش براس
تعیین مي كند. در قرن بیستم عمدتًا با دو شیوة اصلي تولید زندگي 

كرده ایم:سرمایهداريودولتساالري.
ــدگان و ابزار تولید،  در س�رمایهداري، جدایي میان تولیدكنن
ــزار تولید بر مبناي  ــروي كار و مالكیت خصوصي اب ــدن نی كاال ش
كنترل سرمایه )مازاد تولیدي كه به كاال تبدیل شده( اصل بنیادین 
تصاحب و توزیع مازاد تولید توسط سرمایه داران را تعیین مي كرد. 
ــود، یعني افزایش  ــمت به حداكثر رساندن س ــرمایه داري به س س
ــرل خصوصي ابزار تولید و  ــزان تولید مازادي كه بر مبناي كنت می

توزیع به دست مي آید، گرایش دارد.
ــارج از حوزة  ــد در خ ــازاد تولی ــرل م در دولتس�االري، كنت
ــت.  ــتان صاحبان قدرت دولت اس ــاد قرار دارد: یعني در دس اقتص

ــاندن قدرت، یعني افزایش  ــاالري به سوي به حداكثر رس دولت س
توانایي نظامي و ایدئولوژیك دستگاه سیاسي براي تحمیل اهداف 
خود بر تعداد بیشتري از افراد و گسترش این نفوذ به اعماق آگاهي 
آن ها گرایش دارد. روابط اجتماعي تولید و بدین لحاظ شیوة تولید، 

شیوة تصاحب و استفاده از مازاد تولید را تعیین مي كند.
ش�یوههايتوسعه عبارت اند از تمهیدات فناورانه اي كه نیروي 
كار،  به منظور تولید محصول،  از طریق آن روي مواد عمل مي كند، 
ــیوة  ــازد. هر ش ــطح و كیفیت مازاد را معین مي س و در نهایت،  س
ــعه توسط عنصري تعریف مي شود كه در افزایش بهره وري در  توس

فرایند تولید نقش بنیادیني دارد.
ــیوة تولید داراي یك »اصل عمل« است كه توسط ساختار  هر ش
ــود و فرایندهاي فناورانه پیرامون آن شكل مي گیرند:  تعیین مي ش
ــاندن  ــادي،  یعني به حداكثر رس ــد اقتص ــي« به رش »صنعت گرای
ــت  ــعة فناوري، یعني انباش ــداد، و »اطالعات گرایي« به توس برون
ــش دارد. در  ــردازش اطالعات گرای ــطوح پیچیده تر پ ــش و س دان
حالي كه معمواًل سطوح باالتر دانش ممكن است به افزایش میزان 
ــود، در اطالعات گرایي  ــداد به ازاي هر واحد درونداد منجر ش برون
ــت وجوي دانش و اطالعات است كه ویژگي كاركرد تولید  این جس
ــود. البته كاستلز معتقد است كه ارتباطي  فناوري محسوب مي ش
ــیوة تولید و شیوة توسعه وجود دارد. به بیان دیگر،  واقعي میان ش
ــعة اطالعاتي خود را با روابط اجتماعي تولید و شیوة  ــیوة توس ش

تولید هماهنگ مي كند.
ــیوة توسعة اطالعاتي  ــتلز معتقد است كه از دهة 1980 ش كاس
ــود. به اعتقاد وي،  ــعة صنعتي ش ــیوة توس ــت جایگزین ش توانس
ــتاب  ــه پارادایم فناوري اطالعات را ش ــن عمل تاریخي ك مؤثرتری
مي بخشد،  شكل و مسیر آن را تعیین، و شكل هاي اجتماعي وابسته 
به آن را ایجاد مي كند، »فرایند تجدید ساختار سرمایه داري« است. 
»مدلكینزي رشد سرمایه داري« كه تقریبًا به مدت سه دهه پس 
ــابقه اي  از جنگ جهاني دوم رونق اقتصادي و ثبات اجتماعي بي س
ــتر اقتصادهاي بازار به ارمغان آورد. در اوایل دهة 1970  براي بیش
با دیوار محدودیت هاي ذاتي اش برخورد كرد، و بحران آن به شكل 
ــد. براي مقابله با این بحران ها،  ــیخته جلوه گر ش ــار گس تورم افس
ــت به اصالحاتي زد و با اتخاذ تمهیداتي با  ــرمایه داري دس نظام س
ــمت تغییراتي عمده در مدل اقتصادي  ایدئولوژي نئولیبرال به س
حركت كرد. از نظر كاستلز، این اصالحات با چهار هدف دنبال شد:

1. تعمیق منطق سرمایه داري كسب سود در روابط كار و سرمایه؛ 
2. افزایش بهره وري نیروي كار و سرمایه؛ 

ــدن تولید،  توزیع و بازارها و استفاده از فرصت ها در  3. جهاني ش
بهترین شرایط كسب منفعت در هر جاي دنیا كه باشد؛ 

ــمت افزایش بهره وري و قدرت  4. هدایت حمایت دولت ها به س
رقابت اقتصاد هاي ملي.

براي انجام این اصالحات و تضمین سرعت و كارایي این تجدید 
ساختار،  نوآوري فناورانه و دگرگوني سازماني كه برانعطاف پذیري 
ــوان گفت كه  ــت، كاماًل حیاتي بود. مي ت ــازگاري تأكید داش و س
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ــرمایه داري جهاني واقعیت بسیار  بدون فناوري نوین اطالعاتي، س
محدودي مي بود. بنابراین اطالعات گرایي به عنوان شیوة توسعه اي 

نوین، با گسترش و بازسازي سرمایه داري ارتباط دارد.
ــتلز جایگاه محوري  موضوع دیگري كه در چارچوب نظري كاس
ــت. به اعتقاد  ــي پیرامون آن اس ــاي جمع ــت و كنش ه دارد، هوی
ــامان یافتن  ــارز اجتماعي از دهة 1990 به بعد ، س ــي  ب وي،  ویژگ
ــت. منظور كاستلز از  جنبش هاي اجتماعي بر مبناي »هویت« اس
ــگر اجتماعي به وسیلة آن خود  ــت كه هر كنش هویت فرایندي اس
ــا مجموعه اي از  ــًا بر مبناي یك خصیصه ی ــد و عمدت را مي شناس
ــایر ساختارهاي اجتماعي،  ــاره به س خصائص فرهنگي،  و بدون اش
ــازد. در نهایت كاستلز این گونه  معنا و جهان معنایي خود را مي س
استدالل مي كند كه در سراسر جهان معاصر، شاهد افزایش فاصلة 
میان شبكه )جهاني شدن( و فرد )هویت( هستیم. درواقع، جریان 
متضادي میان جهاني شدن )به توسط فناوري اطالعات( از یك سو، 

و كنش هاي ناشي از هویت از سوي دیگر برقرار است.
ــان به طور  ــتلز، باید هویت را از آنچه جامعه شناس به اعتقاد كاس
ــاخت.  ــا نامیده اند، متمایز س ــنتي »نقش« و مجموعة نقش ه س
ــوند كه ساختة دست  ــاس هنجارهایي تعریف مي ش نقش ها براس
نهادها و سازمان هاي جامعه هستند، در حالي كه هویت منبع معنا 
ــگران است و به دست خود آن ها از رهگذر فرایند  براي خود كنش
ــود. البته ممكن است هویت ها از  ــیدن ساخته مي ش فردیت بخش
ــي شوند، اما حتي در این صورت نیز فقط  نهادهاي مسلط نیز ناش
هنگامي هویت خواهند بود كه كنشگران اجتماعي آن ها را دروني 
كنند و معناي آن ها را حول این دروني سازي بیافرینند. در مجموع، 
هویت در مقایسه با نقش منبع معنایي نیرومندتري است، زیرا در 
برگیرندة فرایندهاي ساختن خویش و فردیت یافتن است. به بیان 
ــت، ولي نقش سازمان دهندة  ــازمان دهندة معناس دیگر، هویت س

كاركرده است.
ــت كه توسط كنشگران و  ــتلز عقیده دارد، هویت امري اس كاس
به صورتي جمعي ساخته مي شود. وي سه صورت و منشأ بر ساختن 

هویت را از هم متمایز مي كند:
هویتمشروعیتبخش: این نوع هویت توسط نهادهاي  
غالب جامعه ایجاد مي شود تا سلطة آن ها را بر كنشگران اجتماعي 

گسترش دهد و عقالني كند.
ــگراني ایجاد  ــت كنش هوی�تمقاومت: این هویت به دس
ــرایطي قرار دارند كه از طرف  ــود كه در اوضاع و احوال یا ش مي ش
ــود و یا داغ ننگ بر آن زده  ــلطه بي ارزش دانسته مي ش منطق س

مي شود.
ــگران اجتماعي با  ــي كه كنش هوی�تبرنام�هدار: هنگام
ــترس هویت  ــه مواد و مصالح فرهنگي در دس ــتفاده از هر گون اس
ــه از نو تعریف  ــان را در جامع ــازند كه موقعیت آن ــدي مي س جدی
ــكل كل ساخت اجتماعي  مي كند و به این ترتیب در پي تغییر ش

هستند، این نوع هویت تحقق مي یابد.
كاستلز بر مبناي نظریه هاي گرامشي استدالل مي كند كه هویت 

مشروعیت بخش، »جامعة مدني«  ایجاد مي كند یعني مجموعه اي 
از سازمان ها و نهادها و همچنین مجموعه اي از كنشگران اجتماعي 
ــي را باز تولید  ــاختارمند، این مجموعة هویت ــازمان یافته و س س
ــلطة ساختاري را، البته گاهي به شیوه اي پر  مي كنند كه منابع س

تعارض،  عقالني مي سازند.
نوع دوم هویت سازي، یعني هویت مقاومت، به ایجاد »جماعت« 
ــود. این هویت شكل هایي از دفاع )واكنش( جمعي را  منجر مي ش
ــاد مي كند كه در غیر این صورت تحمل  ــتم ایج در برابر ظلم و س
ناپذیر بودند. كاستلز در نهایت ، تحت تأثیر آراي تورن معتقد است 
كه سومین فرایند ساختن هویت، یعني هویت برنامه دار، به ایجاد 
»سوژه«  مي انجامد. سوژه ها )فاعالن( با اینكه به وسیلة افراد ساخته 
ــوژه ها كنشگر اجتماعي جمعي  ــوند، همان افراد نیستند. س مي ش
ــود به معناي  ــك آن ها در تجربه هاي خ ــتند كه افراد به كم هس
همه جانبه دست مي یابند. در اینجا،  ساختن هویت برنامه اي براي 

یك زندگي متفاوت در جهت دگرگوني جامعه  است.
ــبكه  ــتدالل مي كند كه در تضاد میان ش ــتلز اس در پایان كاس
ــدن( و فرد )هویت(، هویت هاي برنامه دار و سوژه محور  )جهاني ش
ظهور خواهند كرد. البته كاستلز ادعاي تجویز نسخه اي پیشگویانه 
ــاس مشاهدات و تحقیقاتي كه انجام داده  را ندارد، بلكه تنها براس
ــت، فرضیاتي آینده نگر ارائه مي دهد. به اعتقاد وي، در شرایط  اس
ــاي ملي( تحلیل مي روند و  ــد جوامع مدني )همانند دولت ه جدی
ــتگي و استمراري میان منطق  ــلند، زیرا دیگر پیوس از هم مي گس
ــاط و بازنمود در  ــي و منطق ارتب ــبكة جهان ــال قدرت در ش اعم
ــت وجوي  جوامع و فرهنگ هاي خاص وجود ندارد. بنابراین، جس
ــاي دفاعي )مقاومت( حول اصول  ــازي هویت ه معنا فقط در بازس
ــتراكي مقدور مي شود. هویت هاي برنامه دار نیز در این  اجتماع اش
ــأ هایي متفاوت از  ــرایط مجال رشد خواهند داشت، اما با منش ش
ــاخته  ــوژه ها اگر و آن گاه كه برس دوران صنعتي. به بیان دیگر، س
شوند، دیگر براساس جوامع مدني كه در حال فروپاشي هستند بنا 
ــوند، بلكه به مثابه استمرار مقاومت جماعت گرایانه ساخته  نمي ش

مي شوند.
ــتلز مفاهیمي چون  ــد در كلیه كلیدواژه هاي كاس  بنظر مي رس
ــبكه  اجتماعي، جنبش هاي اجتماعي، جهان اقتصادي،  هویت، ش
ــت و موضوع دین و نیازهاي  ــك و... فضاي غالب بوده اس دیالكتی
ــي از مهم ترین  ــت. گرچه او یك ــده اس ــته ش روحي نادیده انگاش
نقش هاي گروه ها و جنبش هاي بنیادگرا در دنیاي مدرن را تولید 
ــویه این نیاز را هم چون  معنا ذكر مي كند ولي با یك نگرش یكس
ــت كنت مانند سایر نیازهاي مادي مي شمارد و دین خواهي  اگوس
ــرایط  ــي و واكنش تدافعي در مقابل ش ــي بنیادگرایي دین را نوع
مدرن و جهاني شدن مي داند. این یك روایت محدود و یك  بعدي 
ــت و  ــالمي اس از وضعیت موجود دین خواهي مردم در جوامع اس

هم سطح دانستن دین با بنیادگرایي تحلیلي غیرواقعي است.

منابعدردفترمجلهموجوداست.
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حسینمنفرد
كارشناس ارشد
 علوم اجتماعي،
 مدرس دانشگاه و 
دبیر دبیرستان هاي
 شهرستان درگز

تأثیرسرمایة
فرهنگي،
اقتصاديو
اجتماعي
برموفقیت
دانشآموزان

چكیده
ــي موفقیت دانش آموزان  تحلیل كمي و كیف
مراكز پیش دانشگاهي در دستیابي به دانشگاه، 
ــرمایة فرهنگي،  با تأكید بر نقش متغیرهاي س
ــادي و اجتماعي هدف اصلي این پژوهش  اقتص
ــت. فرضیه هاي اصلي به دنبال بررسي  بوده اس
ــرمایة فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي  رابطة س
ــال قبولي داوطلبان در آزمون  خانواده با احتم
سراسري سال تحصیلي )88ـ 1387( بوده اند. 
ــوزان دختر و  ــاري تمامي دانش آم ــة آم جامع
ــگاهي شهرستان »درگز«  پسر دورة پیش دانش
ــتان خراسان  و منطقة »نوخندان« از توابع اس
رضوي را شامل شده است. حجم جامعة نمونة 
ــود. روش تحقیق مطالعة  مورد نظر 442 نفر ب
موردي و ابزار جمع آوري داده ها و پرسش نامة 
ــل داده ها از  ــراي تحلی ــاخته بود. ب ــق س محق
آمارة »آزمون من ویتني« و ضریب هم بستگي 
ــان دادند،  ــد. یافته ها نش ــتفاده ش پیرسن اس
ــهم  ــرمایة فرهنگي و اجتماعي خانواده، س س
مثبت و معناداري در احتمال قبولي داوطلبان 
ــادي خانواده  ــرمایة اقتص دارد، در حالي كه س
ــال قبولي  ــاداري با احتم ــة مثبت و معن رابط

ــدارد. ــان ن داوطلب

ــرمایة   ــي، س ــرمایة فرهنگ كلیدواژهه�ا:س
اجتماعي، سرمایة اقتصادي، دورة پیش دانشگاهي، 
آموزش عالي، عدالت آموزشي، موفقیت آموزشي

عدالت
دانش اجتماعی بومی
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طرحمسئلهوبیانپرسشهايتحقیق
ــكالت  ــائل و مش ــرایط آموزش وپرورش جامعة ایران و مس ش
ــي از برنامه هاي نامتوازن توسعه است،  مختلف آن كه غالبًا ناش
مدارس را دچار برخي دشواري ها كرده كه بنیان هاي آموزشي و 

پرورشي را با چالش هاي جدي مواجه ساخته است.
ــر و نامتوازن گروه ها  ــتیابي نابراب نمونه اي از این چالش ها دس
ــار مختلف جامعه به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي  و اقش
ــوي، سرچشمة  ــت كه بوردیو، جامعه شناس فرانس ــور اس كش
ــادي و اجتماعي  ــري را حمایت هاي فرهنگي، اقتص ــن نابراب ای
خانواده مي داند. از نظر بوردیو، نتایج تحصیلي و رفتار تحصیلي 
ــت كه از طریق  ــرمایة فرهنگي اس ــته به س دانش آموزان وابس

.]Bourdieu, 1998[ خانواده انتقال مي یابد
ــگاه  ــي ن ــد كالن، نوع ــي در بع ــاي آموزش ــري فرصت ه براب
انسان گرایانه و عدالت خواهانه را با خود همراه دارد كه غالبًا عنوان 
یك شاخص جامعة توسعه یافته در نظر گرفته مي شود؛ جامعه اي 
ــت و برابري را هم تجربه  ــار رفاه و آزادي، عدال ــه مردم در كن ك
خواهند كرد. در این تعبیر، برابري فرصت ها و عدالت خواهي یك 
ــود و آموزش وپرورش باید بتواند آن را در  ــوب مي ش ارزش محس

نظام شخصیتي انسان توسعه یافته تعبیه كند.
اما در بعد خرد، برابري فرصت هاي آموزشي، ابزار و سازوكاري 
است كه موجب شكوفا شدن اندیشه هاي خالق مي شود و امكان 
ــازد.  ــاوي فراهم مي س ــرورش قابلیت را براي همه به طور مس پ
ــه در آن حتي  ــود ك ــاوي به موقعیتي اطالق مي ش فرصت مس
ــرمایة فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي برخوردار  افرادي كه از س
ــه تحصیل دارا  ــل ب ــتند، امكان تحرك اجتماعي را با توس نیس

هستند.
ــوزان مراكز  ــت كه همة دانش آم ــن پژوهش آن اس مدعاي ای
ــراي ورود به  ــانس برابري ب ــتان ش ــگاهي این شهرس پیش دانش

ــگاه ندارند. عموم پژوهش هاي انجام گرفته در داخل كشور  دانش
)اسماعیل سرخ، 1381؛ دهقان، 1381؛ توسلي، 1383؛ نوغاني، 
ــي و قاضي زاده، 1385؛ عالقه بند، 1381( در زمینة  1381؛ توكل
ــتیابي نابرابر و  ــدارس، مؤید دس ــي نابرابر م فرصت هاي آموزش
ــنجش و  ــازمان س ــئوالن »س ــتند. طبق گفتة مس نامتوازن هس
ــمارة 527(، امروزه با اینكه  ــور« )پیك سنجش، ش آموزش كش
ــده است، اما  ــگاه برابر ش تقریبًا ظرفیت و تقاضاي ورود به دانش
رقابت فشرده هنوز هم در رشته هایي كه مطلوب ترند و داوطلبان 
بسیاري خواستار تحصیل در آن ها هستند، وجود دارد. این رقابت 
شدید همچنان یك چالش اساسي در نظام آموزشي كشور ماست.
گرچه شناسایي بیشتر و بهتر ابعاد نابرابري آموزشي مستلزم 
ــي هاي  بیشتر است، اما آنچه به اجمال  انجام تحقیقات و بررس
ــانس مساوي براي  ــت كه فراهم كردن ش مي توان گفت این اس
ــا و تجهیزات  ــم متخصص، فض ــه، نظیر معل ــة افراد جامع هم
ــوب آموزش ها، توجه به  ــي، برخورداري از عملكرد مطل آموزش
ــي دانش آموزان، از  ــاي فرهنگي، اقتصادي و اجتماع نابرابري ه

جنبه هاي متفاوت حائز اهمیت است.
ــئلة نابرابري آموزشي در مدارس ایران و رابطة  با توجه به مس
ــگاه ها  ــري دانش آن با احتمال قبولي داوطلبان در آزمون سراس
ــت  ــؤال اصلي پژوهش این اس ــور، س ــات آموزش كش و مؤسس
ــرمایة خانواده در اشكال فرهنگي،  ــي به س كه: »میزان دسترس
ــوزان مراكز  ــي چگونه با موفقیت دانش آم ــادي و اجتماع اقتص

پیش دانشگاهي در آزمون سراسري دانشگاه رابطه دارد؟«
سؤال اصلي دو مسئلة جزئي تر را نیز در برمي گیرد:

1. آیا دستیابي گروه ها و اقشار مختلف جامعه به دانشگاه هاي 
كشور برابر و متوازن است؟

2. كدام سرمایة خانواده نقش بیشتري در دستیابي داوطلبان 
به دانشگاه دارد؟

محمداحسانعبداللهي�تهران�هفتمینجشنوارةعكسرشد
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چارچوبنظري
الگوي نظري تحقیق بر رهیافت نظري پیربوردیو، جامعه شناس 
ــئلة تحقیق، فقط تئوري پیر  ــوي، تكیه دارد. چون در مس فرانس
ــر و قدرت  ــل عناصر مفهومي غني ت ــم كه به دلی ــو را داری بوردی
ــتر آن، به نظر مي رسد مي تواند نزدیك ترین  تبیین كنندگي بیش
ــیم فضاي آموزش وپرورش ایران تدارك  ــم انداز را براي ترس چش
ــادي« مي توان گفت: این  ــتدالل انتق ببیند. البته از دیدگاه »اس
تئوري خالي از اشكال و نقد نیست، تأكید بیش ازحد بوردیو روي 
قدرت آموزش وپرورش اغراق آمیز است و انفعال یا مرگ سوژه را 
القا مي كند. محكوم بودن افراد به گذراندن سرنوشت خود بدون 
داشتن هیچ قدرتي براي تغییر مسیر زندگي، كمي دور از واقعیت 
به نظر مي رسد. آیا هیچ فرزند طبقة محروم هرگز نتوانسته است 
ــت یابد؟ آیا هیچ  به درجات عالي علمي، فرهنگي و اقتصادي دس

تحركي براي طبقات پایین وجود ندارد؟
ــت كه  ــته اس ــه این نكته كم توجه داش ــن بوردیو ب همچنی
ــه از محیط خانوادگي  دانش آموزان طبقة مرفه، عالوه بر مدرس
ــد، این دانش یاري دهنده و در بعضي مواقع  نیز دانش مي آموزن
مكمل آموزش هاي مدرسه است. در حالي كه تنها منبع فرهنگي 
در دسترسي دانش آموزان طبقة محروم مدرسه است. آیا وجود 
این عامل مهم تقویت كننده، نقش زیادي را در جهت پیشرفت 

دانش آموزان مدرسه اي ایفا نمي كند؟
ــم از ارزش  ــؤال ها باز ه ــود این گونه س ــا وج ــر حال، ب به ه
ــته نمي شود. بدون شك بوردیو  تئوري بوردیو به هیچ وجه كاس
ــت. لذا از این  تأثیرگذارترین متفكر جریان بازتولید فرهنگي اس
ــس صرفًا در چارچوب این نظر بحث خواهیم كرد. پیر بوردیو  پ
براي تحلیل نقش سرمایة فرهنگي در موفقیت هاي آموزشي از 

مفهوم »بازتولید فرهنگي« استفاده كرده است.
ــاره دارد كه به كمك  ــایلي اش مفهوم بازتولید فرهنگي به وس
ــا و عادت ها تأثیر  ــدارس بر یادگیري ارزش ها، نگرش ه آن ها م
ــیوه هاي  ــدارس ارزش هاي متفاوت فرهنگي و ش مي گذارند. م
ــي را تقویت مي كنند.  ــده در اوایل زندگ ــرا گرفته ش نگرش ف
هنگامي كه كودكان مدرسه را ترك مي گویند، این عوامل براي 
ــا دارد و براي دیگران  ــده اي در فرصت ه ــي اثر محدودكنن برخ

داراي اثرات آسان كننده است.
ــژه كودكان  ــته اند، به وی ــه از طبقة پایین برخاس كودكاني ك
گروه هاي اقلیت، شیوه هاي گفتارشان با شیوه هاي گفتار و رفتار 
ــه مغایر است. هنگام ورود به مدرسه، كودكان  مسلط در مدرس
ــبت به  ــدیدتري را نس ــیار ش طبقة پایین برخورد فرهنگي بس
ــه مي كنند. در واقع، گروه اول  كودكان خانواده هاي مرفه تجرب
كه خود را در یك محیط فرهنگي بیگانه مي یابند، نه تنها كمتر 
ــي بهتر برانگیخته  ــه در جهت عملكرد آموزش ــال دارد ك احتم
شوند، بلكه شیوه هاي گفتار و رفتار عادي آن ها نیز با شیوه هاي 
ــدارد؛ حتي اگر هر یك  ــاري و رفتاري معلمان هم خواني ن گفت

ــاط به عمل آورند  ــود را براي برقراري ارتب ــش خ منتهاي كوش
)گیدنز، 1372(.

ــتقل از مهارت هاي  ــة بازتولید فرهنگي، مدارك مس در نظری
ــوان ارزش منزلتي مهم  ــي كه در بردارند، به عن خاص یا پاداش
ــوند. بنابراین در تملك یا كنترل نخبگان قرار  ــته مي ش نگریس
مي گیرند تا به موقعیت هاي پرمنزلت تر كه پیش روي آن هاست، 
دست یابند. بوردیو برداشتي از طبقه را ارائه مي دهد كه فراتر از 
مفهوم طبقه نزد ماركس است. او برخالف ماركس كه طبقه را 
ــت پیچیده اي از طبقه را  نظامي از حقوق مادي مي داند، برداش
مطرح مي كند كه انواع سرمایه، یعني سرمایة اجتماعي، سرمایة 
فرهنگي و سرمایة اقتصادي را دربرمي گیرد. بر این اساس او بین 

سه نوع سرمایه تفاوت قائل مي شود:
سرمایةاقتصادي: درامد پولي و سایر منابع مالي و دارایي ها 

و نیز تجلي نهادي آن ها، یعني حقوق مالي را شامل مي شود.
ــادات دیرپایي را كه طي  س�رمایةفرهنگي:گرایش ها و ع
ــز اهداف فرهنگي  ــوند و نی ــد جامعه پذیري حاصل مي ش فراین
ــمند، نظیر صالحیت هاي تحصیلي و فرهیختگي را شامل  ارزش

مي شود.
ــل و بالقوه كه  ــع بالفع ــوع مناب س�رمایةاجتماع�ي:مجم
كنشگران از طریق عضویت در شبكه هاي اجتماعي و سازمان ها 

به دست مي آورند. 
سؤالي كه بوردیو مطرح مي كند این است كه آیا انتقال سرمایة 
ــرمایة اقتصادي مي شود؟ پاسخ او  فرهنگي، جایگزین انتقال س
ــت. زیرا در نظر وي، صالحیت ها، توانایي هاي فكري و  منفي اس
گواهي یا مدرك تنها نمایانگر نوع خاصي از سرمایه هستند كه 

اكثر موارد به سرمایة اقتصادي افزوده مي شوند.
ــت  ــدید رقابت براي به دس  براي مثال، یك عامل مهم در تش
ــت كه افراد  ــك آن اس آوردن صالحیت هاي تحصیلي بدون ش
طبقة مسلط و طبقة متوسط با كمك سرمایة اقتصادي حداكثر 
ــد اجتماعي خود  ــرورش براي بازتولی ــتفاده را از آموزش وپ اس
ــه  ــرمایة فرهنگي قابل تفكیك به س مي برند. به نظر بوردیو، س

مقوله است:
 الف.سرمایةفرهنگيلحاظشده: بیانگر چیزهایي است 
ــرمایة  ــد و مي توانند انجام دهند. در واقع، س ــه افراد مي دانن ك
فرهنگي لحاظ شده، توانایي هاي بالقوه اي هستند كه به تدریج 

بخشي از وجود فرد و در او تثبیت مي شوند.
ــاي فرهنگي و  ب.س�رمایةفرهنگ�يعیني:مانند كااله

اشیاي مادي از قبیل كتاب، نقاشي و آثار هنري.
پ.سرمایةفرهنگينهادینهشده: همچون صالحیت هاي 
تحصیلي كه در قالب مدارك و مدارج تحصیلي نمود عیني پیدا 
مي كنند و به دارندة آن ها، هم از نظر قانوني و هم از نظر عرفي، 

]Bourdieu, 1986[ ارزش اجتماعي و تعریف شده مي دهد
نكتة  اساسي در بحث سرمایة فرهنگي این است كه این سرمایه 
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ــرمایه فرهنگي عیني( به ارث نمي رسد، بلكه  ــتثناي س )به اس
ــد جامعه پذیري انتقال پیدا مي كند.  به طور ضمني و طي فراین
در نظریة ماركس، مالك سرمایه مي تواند ارزش افزودة بیشتري 
ــرمایة افزون تري را انباشته سازد و به دیگران از  تولید كند و س

جمله فرزندانش از طریق حقوق مالكیت یا ارث انتقال دهد.
ــرمایة بوردیو، مالكیت سرمایة فرهنگي  در مقابل، در نظریة س
به فرد اجازه مي دهد در حوزة تولید فرهنگي اعمال كنترل كند. 
ــرمایة فرهنگي نمي تواند آن را به دیگران  با وجود این، مالك س
انتقال دهد و باید در فرایند تولید آن را مورد استفاده قرار دهد. به 
اعتقاد بوردیو، هم سرمایة اقتصادي و هم سرمایة فرهنگي، سهم 
ــمكش هاي  مهمي در نابرابري و بازتولید آن ایفا مي كنند و كش
متعددي را در بطن زندگي اجتماعي به وجود مي آورند و از سوي 
 Bourdieu & Pasern,[ ــتند دیگر، قابل تبدیل به یكدیگر هس

.]1990

فرضیهومدلتجربيتحقیق
با توجه به تحقیقات پیشین، نظریات موجود و چارچوب نظري  
تحقیق، مدل تجربي زیر ترسیم شده است كه رابطة متغیرهاي 
ــپس به  ــته را ابتدا به صورت قضایا و س ــتقل و متغیر وابس مس

فرضیات منتج از آن نشان مي دهد:
ــي خانواده و  ــرمایة فرهنگ ــي به س فرضیة1.بین میزان دسترس
احتمال قبولي فرزندان در آزمون سراسري دانشگاه رابطه وجود دارد.
ــرمایة اقتصادي خانواده و  ــي به س فرضیة2.بین میزان دسترس
احتمال قبولي فرزندان در آزمون سراسري دانشگاه رابطه وجود دارد.
فرضیة3.بین میزان دسترسي به سرمایة اجتماعي خانواده 
ــگاه رابطة  ــري دانش و احتمال قبولي فرزندان در آزمون سراس

معني داري وجود دارد.

روششناسي
در تحقیق حاضر هدف مشخص كردن سهم سرمایة فرهنگي، 
ــادي و اجتماعي خانواده در احتمال موفقیت داوطلبان در  اقتص
ــگاه بوده است و در واقع آنچه بوده را توصیف كرده  آزمون دانش

است. بنابراین از شیوة مطالعه موردي استفاده شد.
ــگاهي  از آنجایي كه در این تحقیق چند مورد مركز پیش دانش
تحت مطالعه قرار گرفته اند، مي توان آن را در ردیف پژوهش هاي 
ــگاهي  موردي قرار داد. این تحقیق بر مطالعة مراكز پیش دانش
ــت. دو مركز  ــز اس ــدان متمرك ــز و نوخن ــتان هاي درگ شهرس
پیش دانشگاهي دخترانه و پسرانه واقع در شهرستان درگز و دو 
مركز پیش دانشگاهي دخترانه و پسرانه دیگر در منطقة نوخندان 

مواردي هستند كه براي این تحقیق انتخاب شده اند.

ابزارهايتحقیق
ــتفاده از این تكنیك تمام نقاط این مراكز  1.مش�اهده:با اس

ــاهدة دقیق قرار  ــات  و تجهیزات مورد مش ــم از فضاها، امكان اع
گرفته است.

2.پرسشنامةمحققساختهمخصوصدانشآموز: این 
پرسش نامه در حضور محقق توسط دانش آموز تنظیم و تكمیل 

شده است.
3.پرس�شنامةمحققس�اختةمخصوصوالدین: این 
ــري كه ولي  ــا فرد دیگ ــي از والدین ی ــط یك ــش نامه توس پرس

دانش آموزان محسوب مي شود، تكمیل شده است.
ــك پرونده هاي  ــتفاده از این تكنی 4.تحلی�لاس�ناد:با اس
ــوم متوسطه  ــال س ــد. معدل نهایي س دانش آموزان مطالعه ش
ــتخراج شده و در مواردي كه ابهام وجود داشته، مستقیمًا به  اس

مدیر مدرسه یا دانش آموز مراجعه شده است.

جامعةآماري�حجمنمونه
ــر  ــة آماري این تحقیق تمامي دانش آموزان دختر و پس جامع
ــاغل به تحصیل در مراكز پیش دانشگاهي شهرستان درگز و  ش
نوخندان در سال تحصیلي 88 ـ 1387 بود. طبق آمار موجود، 
كل دانش آموزان 442 نفر بودند كه از این تعداد، 153 نفر پسر و 
289 نفر دختر بودند. با توجه به محدود بودن جامعة آماري كل 

جامعه به عنوان حجم نمونه برابر 442 نفر تعیین شد.1

روشتجزیهوتحلیلاطالعات
تجزیه وتحلیل داده ها به صورت توصیفي و استنباطي انجام شد.

یافتههايتحقیق
داوريدربابفرضیةاول

فرضی�ة1.بینمیزاندسترس�يبهس�رمایةفرهنگي
خان�وادهواحتمالقبوليفرزنداندرآزمونسراس�ري

دانشگاهرابطةمعنيداريوجوددارد.
ــي به سرمایة فرهنگي  در ابتدا معني داري رابطة بین دسترس
خانواده و احتمال قبولي فرزندان در آزمون سراسري دانشگاه را 
ــي كردیم و سپس هر مسیر را به طور جداگانه  به طور كلي بررس

مورد آزمون و تجزیه وتحلیل قرار دادیم.

سرمایه فرهنگي خانواده

6772/500آماره آزمون من ویتني

5/9میانگین

1/06انحراف معیار

Z 4/021-آماره

sig 0/000سطح معني داري

جدول1سرمایةفرهنگيخانواده
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H0: بین میزان دسترسي به سرمایة فرهنگي خانواده و احتمال 
ــگاه رابطة معني داري  ــري دانش قبولي فرزندان در آزمون سراس

وجود ندارد.
H1: بین میزان دسترسي به سرمایة فرهنگي خانواده و احتمال 
ــگاه رابطة معني داري  ــري دانش قبولي فرزندان در آزمون سراس

وجود دارد.
ــاس جدول 1 چون مقدار sig=0/00 از سطح معني داري  براس
a=0/05 كمتر شده است، بنابراین فرض صفر مبني بر اینكه بین 
ــرمایة فرهنگي خانواده و احتمال قبولي  ــي به س میزان دسترس
ــة معني داري وجود  ــگاه رابط ــري دانش فرزندان در آزمون سراس
ــود. به عبارت دیگر،  ــود و فرض H1 تأیید مي ش ــدارد، رد مي ش ن
بین میزان دسترسي به سرمایة فرهنگي خانواده و احتمال قبولي 
فرزندان در آزمون سراسري دانشگاه رابطة معني داري وجود دارد.

داوريدربابفرضیةدوم
فرضیة2:بینمیزاندسترس�يبهس�رمایةاقتصادي
خان�وادهواحتمالقبوليفرزنداندرآزمونسراس�ري

دانشگاهرابطةمعنيداريوجوددارد.
ــرمایة اقتصادي  ــي به س ــدا معني داري رابطة بین دسترس ابت
خانواده و احتمال قبولي فرزندان در آزمون سراسري دانشگاه را 
ــي كردیم و سپس هر مسیر را به طور جداگانه  به طور كلي بررس

مورد آزمون و تجزیه وتحلیل قرار دادیم.
ــادي خانواده و  ــرمایة اقتص ــي به س ــن میزان دسترس H0: بی
ــگاه رابطة  ــري دانش ــي فرزندان در آزمون سراس احتمال قبول

معني داري وجود ندارد.
ــادي خانواده و  ــرمایة اقتص ــي به س ــن میزان دسترس H1: بی
ــگاه رابطة  ــري دانش ــي فرزندان در آزمون سراس احتمال قبول

معني داري وجود دارد.
ــطح معني داري  ــون مقدار sig=0/57 از س ــاس جدول 2 چ براس
ــتر شده است. بنابراین فرض صفر مبني بر اینكه بین  a=0/05 بیش
ــواده و احتمال قبولي  ــرمایة اقتصادي خان ــي به س میزان دسترس

ــي داري وجود  ــگاه رابطة معن ــري دانش ــدان در آزمون سراس فرزن
ــود. به عبارت دیگر،  ــود و فرض H1 رد مي ش ندارد، پذیرفته مي ش
ــري دانشگاه و میزان  بین احتمال قبولي فرزندان در آزمون سراس
دسترسي به سرمایة اقتصادي خانواده رابطة معني داري وجود ندارد.

داوريدربابفرضیةسوم
فرضیة3.بینمیزاندسترس�يبهس�رمایةاجتماعي
خان�وادهواحتمالقبوليفرزنداندرآزمونسراس�ري

دانشگاهرابطةمعنيداريوجوددارد.
ــرمایة اجتماعي  ــي به س ابتدا معني داري رابطة بین دسترس
خانواده و احتمال قبولي فرزندان در آزمون سراسري دانشگاه را 
ــي كردیم و سپس هر مسیر را به طور جداگانه  به طور كلي بررس

مورد آزمون و تجزیه وتحلیل قرار دادیم.
ــي خانواده و  ــرمایة اجتماع ــي به س ــن میزان دسترس H0: بی
ــگاه رابطة  ــري دانش ــي فرزندان در آزمون سراس احتمال قبول

معني داري وجود ندارد.
ــي خانواده و  ــرمایة اجتماع ــي به س ــن میزان دسترس H1: بی
ــگاه رابطة  ــري دانش ــي فرزندان در آزمون سراس احتمال قبول

معني داري وجود دارد.
براساس جدول 3 چون مقدار sig=0/003 از سطح معني داري 
a=0/05 كمتر شده است، بنابراین فرض صفر مبني بر اینكه بین 
ــي به سرمایة اجتماعي خانواده و احتمال قبولي  میزان دسترس
ــگاه رابطة معني داري وجود  ــري دانش فرزندان در آزمون سراس
ندارد، رد و فرض H1 تأیید مي شود. به عبارت دیگر بین احتمال 
قبولي فرزندان در آزمون سراسري دانشگاه و میزان دسترسي به 

سرمایة اجتماعي خانواده رابطة معني داري وجود دارد.
 

نتیجهگیري
یافته هاي تحقیق در مورد متغیر سرمایة فرهنگي خانواده نشان 
مي دهند، این متغیر تأثیر معناداري بر احتمال قبولي داوطلبان 

در آزمون دانشگاه ها دارد. تأثیر مزبور به دو صورت زیر است:

سرمایه اقتصادي خانواده

8694/00آماره آزمون من ویتني

9/3میانگین

2/5انحراف معیار

Z 18147آماره

sig 0/578سطح معني داري

سرمایه اجتماعي خانواده

7076/5آماره آزمون من ویتني

3/38میانگین

0/95انحراف معیار

Z 2/949-آماره

sig 0/003سطح معني داري

جدول3.سرمایةاجتماعيخانواده جدول2.سرمایةاقتصاديخانواده
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احتمال قبولي در آزمون دانشگاه  میزان دسترسي به كاالهاي فرهنگي خانواده
احتمال قبولي در آزمون دانشگاه  رفتارها و رویه هاي فرهنگي خانواده ها

ــي مرتبط  ــه كاالهاي فرهنگ ــي ب ــي، هم میزان دسترس یعن
ــا و رویه هاي فرهنگي  ــل فرزندان، و هم رفتاره ــا امور  تحصی ب
ــتقیمي بر احتمال قبولي فرزندان در  اعضاي خانواده تأثیر مس
ــگاه ها دارد. تأیید تجربي دو رابطة ذكر  ــري دانش آزمون سراس
ــان مي دهد كه توزیع نابرابري  ــده این اطمینان نسبي را نش ش
ــرمایة فرهنگي در مدارس موجب نابرابري آموزشي از حیث  س
ــگاه ها خواهد شد. بر این اساس  قبولي داوطلبان در آزمون دانش
یافته هاي مورد بحث در این پژوهش با دیدگاه پیر بوردیو مبني 
بر اینكه »دانش آموزاني كه سرمایة فرهنگي بیشتري را از طریق 
ــه موفق ترند و در  ــد، احتمااًل در مدرس ــب مي كنن خانواده كس
ــتري براي رسیدن به سطوح باالي آموزشي  نتیجه شانس بیش

در مقایسه با دیگران دارند«، هم خواني دارد.
ــرمایة  ــش مبني بر اینكه س ــالوه یافته هاي این پژوه ــه ع ب
فرهنگي خانواده نقش معناداري در دستیابي به آموزش عالي 
دارد، با یافته هاي محس�ننوغاني )1381( ديماجیوومر 
)1985( آش�افنبرگوم�اس)1997( والری�و )1987( 

هم خواني دارد.
ــرمایة اقتصادي و تأثیر  یافته هاي تحقیق در مورد متغیر س
ــان  ــگاه ها نش ــر احتمال قبولي داوطلبان در آزمون دانش آن ب
ــرمایة اقتصادي تأثیر معناداري بر احتمال  مي دهد، متغیر س
ــدارد. در این نتیجه  ــگاه ها ن قبولي داوطلبان در آزمون دانش
باید دقت بیشتري صورت گیرد. چرا كه این مهم با تحقیقات 
ــده در داخل كشور توسط محسن نوغاني )1381( و  انجام ش
تحقیقات صورت گرفته در خارج كشور توسط بوردیو و پاسرن 
ــان  )1990( مطابقت ندارد. در همین زمینه بوردیو خاطرنش
كرده است، سرمایة اقتصادي  و سرمایة فرهنگي، قابل تبدیل 
و مكمل یكدیگرند. در این تحقیق »سرمایة فرهنگي« به عنوان 
ــي نظریة سرمایة فرهنگي پیر بوردیو و فرایند  كلیدواژة اساس
ــوان كلیدواژة  ــرمایة اقتصادي به عن »بازتولید فرهنگي« و س
ــل و متمم  ــد اجتماعي، مكم ــتیز و فرایند بازتولی ــة س نظری
ــد، در كم تأثیر بودن  ــتند. بنابراین به نظر مي رس یكدیگر نیس
متغیر سرمایة اقتصادي بر احتمال قبولي داوطلبان در آزمون 
ــرد و تحقیقات  ــگاه ها، باید تأمل و احتیاط ك ــري دانش سراس
بیشتري انجام داد. در خصوص متغیر سرمایة اجتماعي و تأثیر 
آن بر احتمال قبولي داوطلبان در آزمون سراسري دانشگاه ها، 
ــان مي دهند: رابطة معناداري  یافته ها و تحلیل هاي آماري نش
ــرمایة اجتماعي و موفقیت تحصیلي در عرصة ورود به  بین س
ــوع علي رغم عدم هم خواني  ــگاه وجود دارد كه این موض دانش
ــن نوغاني )1381(، با یافته هاي اس�میت و  با پژوهش محس
دیگران )1995(، آلوین )1998( و كالمن )1996( هم خواني 

دارد.

 پیشنهادات
 این پژوهش به دلیل محدودیت هاي زماني و مكاني براي اجراي 
آن و عدم امكانات الزم فقط در مراكز پیش دانشگاهي شهر درگز 
و نوخندان صورت گرفته است. پیشنهاد مي شود براي دستیابي 
به یك ُنرم ملي این آزمون در سایر مراكز پیش دانشگاهي كشور 

نیز اجرا شود تا استفادة وسیع تري پیدا كند.
 رابطة احتمال قبولي داوطلبان در آزمون سراسري دانشگاه ها 
ــص محیطي،  ــتعداد، خصای ــاي دیگري از قبیل اس ــا متغیره ب
ــس، جنس، طبقة  ــم، روش هاي تدری ــه و معل خصایص مدرس
ــابقة ترك  ــي، میزان عالقة دانش آموزان به تحصیل، س اجتماع

تحصیل و سابقة مردودي مورد مطالعه قرار  گیرد.
ــوزان دورة  ــاي خاص دانش آم ــه به ویژگي ه ــون با توج  آزم
ــت. لذا مناسب است آزمون یا  پیش دانشگاهي ساخته شده اس
آزمون هایي در این زمینه ساخته شوند كه بتوان گروه هاي دیگر 

دانش آموزان را هم در این حیطه ارزیابي كرد.
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مقدمه
همة ما از اهمیت وجود »انگیزه« در زندگی آگاهی کامل داریم با 
ــتر اوقات احساس می کنیم، در زندگی به اندازة کافی  این حال بیش
ــتیم. انگیزه به ما کمک می کند احساس رضایت  دارای انگیزه نیس
ــته باشیم. شرط اساسی  ــلط داش خاطر کنیم، و بر زندگی خود تس
ــخصیت، رضایت خاطر و داشتن انگیزه است. بدون انگیزه،  رشد ش
ــیم  ــت نخورده باقی می ماند، یا به جایی می رس نیروی بالقوة ما دس
که هدایت ما بر عهدة شانس و اقبال می افتد و دیگر خود بر زندگی 
خویشتن کنترلی اعمال نمی کنیم. در هر دو مورد ممکن است دچار 
نوعي  احساس ناامیدی شویم که احترام به خویشتن را در وجودمان 

به تدریج از بین ببرد ]ناهیدی، 1384[.
ــی دانش آموزان این نگرانی را در والدین و معلمان دامن  بی انگیزگ
ــاید آن ها به بیراهه بروند یا حتی زندگی خود را تلف  مي  زند که ش
کنند. از طرفی استمرار این روند موجب می شود که ساالنه زیان های 
علمی، فرهنگی و اقتصادی زیادی متوجه دولت  و خانواده ها شود و 
نظام آموزشی کشور را با مسأله اي به نام افت تحصیلی مواجه سازد. 
ــوع بی انگیزگی دانش آموزان چندان  از طرف دیگر، دالیل اصلی وق
ــت. اغلب آثار پژوهش موجود در زمینة بررسی این  ــخص نیس مش
موضوع در حد روابط دو و یا چند متغیری مانده اند و كمتر با نگاهي 

كالن و ساختاري به مسأله پرداخته اند.

طرحمسئله
واقعیت مهم آن است که همة پیشرفت های شگفت انگیز 
انسان در دنیای امروز زاییده یادگیری است. انسان بیشتر 
ــت می آورد.  ــای خود را از طریق یادگیری به دس توانایی ه
ــد فکری پیدا می کند و توانایی های  از طریق یادگیری رش
ــد. بنابراین می توان نتیجه گرفت  ذهنی اش فعلیت می یاب
همة پیشرفت های بشر در نتیجة یادگیری به دست می آید 

]بیابانگرد، 1372: 51[.
ــری در میان دانش آموزان  ــی از عوامل مؤثر بر یادگی یک
»انگیزة تحصیلی« است. انگیزة تحصیلی به رفتار شدت 
ــداوم آن به یادگیرنده  ــد و در حفظ ت و جهت می بخش
ــت که به  کمک می کند. در واقع، انگیزه آن چیزی اس
ــای او را هدایت  ــده انرژی می دهد و فعالیت ه یادگیرن

می کند ]مولوی و همکاران، 1386: 54[.
ــتر در حوزة  ــزش را بیش ــع موجود انگی ــد مناب هرچن
ــکی نیست ابعاد اجتماعی  روان شناختی دانسته اند، اما ش
ــتر از این دسته پنداشته ها و کندوکاوها نباشد  آن اگر بیش
ــبت  ــت. در جامعه ای که وضعیت بازار کار با نس کمتر نیس
ــد و  ــطح مدرک تحصیلی متعادل نباش فارغ التحصیالن  و س
ــرایط پیشي گرفتن تعداد فارغ التحصیالن نسبت  به طور کلی، در ش
ــطح انگیزش تابع شرایط اجتماعی حاکم و نه صرفًا  به بازار كار، س
ابعاد روان شناختی است.بنابراین سطح انگیزش را می توان به سطح 
ــیم كرد و هر دو را مهم دانست. در بعد درونی،  درونی و برونی تقس
لفرانس�و1)1997( انگیزه هاي ذهني و دروني را علت و دلیل رفتار 
ــا را انجام می دهیم، ولی  ــد. دلیل اینکه چرا ما بعضی رفتاره می دان
بعضی دیگر را انجام نمی دهیم، انگیزه های ذهني و دروني ما هستند. 
ــای اجتماعی، مانند امید به  ــد بیرونی نیز می توان از متغیره در بع
ــب آبرو، ارزش داشتن سواد، ارتقای شغلی، کسب شغل  آینده، کس
آبرومند، سبک زندگی و طبقة اجتماعی، و...، و همچنین متغیرهای 

اقتصادی مانند وضعیت اقتصادی خانواده نام برد.
ــات کورنیل�وس2 از تأثیر وضعیت  ــه نتایج تحقیق ــن زمین در ای
ــت دارد و بین  ــت تحصیلی دانش آموزان حکای ــادی بر موفقی اقتص
ــوس، 1978؛ به نقل از:  ــتقیمی می بیند ]کورنیل این دو رابطة مس
ــان می دهند که  ــکاران، 1386[. یافته های دیگر نش ــوی و هم مول
ــت دارند؛ از  ــی دانش آموزان دخال ــای زیادی در بی انگیزگ متغیره
ــه: آبرامس�ونو همکارانش )1978(، کارلس�ون)1995(،  جمل
ــش )2004(، لیگول�ت  پلیت�ر)1999(، تومانی�س و همکاران
)2006(،وش�ن و همکارانش )2010(، و از میان تحقیقات داخلی 
نیز، نادریان و همکارانش )1388(، مازیاری و کاش�ف )1393(، 

کاوسیان و همکارانش )1386( و طاهری و همکارانش )1389(.
ــت، دالیل بی انگیزگی محدود به یک و یا چند عامل  ــکی نیس ش
ــت. این موضوع ناشی از تعامل میان متغیرهای بسیاری است.  نیس
ــواده، گروه  ــوز، برخی مرتبط با خان ــر از خود دانش آم ــی متأث برخ
هم ساالن، اجتماع و فرهنگ، و بقیه به مدرسه، نظام آموزشی و معلم 
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ــود. از این رو، نمی توان عامل واحدی را به عنوان عامل  مربوط می ش
مسلط بی انگیزگی دانش آموزان دانست. اما می دانیم، برخی دالیلی 
ــدید چنین پدیده ای بیشتر نمود دارند، ماهیت فرا  که در بروز و تش
فردی دارند. این نوشتار بر آن است که براساس تأمالت نظري نوعی 

دسته بندی از دالیل بی انگیزگی دانش آموزان ارائه دهد.

دالیلبیانگیزگی
1. دالیل ساختاری 2. دالیل ارزشی- فرهنگی 3. دالیل آموزشی

الف.دالیلساختاری
به دالیلی اطالق می شوند که بستر و زمینة عمومی آموزش را ایجاد 
ــت های  ــی ها و سیاس می کنند. به عبارت دیگر، این دالیل خط مش
ــت های مزبور را در  ــرورش را دربرمی گیرند. سیاس کالن آموزش وپ
ــته؛ 3.  ــار بند می توان خالصه کرد: 1. تغییرات؛ 2. انتخاب رش چه

مکانیسم قبولی؛ 4. وضعیت بازار اشتغال.
ــرورش ما به طور  ــه نظام آموزش وپ ــی گذرا درمي یابیم ک با نگاه
ــت. بیم از این تغییر بی مورد  ــتمر در حال تغییر و تحوالت اس مس
ــوب می شود. اما مسئلة  ــت، چرا که تغییر الزمة پیشرفت محس اس
اساسی این است که میزان تغییر و تحوالت در دوره هاي كوتاه، بیش 
ــال اخیر، شاهد تغییر  ــد. در چندین س از ظرفیت های موجود نباش
ــالی واحدی، تغییراتی در مورد کنکور، تغییراتی  نظام از ترمی به س
در نحوة انتخاب رشتة تحصیلی ایجاد پایه ششم، حذف یک پایه و 
ــدن پایة دیگر، تغییرات پرشتاب کتاب های درسی، حذف  اضافه ش
ــات نهایی از دورة  ــی در دورة ابتدایی، حذف امتحان ــات نهای امتحان
راهنمایی سابق، تغییراتی در ساعات تدریس بعضی درس ها، حذف 
ــابق به کار و  برخی درس ها یا تغییر نام کتاب ها )مثاًل حرفه وفن س
فناوری(، تغییراتی در شیوه نامة قبولی دانش آموزان، تغییر رویکردها 

و بسیاری تغییرات دیگر بوده ایم.
ــرعت انجام گرفته و کمتر  این تغییرات در مدت زمان اندکی با س
نتایج مشخصی دربر داشته اند. چنانچه نظام آموزشی را به مثابه یک 
ــرعت زیاد تغییرات زیرمجموعه ها را  نظام اجتماعی تلقی کنیم، س
ــکل و کارکرد اجزا را دچار اختالل می کند. در این شرایط  دچار مش
ــری رفتار نظام  ــراس از پیش بینی ناپذی ــدام در ه ــوزان م دانش آم
 آموزشی به سر می برند که همین موضوع می تواند به کاهش انگیزة 

دانش آموزان منجر شود.
ــان اجتماعی تأکید  ــزان و محقق ــه برنامه ری ــت ک از همین روس
ــت های کالن آموزش وپرورش نباید  می کنند، خط مشی ها و سیاس
ــی دانش آموزان  ــتة تحصیل ــد. مثاًل انتخاب رش مقطعی و گذرا باش
دبیرستانی را می توان تابع چنین خط مشی هایی دانست. وقتی نظام 
آموزش وپرورش به این نتیجه می رسد که بیشتر دانش آموزان حول 
رشته های خاصی ادامه تحصیل دهند، این سیاست به نوعی اختیار 

و عالقة دانش آموزان را به چالش می کشد و می تواند در کوتاه مدت و 
بلندمدت به بی عالقگی و بی انگیزگی دانش آموزان بینجامد.

ــال های  ــاز آموزش وپرورش در س ــت های مشكل س از دیگر سیاس
ــخص در سازوکار قبولی و مردودی است.  اخیر نداشتن ضابطه مش
گاهی آن چنان وضعیت قبولی برای دانش آموزان سهل می  شود که 
ــهولت  ــت درس خواندن را به خود نمی دهند. یعنی س ــر زحم دیگ
نمره گرفتن و دادن فرصت های زیاد باعث بی انگیزگی دانش آموزان 
ــود. از دیدگاه این بررسی، سهولت در کسب مدرک  تحصیلی  می ش
و نبود سیاست مشخص در قبال آن، مفهومی به نام »مدرک- اثِر- 
ــا و دانش آموز  ــت. یعنی دانش آموز کوش صفر« را به وجود آورده اس
ــت مدرک تحصیلی خود را خواهند گرفت  کم تالش هر دو در نهای
ــا، اثری برابر با مدرک  و در چنین وضعیتی، مدرک دانش آموز کوش
ــت و هیچ تفاوتی بین آن ها نیست،  دانش آموز بی تالش خواهد داش
به عبارت دیگر، اثر تالش برابر صفر خواهد بود. حال وقتی وضعیت 
بازار اشتغال را نیز دربربگیریم، پیامدهای این اثر صفر بارزتر می شود. 
برخی معتقدند این وضعیت در بازار کار نیز ادامه پیدا می کند، چرا 
ــه در آنجا نیز عوامل دیگري  جای مهارت و کار و تالش را گرفته  ک
ــت. در نتیجه، دانش  آموز کوشا جدا از مسئله مدرک، حتی امید  اس
ندارد که تالش و مهارت او به کسب شغل مناسب و درخور در آینده 
ــدت تخریب و  ــود و همین انگیزه های تحصیلی او را به ش منجر ش

سرکوب می کند.

ب.دالیلارزشیوفرهنگی
ــش فرهنگ و  ــا نمی توانیم نق ــرد برونفنبرنر، م ــق رویک مطاب
ارزش های اجتماعی را در موفقیت افراد نادیده بگیریم. زیرا آن ها بر 
رفتار و انگیزة افراد تأثیر می گذارند ]طاهری و همکاران، 1386: 9[.

ــتا تحقیقات کران�دان )1983( و رمانتین )1988(  در این راس
ــزش و یا افت  ــی روی انگی ــه مقبولیت اجتماع ــان می دهند ک نش

تحصیلی تأثیر بسزایی دارد. 
بارور )1976( بر این اعتقاد است که تصور داشتن شغلی در آینده 
به واسطة تحصیل که ارزش و مقبولیت اجتماعی داشته باشد، عزت 
ــاس ایمنی  نفس دانش آموزان را باال می برد و به ایجاد انگیزه و احس
و شکل گیری هویت با ثبات در او کمک می کند. در مقابل، چنانچه 
ــبی برای افراد تحصیل کرده  جامعه نتواند فرصت های شغلی مناس
فراهم آورد، در آن ها تردید و سرخوردگی به وجود می آید و در نتیجه 
باعث کاهش انگیزة آنان می شود. شاهسونی نیز معتقد است، عامل 
امید به آینده و اخذ پاداش های اجتماعی از سوی جامعه، از عوامل 

مؤثر در انگیزة تحصیل دانش آموزان است. 
ــخص برای او  مطاب�قرویکردمبادله، هر اندازه نتیجة عمِل ش
ــبت به تدارک انجام  ــد، به همان اندازه عالقة وی نس با ارزش  تر باش
ــود. ]آزاد ارمکی، 1376: 286[. قضیة ارزش  آن عمل بیشتر می ش
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ــت که افزایش در ارزش مثبت یا پاداش، این احتمال  بیانگر آن اس
ــی را انجام دهد. بنابراین  ــخص عمل خاص را افزایش می دهد که ش
افزایش در ارزش منفی از احتمال انجام آن عمل می کاهد. بنابراین 
وقتی شخص دارای مدرك تحصیلی نتواند از مزایای آن بهره گیرد، 
ــة کار منصرف و یا  ــاداش می ماند و از ادام ــة کار وی بدون پ نتیج
نسبت به ادامة آن بی میل می شود. این وضعیت می تواند به نحوی در 
جامعه نهادینه شود که افراد برابر با عمل خود، یعنی درس خواندن 
ــغلی  ــب مدرک تحصیلی، مزایا و پاداش های الزم را از نظر ش و کس
ــب نکنند یا به کسب آن امیدوار نباشند. در  و منزلت اجتماعی کس
ــالش در زمینه موفقیت تحصیلي از  ــتیاق خود را برای ت نتیجه اش

دست بدهند.
ــم آوردن  ــاخت جامعه را فراه ــر اصلی س ــی از عناص مرت�ن یک
شیوه های استاندارد شدة کنش، یعنی همان ابزارها و هنجارها برای 
ــل به اهداف می داند. او عنصر اصلی دیگر را هدف ها و ارزش های  نی
مورد قبول و پذیرفته شدة جامعه عنوان می كند. به عالوه، در صورتی 
ــه در آن بین این دو  ــادل« می داند ک ــک نظام اجتماعی را »متع ی
ــبی وجود داشته باشد. یعنی افراد جامعه بتوانند  عنصر اصلی تناس
ــایل و راه های مشروع، به اهداف پذیرفته شدة  از طریق ابزارها و وس
جامعه دست یازند و این شیوه را »هم نوایی« مي گوید. اما در صورتی 
ــایل دستیابی به آن ها وجود  ــبی بین هدف ها و وس که چنین تناس
نداشته باشد و عده ای از افراد جامعه نتوانند از طریق ابزارهای مورد 
قبول جامعه، به هدف های پذیرفته شدة جامعه برسند، احساس عدم 
رضایت می کنند و از این رو، می کوشند از راه های نامشروع و غیرقابل 

قبول جامعه این هدف ها را دنبال کنند ]آزاد ارمکی، 1376[.
مطابق این رویکرد می توان گفت زمانی جامعه بر کسب مدرک و 
ــتن مدرک به عنوان یک ارزش  مدرک گرایی تأکید می کند و یا داش
غالب مطرح می شود، در چنین شرایطی، افراد از هر راه ممکن- چه 
ــروع- مبادرت  به این کار می کنند. مثاًل ممکن  مشروع و چه نامش
ــگاه غیرمجاز، و یا  ــت درصدد گرفتن مدرک تحصیلی از آموزش اس

خریدن و جعل مدرک برآیند. 

ج.دالیلآموزشی
ــیکل باطل بی انگیزگی«3 بهتر  داللت های آ موزشی با مفهوم »س
توضیح داده می شود. در این دور باطل، تصور بر این است که چنانچه 
دانش آموزان بی انگیزه به واسطة فرصت های پیش آمده بتوانند وارد 
مراتب معلمی در نظام آموزش وپرورش شوند، با تزریق بی انگیزگی 
ــوزان می توانند دور باطلی ایجاد کنند. پس بنابر مفهوم  به دانش آم
بی انگیزگي در دوران دانش آموز، می تواند معلمان بی انگیزه ای ایجاد 
ــی است.  کرده و محصول آن دور باطل، بی انگیزگی در نظام آموزش
ــودن فرصت ها، مجالی  ــوم می توان گفت: نامتعادل ب وفق این مفه
ــزه بتوانند وارد مراتبی از  ــم می کند که دانش آموزان فاقد انگی فراه

نظام آموزشی و اجرایی آموزش وپرورش شوند و بی انگیزگی خود را 
اشاعه و ترویج كنند.

جمعبندی
اینکه بین دانش آموزان بی انگیزگی وجود دارد، مورد پذیرش گروه 
ــج تحقیقات مختلف  ــت. نتای قابل توجهی از محققان اجتماعی اس
ــت. برخی  حاکی از اثرگذاری متغیرهای گوناگونی در این رابطه اس
ــادی را در بي انگیزگي دانش آموزان مؤثر می دانند،  متغیرهای اقتص
برخی متغیرهای اقتصادی- اجتماعی و روانی را توأمان مؤثر می دانند، 
و برخی هم دالیل آموزشی و بازار کار را عامل اصلی این بی انگیزگی 
ــد نه یک عامل که عوامل مختلفی  تلقی می کنند. اما به نظر می رس
دست به دست هم داده و به چنین مسأله و مسائل اجتماعي دامن 
زده اند. از همین رو باید در پرتو نگاهی کالن و بین رشته ای مسئله را 

مورد بررسی قرار داد.
ــئله ای  ــی بی انگیزگی به معنای واقعی آن مس از دیدگاه این بررس
نیست که در کوتاه مدت اتفاق بیفتد، بلکه همان طور که تأمالت فوق 
ــان می دهند، صبغه ای بلندمدت دارد که ریشه های آن را باید در  نش
ــت وجو کرد. بررسی  حاضر تالش كرد با وجود  تصمیمات قبلی جس
ــیار نظریاتی را در زمینه تیپ شناسی و دالیل بی انگیزگی  نواقص بس
دانش آموزان ارائه کند. به نظر می رسد برای رسیدن به درک جامع  تری 
از مسئلة بی انگیزگی، باید مطالعات نظری در اولویت باشند و سپس 
به کمک بررسی   های تجربی و میدانی به تکمیل و تدقیق مسئلة مورد 

بررسی و راهکارهای تعدیل و تخفیف آن دست یافت. 
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حسنرحمانپور
دبیر و سرگروه علوم اجتماعی دورة متوسطة

 شهرستان رشتخوار

چكیده
این پژوهش درمورد یكي از درس هاي اصلي دورة 

متوسطه، یعني»درس مطالعات اجتماعی« انجام گرفته 
است كه پایه و زیربنای یادگیری و فهم علوم اجتماعی در 
سال های بعد و شناخت جامعه در مراحل گوناگون زندگی 
را تشکیل می دهد و پایه ای برای ادامة تحصیل دانش آموز 
در رشته های انسانی، و فنی وحرفه ای و کاردانش محسوب 

مي شود.
تدریس درس مطالعات اجتماعی دورة متوسطه را به 
شیوه گروهي از اولین سال های تدریسم )سال1381(

آغازكردم. پس از چند سال تدریس این درس و مشاهدة 
مشكل یادگیري مباحث مطالعات اجتماعی توسط 

دانش آموزان درحین ارزشیابي از كار گروهي آنان و 
بازدید هایی که از مدارس دیگر در زمان سرگروهی این 
درس داشتم، عالقه مند شدم در مورد علل این مشكل 
به كنكاش بپردازم. با برگزاري یك آزمون از فصل اول 
كتاب درسي متوجه شدم كه فقط در حدود 55درصد 

دانش آموزانم توانسته اند به سؤاالت مربوط به مفهوم 
شناخت جهان اجتماعی، شناخت علمی و غیرعلمی، 
تعامل اجتماعی، تعاریف گروه و...پاسخ درست بدهند.

پس از طرح این مشكل در شوراي دبیران »دبیرستان 
دین و دانش دولت آباد« و نیز درگروه علوم اجتماعی )كه 

متشكل از دبیران علوم اجتماعی است(، در دو راه حل 
به اجماع رسیدیم كه پس از بررسي دقیق آن ها تصمیم 

گرفتیم از والدین دانش آموزان در زمینة همکاری با 
مدرسه و تأمین منابع مالي به  منظور تهیة وسایل و لوازم 
کمک آموزشی و توجه به دانش آموز در خانه برای انجام 

فعالیت های مرتبط با درس كمك بگیریم. این كار با تهیة 
فرم هاي نظرخواهي و تكمیل آن توسط دانش آموزان و 

نیز فرم رضایت در مشاركت براي اجراي این طرح توسط 
اولیاي دانش آموزان انجام شد و ما توانستیم با جلب 

مشاركت اولیا در تهیة لوازم کمک آموزشی، تا حدود زیادی 
در دانش آموزان انگیزه ایجاد کنیم. سرانجام این اقدامات 
و فعالیت ها به پیشرفت آموزشي قابل توجه دانش آموزان 
انجامید، به نحوي كه میزان پاسخ گویي دانش آموزان به 

سؤاالت مربوط به مفاهیم فصل اول كتاب، از 55 درصد به 
حدود 95درصد افزایش یافت و میزان انگیزة دانش آموزان 

براي یادگیري درس علوم اجتماعی نیز افزایش قابل 
مالحظه اي یافت.این موضوع از شور و اشتیاق آنان هنگام 

انجام تکالیف و فعالیت ها كاماًل مشهود بود.

كلیدواژهها:مطالعات اجتماعی، علوم اجتماعی، 
شناخت جهان اجتماعی، فعالیت ها و تکالیف، شورای 

دبیران
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مقدمه
ــه ساعت  درس مطالعات اجتماعی كه  بنابر برنامة هفتگی س
ــود، بي شك یكي از درس هاي پراهمیت  در هفته تدریس مي ش
ــمار مي آید. چرا كه پایه و اساس  دورة تحصیلي متوسطه به ش
درس هاي جامعه شناسی در سال های بعد و یکی از پیش نیازهاي 
ضروری زندگی در نظام اجتماعی  است. بنابراین محتواي كتاب 
درسي مطالعات اجتماعی و روش تدریس آن از اهمیت ویژه اي 

برخوردار است.
متأسفانه دركشور ما این درس و سایر درس هاي علوم اجتماعی 
ــه، مانند  ــاي قدیمي  و كهن ــال های متمادي با روش ه ــي س ط
ــترش نیازهاي دانش آموزان  سخنراني، تدریس مي شد. اما گس
ــی، خصوصًا  ــزون درس هاي علوم اجتماع ــز اهمیت روزاف و نی
ــت كه در  ــان را بر آن داش درس مطالعات  اجتماعی، كارشناس
محتواي این كتاب درسي  و در نتیجه در روش هاي تدریس آن 
ــي ایجاد كنند. با چاپ كتاب مطالعات اجتماعی  تغییرات اساس
و لحاظ  کردن بسیاری از فعالیت ها و موضوعات مرتبط با درس 
ــای نوین یادگیری براي تدریس  ــد تا از روش ه در آن، باعث ش
ــتفاده شود. یكي از بخش هایي كه در كتاب جدید  این درس اس
داراي اهمیت زیادي است، بخش مربوط به انجام فعالیت هاست 
ــت این بخش به رشد و تقویت  ــعي شده اس كه تا حد امكان س

استعدادها و خالقیت دانش آموزان كمك كند.
مسلمًا یكي از روش هاي مهم تدریس فعال، مخصوصًا در درس 
مطالعات اجتماعی، انجام فعالیت های مرتبط با درس است. چرا 
كه كسب مهارت هایي مانند برنامه ریزي، شناخت درست محیط 
اجتماعی، ارائة نتایج به طور صحیح، و یافتن ارتباط منطقي بین 
ــا انجام این فعالیت های  ــناختی ب موضوعات گوناگون جامعه ش

عملي  ممكن و میسر است.
از دیگر سو، انجام این فعالیت ها، توسط دانش آموزان و با نظارت 
ــداف فعالیت هاي علمي   ــازد دربارة اه معلم، آنان را قادر مي س
مزبور به تفكر بپردازند و با بررسي نتایج حاصل، درك روشني از 
مفاهیم علوم اجتماعي به دست آورند]همت پور،1380[. انجام 
ــب حیطه هاي یادگیري،  فعالیت ها در رده بندي تكالیف برحس
ــب پایداري آموخته ها  ــت كه موج در زمرة تكالیف مهارتي اس
معروف:»ميش�نوم، ــل  مث  .]73 ــود]حوریزاد،1385:  مي ش
فراموشميكنم؛ميبینم،بهیادميآورم؛انجامميدهم،
ميفهمم« نیز بیانگر اهمیت فوق العاده انجام فعالیت های درس 

مطالعات اجتماعی توسط دانش آموزان است.
دیویي نیز بهترین روش آموزش را به كاربردن روش پژوهش 
علمي  از سوي خود دانش آموز مي داند و كار معلم را بیش از هر 
ــي و یاري دانش آموزان در پژوهش مي داند.  چیز دیگر، راهنمای
ــزي را فرامي گیرد  ــان تنها وقتي به طور عمیق و پایدار چی انس
ــاره آن به فعالیت هاي عیني  ــه به طور خودآگاه و فعاالنه درب ك
ــش ها نتیجه گیري كند. ــود از آن كوش ــردازد و خ ــي بپ و ذهن

]پروند،153:1379[

فلسفةآموزشدرسمطالعاتاجتماعیدرسالاولمتوسطه
دوم

ــي از دانش بشري است كه حاصل  مطالعات اجتماعی بخش
مطالعه و جست وجوي او در شناخت جهان اجتماعی و نظام و 
قوانین حاکم بر آن است. هدف عمدة درس مطالعات اجتماعی 
در دورة متوسطه ایجاد روش های علمي  و جامعه شناسانه برای 
شناخت بهتر محیط اجتماعی و نحوة درست ارتباط و تعامل 
ــت. به این معني كه به جاي  با دیگران در جهان اجتماعی اس
پركردن ذهن دانش آموزان از انواع اطالعات و مطالب حفظی، 
سعي كنیم شیوه هاي یادگیري و مهارت هایي را به او بیاموزیم 
كه او را قادر مي سازند، خود در جهان اجتماعی به حل مسائل 
ــت قوانین و مقررات نظام اجتماعی نائل آید كه این به  و رعای

مفهوم »آموختن براي زیستن« است.

اهدافكليآموزشدرسمطالعاتاجتماعی
اهداف آموزش علوم اجتماعی را مي توان در سه حیطه به شرح 

زیر دسته بندي كرد:

دانستنيهايضروري
یادگیري دربارة این مفهوم و موضوع جدید دانش بشري یعني 
ــتن اطالعاتي دربارة  ــتلزم داش ــه و زندگي اجتماعي، مس جامع
ــطه و  در  ــت. در دورة متوس ــول و قوانین نظام اجتماعی اس اص
ــد مجموعه اي كافي از  ــاي علوم اجتماعی، دانش آموز بای درس ه
ــاس این اصول و قوانین،  اصول و قوانین را بیاموزد تا بتواند براس
دانستني هاي مورد نیاز خود را درخصوص محیط اجتماعی كسب 
كند، اما كسب دانش به تنهایي شرط كافي براي یادگیري نیست.

مهارتهايضروري
ــت كه در زمینة علم آموزي مي توانند  منظور توانایي هایي اس
ــن »راه یادگیري« به  ــت آموخت ــوند و درحقیق ــد واقع ش مفی

دانش آموزان است.

نگرشهايضروري
در امرآموزش وپرورش، ارزش ها اهمیت زیادي دارند و آموزش 
ــیله اي براي رسیدن به ارزش هاست. چرا كه اگر  درحقیقت وس
ــته هاي علمي  مورد نیاز یك فرد را در اختیار او  ما تمامي  دانس
ــخصیت و نگرش هایش در مسیر صحیح قرار  قرار دهیم، اما ش
نگیرد، هیچ مشكلي از مشكالت جامعة امروزي حل نخواهد شد. 
بنابراین باید در كنار دانش و مهارت ها، به هدف هاي نگرشي نیز 
توجه كافي داشته باشیم. هدف هایي نظیر: توجه به قانونمندي 
ــتی و نظام اجتماعی و  ــم موجود در پدیده هاي جهان هس و نظ
پي بردن به وجود خالق آن ها، قدرداني از نعمات الهي، تمایل به 
همكاري درگروه، مسئولیت پذیري، اعتمادبه نفس، انتقادپذیري 
و... از هدف هاي نگرشي مهم در این درس  به حساب مي آیند. 
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انتظاراتدرسمطالعاتاجتماعیازدانشآموزان
درپایاندورةسهسالةمتوسطهدوم

برخي از ویژگي هایي كه باید در دورة متوسطه از طریق درس 
ــی در دانش آموزان به وجود  ــات اجتماعی و جامعه شناس مطالع

آیند، عبارت اند از:
الف.هدفهايدانشي:

ــی در زمینه هاي  ــي و ضروري علوم اجتماع ــن اصل  قوانی
شناخت محیط اجتماعی، پیامدهای شناخت درست و نادرست 
محیط اجتماعی، چگونگی تعامل اجتماعی با دیگران و شناخت 

مفاهیم ارزش و هنجار را بداند.
 با بعضي از كاربردهاي علم در زندگي اجتماعی آشنا شود.
 چشم اندازي از آینده و گذشتة علوم اجتماعی داشته باشد.

ــام ، نظام  ــی، مانند نظ ــي علوم اجتماع ــم اصل  از مفاهی
اجتماعی و... درك صحیحي داشته باشد.

ب.هدفهايمهارتي)مهارتهايذهني(:
ــئله هایي را كه حل   با دقت در محیط اطراف خود بتواند مس
ــخیص دهد و با دیگران  ــت، تش آن ها نیازمند به كارگیري علم اس
ــته  ــاس این مفاهیم، ارزش ها و هنجارها تعامل صحیحی داش براس

باشد.
ــدن با موضوعات  ــگام قرارگرفتن در گروه و مواجه ش  هن

مختلف بیندیشد و راه حل ارائه كند.
ــد موضوعات اجتماعی را از نظر علمي  تجزیه و   قادر باش

تحلیل كند.
 به كمك شواهد علمي، روندها و نتایج برخي از پدیده های 

جهان اجتماعی را پیش بیني كند.
ــب و فعال در جامعه باشد و   قادر به ارتباط و تعامل مناس

در این تعامالت مقصود خود را به  خوبي بیان كند.
ــاهده،  ــري مهارت هاي یادگیري)مش ــق به كارگی  از طری
قضاوت، ارزشیابی و...(پاره اي از مفاهیم علمي  را كشف كند و یا 
در فرایند تولید و شكل دهي این مفاهیم مشاركت فعال داشته 

باشد.
 ضمن به كارگیري مهارت هاي تفكر منطقي، علمي  و نقاد، 
با لزوم و چگونگي استفاده از هنجارها، هنگام  انجام فعالیت های  

علمي  و نتیجه گیري هاي مربوط به آن ها آشنا باشد.

پ.هدفهاينگرشي:
 در مورد پدیده هایي كه در محیط اطراف او وجود دارند و 
ــان دهد و با جست وجو و  علت بروز آن ها، از خود كنجكاوي نش

تفكر، زمینه هاي كسب اطالعات علمي  را فراهم آورد.
ــاهدة نظام مندي موجود در جهان طبیعی و جهان   از مش

اجتماعی به وجود ناظم آن پي ببرد.
ــعي كند براي آنچه كه خوانده شده است، كاربردهاي   س

علمي  بیابد.

ــریه هاي گوناگون در زمینه هاي   به مطالعة کتاب ها و نش
علمي  عالقه نشان دهد.

ــداری، رعایت قانون و ارتباط  ــائلي از قبیل قانون م  به مس
درست و مؤثر با دیگران توجه داشته باشد.

ــارت به منظور  ــب علم و مه  به ضرورت تالش براي كس
ــردن زمینه هاي زندگي بهتر براي خود و جامعه اي كه  فراهم ك

در آن زندگي مي كند، اعتقاد داشته باشد.
ــی و مهارتي، مانند  ــي از فعالیت هاي علم ــه انجام بعض  ب
ــا و...  ــاط بین نقش ه ــام اجتماعی و ارتب ــردن نظ ــخص ک مش

عالقه مند شود. ]اماني تهراني و دیگران،1384: 1[
یكي از مشكالتي كه در جلسات شوراي دبیران مدارس معمواًل 
ــوي دبیران علوم اجتماعی مطرح مي شود، چگونگي انجام  از س
فعالیت هاي این درس و تأثیر آن در یادگیري دانش آموزان است.
ــال تدریس این درس  همچنین بنابر تجربه اي كه در طول10س
ــات درسي كه به دلیل   ــب كرده ام، همواره دیده ام، در جلس كس
کمبود وقت موفق به انجام فعالیت ها نمي شدم، در یادگیري آن 
ــوزان اختالل به وجود مي آمد و  ــط دانش آم بخش از درس توس
این  ناكارامدي، خود را در اوراق امتحاني دانش آموزان نیز نشان 
مي داد. چرا كه دانش آموزان به سؤاالتي كه در آن زمینه مطرح 

مي شدند، در بیشتر موارد جواب صحیح نمي دادند.
بنابراین بر آن شدم تا در مورد این مشكل به كنكاش بیشتري 
ــت یابم كه بتوانم با آن ها به بهبود  ــردازم و به روش هایي دس بپ
یادگیري مطالب درسی مطالعات اجتماعی توسط دانش آموزان 

كمك كنم.

توصیفوضعیتموجود
ــال1390 بودکه مطابق معمول هر هفته وارد  اواخر مهرماه س

كالس شدم؛ 
ــي بزرگ با 28 دانش آموز. یكي ازكالس های پرجمعیت  كالس
ــه اي در  ــش دولت آباد. مدرس ــن و دان ــرانة دی ــة پس در مدرس
ــتای دولت آباد و در بخشي كه تقریبًا  ــیة جاده و کنار روس حاش
ــط بودند. اما با  ــطح مالي پایین تر از متوس عموم مردم از نظر س
ــل خوبي بین دبیران و  ــه، تعام تالش هاي مدیر و معاون مدرس

والدین دانش آموزان برقرار بود.
ــدا و بعد از  ــروه و انواع آن بود. ابت ــوع درس،گ آن روز موض
ــی و چگونگی  ــط اجتماع ــح و تبیین محی ــه، با توضی مقدم
شکل گیری گروه مطالبی را بیان داشتم. سپس مطابق معمول 
ــس از توضیح مختصري از  ــروع كردم. پ تدریس گروهي را ش
ــؤاالتي كه در  ــتم به صورت گروهي به س ــوزان خواس دانش آم
ــیابي  ــخ دهند. در حین ارزش ــته بودم، پاس اختیار آنان گذاش
ــتي  ــدم كه آنان به درس از كار گروهي دانش آموزان متوجه ش
ــده اند. چرا كه به  مفهوم گروه و تعامل اجتماعی را متوجه نش
ــت مي دهند. این موضوع  در همان  سؤاالت پاسخ هاي نادرس
ــتان امام خمینی )ره( و  هفته در كالس هاي دیگرم)در دبیرس
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ــد و دانش آموزان نتوانستند به  ــتان علوی( نیز تكرار ش هنرس
ــت و منطقي بدهند. این  ــؤاالت این چنینی پاسخ هاي درس س
ــرد كه چرا دانش آموزان به  ــوع توجه مرا به خود جلب ك موض
ــخ هاي خوبي مي دهند، اما در مورد مفهوم  دیگر سؤاالت پاس
ــتباه مي شوند.  ــکل گیری گروه دچار اش تعامل اجتماعی و ش
ــی مطالب درس  ــا گاه از پیچیدگ ــه در این میان، بچه ه البت
ــن موضوع را دبیران  ــات اجتماعي گله می كردند که ای مطالع

مدارس دخترانه هم قباًل متذکر  شده بودند.
ــكل بیابم،  ــبي براي این مش  براي اینكه بتوانم راه حل مناس
باید گامي  عملي برمي داشتم كه اقدام پژوهي مناسب ترین روش 

براي این كار بود. 

گردآوريشواهد1
ــتم، دانش آموزان مفاهیم مطالعات  ــك نداش با وجود اینكه ش
اجتماعی را به درستي درك نكرده اند، به منظور اطمینان بیشتر، 
ــه آزموني  را از  ــایر دبیران علوم اجتماعی مدرس با هماهنگي س
فصل اول كه شامل مبحث شناخت محیط اجتماعی، پیام های 
ــت، تعامل اجتماعی، مفهوم ارزش و  ــت و نادرس شناخت درس
هنجار و... نیز مي شد در كالس اول برگزار كردم و بیشتر تأكیدم 
ــتم كه با توجه به فعالیت ها طرح كرده  ــؤاالتي گذاش را روي س
بودم. اینكه دانش آموزان در پاسخ گویي به سایر سؤاالت مشكل 
ــؤاالت  ــط در حدود 55درصد آنان به س ــتند، فق چنداني نداش
ــي مطالعات اجتماعي پاسخ صحیح  مربوط به فعالیت هاي درس

داده بودند.
مشكل را در جلسة شورای دبیران مدرسه و جلسة گروه علوم 
ــد كه این مشكل در  ــخص ش اجتماعی اداره مطرح كردم و مش
كالس درس سایر همكاران نیز وجود دارد. برخي از نظراتي كه 

همكاران در آن جلسه مطرح كردند شامل موارد زیر بود:
ــت و فقط به  ــكلي عمومي اس  یاد نگرفتن دانش آموزان مش
ــود. ممكن است عوامل  درس مطالعات اجتماعي مربوط نمي ش
ــدن  ــادي خانواد ه ها، براورده نش ــي از جمله وضعیت م متفاوت

انتظارات دانش آموزان و... در این مورد نقش داشته باشد.
 ممكن است اشكال در روش تدریس ما دبیران علوم اجتماعي 
باشد و شاید ما باید روش تدریس خودمان را تغییر دهیم تا به 

نتیجة مطلوب برسیم.

ــام فعالیت هاي مربوط به درس مي تواند نقش مؤثري در   انج
افزایش میزان یادگیري دانش آموزان داشته باشد.

ــتاندارد از فصل اول،  ــا برگزاري یك آزمون هماهنگ و اس  ب
مشكل را به صورت جدي تري بررسي كنیم.

ــه جمع آوري  ــروع ب ــئله ش براي درك و دریافت دقیق تر مس
ــتر از منابع دیگر، به ویژه تحقیقات خارج از ایران  اطالعات بیش

كردم كه موارد زیر دستگیرم شد: 
هودسون )1990(، ضرورت انجام فعالیت هاي علمی و عملي 
ــم الزم مي داند:  ــن این هدف هاي مه ــدارس را براي تأمی در م
تقویت روش هاي ایجاد انگیزه، آموزش مهارت ها، غنا بخشیدن 
ــعة روش ها و نگرش هاي  ــاي یادگیري مفاهیم، توس به روش ه
ــفاف، آگاهانه، آینده نگر و نیز تقویت  علمي، نظیر تفكر آزاد، ش

توانایي قضاوت منطقي در امور متفاوت.
پژوهش هاي هودسون در زالندنو نشان مي دهند كه 57درصد 
دانش آموزان 13 تا 16ساله ، فعالیت هاي عملي را دوست دارند، 
ــان هنگامي كه نمي دانند چه نوع فعالیتي انجام  اما40 درصد آن
مي دهند، یا برداشت نادرستي از فعالیت ها دارند، انگیزة كمتري 
ــي ها و مطالعات  ــان مي دهند. نتایج حاصل از بررس از خود نش
هودسون نشان مي دهد كه دانش آموزان هنگامي  از فعالیت هاي 

عملي بیشترین بهره را مي برند كه :
 فعالیت هاي عملي به صورت مشخص و آگاهانه انجام شوند.

 فعالیت هاي عملي داراي هدف شفاف و عملي باشند.
ــتقل و با كنترل محدود  ــاي عملي به صورت مس  فعالیت ه

انجام پذیرند.]منبع: اینترنت[

تجزیهوتحلیلوتفسیردادهها
پس از جمع آوري اطالعات بیان شده و جمع بندي آن ها و نیز 
ــت آورده بودم،  ــات دیگري كه از مجالت و مقاالت به دس اطالع
ــة گروه علوم اجتماعی بردم تا به همراه  مجدداً آن ها را به جلس
ــس ازحدود یك  ــي و تجزیه و تحلیل كنیم. پ ــكاران بررس هم

ساعت بحث و بررسي اطالعات به موارد زیر رسیدیم:
ــتفاده نكردن دبیران علوم اجتماعی از روش هاي فعال   اس
یاددهي- یادگیري، مخصوصًا روش هاي تدریس گروهي و عدم 
ــدرت یادگیري دانش آموزان  ــام فعالیت ها، موجب كاهش ق انج
وكم عالقه شدن آنان نسبت به درس مطالعات اجتماعی مي شود.

سؤال 10 سؤال 9 سؤال 8 سؤال 7 سؤال 6 سؤال 5 سؤال 4 سؤال3 سؤال2 سؤال 1
شمارة سؤال 

معیارها

54 39 51 48 50 49 44 48 44 47 قبل از اجراي طرح

96 87 100 99 100 99 91 97 97 94 بعد از اجراي طرح
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 انجام ندادن فعالیت هاي مربوط به یك موضوع درسي در درس 
مطالعات اجتماعی موجب عدم یادگیري كامل آن موضوع مي شود.

 استفاده از وسایل و مواد کمک آموزشي مثل روزنامة  دیواری 
و یا تهیة بروشورهای مرتبط با فعالیت ها در امر تدریس موجب 

افزایش قدرت یادگیري دانش آموزان مي شود.
ــام فعالیت هاي  ــي و انج ــایل كمك آموزش ــتفاده از وس  اس
ــوآوري در دانش آموزان و  ــب افزایش خالقیت و ن صحیح موج

درك صحیح مسائل مي شود.
ــن، چه در محیط كالس  ــام فعالیت ها به هر نحو ممك  انج
ــوزان را به یادگیري درس  ــه در هر جاي دیگري، دانش آم و چ

مطالعات اجتماعی عالقه مند مي كند.
ــه به عالقه اي كه به  ــكاري والدین دانش آموزان با توج  هم
موفقیت فرزندان خود دارند، در رابطه با تهیة لوازم کمک آموزشی 

مي تواند كمك مؤثري به پیشرفت تحصیلي دانش آموزان كند.

انتخابراهجدید
ــده و تجزیه و  ــي دقیق اطالعات جمع آوري ش ــس  از بررس پ
ــورت با  ــة گروه علوم اجتماعی و نیز مش تحلیل آن ها در جلس
چند تن از استادان و دبیران با تجربه، راه حل هاي زیر براي رفع 

مشكل انتخاب شدند:
ــردن والدین  ــر ك ــوزان و درگی ــاركت دادن دانش آم  مش
ــه به صورت گسترده  در تهیة  ــئوالن مدرس دانش آموزان و مس
ــه، از قبیل   ــورد نیاز مدرس ــی م ــواد کمک آموزش ــایل و م وس

دیتا،دي وي دي،رایانه، سي دي آموزشی و... .
 تشویق دانش آموزان به انجام فعالیت هاي عملي كتاب و تأكید 
بر اینكه این فعالیت ها نقش بسیار مهمي  در افزایش میزان یادگیري 
آنان خواهد داشت. سپس تهیة فرم گزارش نویسي تا پس از انجام هر 

فعالیت دانش آموزان به صورت گروهي آن را تكمیل كنند.
تصمیم گرفتم كه طرح جدید را فقط در كالس اول متوسطة 
ــتان دین و دانش اجرا كنم  و در مدارس دیگر فعاًل این  دبیرس
كار را انجام ندهم تا پس از اجراي طرح، به مقایسة آن ها بپردازم 

و تأثیر روش جدید روشن شود.

اجرايطرحجدید
ــطة دبیرستان دین و دانش  و در ساعت  در كالس اول متوس

ــل اول را با  ــدا فعالیت های فص ــی، ابت ــات اجتماع درس مطالع
ــام دادم تا بتوانم انگیزة الزم را براي  همکاری دانش آموزان انج
جلب توجه دانش آموزان به انجام فعالیت های درس جدید ایجاد 

كنم كه تا حدود زیادي هم موفق شدم.
ــام فعالیت ها در درس  ــپس در مورد اهمیت و ضرورت انج س
ــتم كه  مطالعات اجتماعی با آنان صحبت كردم و از آنان خواس
تشکیل گروه بدهند و دفتری را برای انجام تکالیف و فعالیت های 
ــه کنند و برای این کار پنج نمرة  درس مطالعات اجتماعی تهی
مستمر برای آن ها در نظر گرفتم. بعد هم جزوه اي را كه از قبل 
درمورد چگونگي انجام فعالیت های درس مطالعات اجتماعی و 

نیز فرم گزارش كار تهیه كرده بودم، در اختیار آنان گذاشتم .
ــویق كردم كه با انجام هر فعالیت  درست،  دانش آموزان را تش
یك نمره براي تمام اعضاي گروه  منظور خواهم كرد. همچنین، 
ــه كردیم تا اولیاي دانش آموزان با تكمیل آن رضایت  فرمي  تهی
ــراي این طرح به صورت  ــه در اج ــود را در همكاري با مدرس خ

كتبي اعالم كنند.
ــام تکالیف و حل فعالیت ها  ــوزان با دقت فراواني انج دانش آم
ــؤاالتي آنان را وادار به  ــد و من نیز با طرح س ــال مي كردن را دنب
ــي حدس هاي  ــا مي كردم كه گاه ــخ فعالیت ه ــي پاس پیش بین
درستي نیز بیان مي كردند. سپس هریک از فعالیت ها را به یک 
ــخ دادند.  ــا با هم یاری و هم فکری به آن پاس ــروه دادم و آن ه گ
ــور و شوق فراوان این كار را به انجام رساندند.  آن ها با دقت و ش
ــا را در دفتر  ــتم تا نتیجة كار و فعالیت ه ــپس از آنان خواس س
مربوطه به صورت فعالیت گروهي بنویسند. در نهایت هم برگه اي 
ــتم و از آنان خواستم تا نظر خود را دربارة  ــان گذاش دراختیارش

انجام فعالیت ها در كالس درس مطالعات اجتماعی بنویسند.

گردآوريشواهد)2(
ــاي دانش آموزان در حین انجام فعالیت ها در كالس  از رفتاره
درس كاماًل مشخص بود كه انگیزة آنان نسبت به یادگیري درس 
ــت. كالس درس مطالعات  ــتر شده اس مطالعات اجتماعی بیش
اجتماعی براي آنان خسته كننده نیست و با شور و نشاط همراه 
شده است. همچنین پاسخ سؤاالتي كه از دانش آموزان پرسیده 
ــان مي داد كه آنان مفاهیم مطالعات اجتماعی را به  مي شد، نش

خوبي درك كرده اند.

سؤال 10 سؤال 9 سؤال 8 سؤال 7 سؤال 6 سؤال 5 سؤال 4 سؤال3 سؤال2 سؤال 1
شمارة سؤال 
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ــوزان از این روش  ــر دانش آم ــي اكث ــاي نظرخواه در برگه ه
ــتقبال كرده و از من خواسته بودند كه همیشه كالس درس  اس
ــد. سپس از فصل اول  مطالعات اجتماعی به همین صورت باش
ــزار كردم و در  ــی آزمون مجددي برگ ــات اجتماع درس مطالع
ــدم. بعد از آزمون  ــؤال مرتبط با فعالیت ها را گنجان آن چند س
ــرفت قابل مالحظه اي را نشان می داد و دانش آموزان  نتایج پیش
ــبت به درس  ــد بودند با اجراي این طرح، انگیزة آن ها نس معتق
ــتر شده و یادگیري برخي مفاهیم براي  مطالعات اجتماعی بیش

دانش آموزان ساده تر شده است.

ارزشیابيتأثیراقدامجدیدوتعییناعتبار
همان گونه كه در بخش قبلي بیان شد، سؤاالتي كه از دانش آموزان 
ــیده مي شد، به خوبي نشان دهندة  در درس مطالعات اجتماعی پرس
پیشرفت محسوس دانش آموزان در یادگیري مفاهیم این درس بود. با 
این حال نتیجة آزمون مجددي را كه با استفاده از سؤاالت استاندارد 
از فصل اول مطالعات اجتماعی برگزار كرده بودم )در3 مدرسه(، دقیقًا 
ــي قراردادم كه این بار شاهد تغییر چشمگیري در میزان  مورد بررس
ــتان  ــؤاالت مربوط به فصل1در کالس اول دبیرس ــخ گویي به س پاس
دین ودانش بودم. این بار درحدود 95 درصد دانش آموزان كالس به این 
سؤاالت پاسخ صحیح داده بودند. درحالي كه در كالس اول هنرستان 
علوی میزان این پاسخ گویي به حدود53 درصد رسیده بود كه احتمااًل 

این افزایش چنددرصدي آن به علت تكرار آزمون مي توانست باشد.
ــاي دیگر این طرح را  ــالوه بر این، همكارانم كه در كالس ه ع

اجرا كرده بودند، از نتیجة آن رضایت كامل داشتند.

نتیجهگیري
ــن و همكارانم ثابت كرد  ــه صورت كاماًل عملي به م ــن پژوهش ب ای
ــط دانش آموزان نقش بسیار مهمي  كه انجام فعالیت ها و تکالیف توس
ــام یك آزمون دقیق و  ــري آنان دارد. چرا كه با انج ــش یادگی  در افزای
استاندارد، قبل و بعد از اجراي این پژوهش و مقایسة درصد پاسخ گویي 
صحیح به سؤاالت مربوط به فعالیت ها، مشخص شد كه آنان با توضیح 
ــتند  ــل فعالیت ها، از طرف معلم، ولي بدون انجام آن فقط توانس كام
ــؤاالت مربوط ، پاسخ درست بدهند. درحالي كه  به حدود50 درصد س
ــکل گروهی، میزان  ــوزان و به ش ــط دانش آم با انجام فعالیت ها توس
پاسخ گویي به حدود 95 درصد رسید و این بیانگر همین نكته است كه:

»ميش�نوم،فراموشميكنم؛ميبینم،بهیادميآورم؛
انجامميدهم،ميفهمم«.

ــوزان براي یادگیري درس مطالعات  همچنین انگیزة دانش آم
اجتماعی با این روش افزایش مي یابد. رفتار دانش آموزان در كالس 
و شور و شوق آنان هنگام حل فعالیت ها و غرور و لذت حاصل از 
انجام صحیح تکالیف در آنان، به خوبي بیانگر این موضوع است. 
ــاي مرتبط نیز اثبات  ــایر پژوهش ه در نهایت همان گونه كه س
ــتفاده از مواد آموزشي مناسب )در پژوهش ما لوازم  كرده اند، اس
و وسایل کمک آموزشی و دیتا و نرم افزارهای کمک آموزشی و...( 
موجب ایجاد محیطي جذاب براي دانش آموزان در كالس درس 
مي شود و آنان به این وسیله به ایفاي نقش فعال مي پردازند و از 

كوشش هاي خود نتیجه  مي گیرند.

پیشنهادات
با توجه به اینكه این پژوهش و پژوهش ها و تحقیقات دانشگاهي 
نظیر آن نشان مي دهند، انجام فعالیت های درسی آن هم توسط 
ــارت و راهنمایي معلم در كالس و یا  ــود دانش آموزان و با نظ خ
ــیار مؤثري در افزایش یادگیري و  در محیط هاي دیگر، نقش بس
ــاد انگیزه در دانش آموزان در درس مطالعات اجتماعی دارد.  ایج
توجه به نكات زیر در این زمینه مي تواند مؤثر و مفید واقع شود:

 دبیران محترم علوم اجتماعی توجه داشته باشند كه گاهي 
ــیار ساده نیز مي توان فعالیت هایي را كه در كتاب  با امكانات بس
ــا را در محیط كالس درس و یا  ــي آمده اند و یا نظایر آن ه درس
در هر مكان دیگري انجام داد و نتیجة مطلوب نیز از آن گرفت.

ــت كه از دانش آموزان نیز در زمینة تهیة  بنابراین گاهي الزم اس
وسایل یا لوازم کمک آموزشی ساده كمك بگیریم.

ــات اجتماعی براي فهم بهتر مطالب   دبیران محترم مطالع
ــه حتمًا با همکاری  ــت ک ــات مرتبط با درس بهتر اس و موضوع
ــارکت  ــال تدریس زمینة مش ــا روش های فع ــوزان و ب دانش آم

دانش آموز را در امر تدریس یا یادگیری فراهم آورند.
ــه اهمیت درس  ــدارس نیز كه حتمًا ب ــران محترم م  مدی
مطالعات اجتماعی و تأثیر آن بر زندگی  واقف اند در نظر داشته 
باشند كه زمینة همكاري هاي الزم  را با دبیران علوم اجتماعی به 
ــتر دبیران با  هر نحو ممكن در جهت ایجاد ارتباط و تعامل بیش

والدین دانش آموزان فراهم سازند.

میانگین درصد پاسخ گویي صحیح كالس اول دین و دانش

47/03 قبل از اجراي طرح

96 بعدازاجرايطرح

48/07 درصدپیشرفت

میانگیندرصدپاسخگویيصحیح كالساولامامخمیني)ره(

49/18 آزموننخست

51/69 آزمون دوم

+2/51 درصد پیشرفت

جدول 4. جدول مقایسة میانگین پاسخ گویي صحیح به سؤاالت مربوط به فصل 
اول، درآزمون نخست و آزمون دوم در كالس اول دبیرستان امام خمینی )ره(

جدول3.  مقایسه میانگین پاسخ گویي صحیح به سؤاالت مربوط به فصل اول 
مطالعات اجتماعی، قبل و بعد از اجراي طرح دركالس اول متوسطه دین ودانش
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 با مجله های رشد آشنا شوید
مجله های دانش آموزی

به صورت ماه نامه و نه شماره در سال تحصیلی منتشر می شود:

مجله ه��ای رش��د عموم��ی و تخصص��ی، ب��رای معلم��ان، مدی��ران، مربی��ان، 
مش��اوران و كاركن��ان اجرایی م��دارس، دانش جویان دانش��گاه فرهنگیان 
می ش��ود.  منتش��ر  و  تهی��ه  و...،  آموزش��ي  گروه ه��اي  كارشناس��ان  و 

 نش�انی: ته��ران، خیاب��ان ایرانش��هر ش��مالی، س��اختمان ش��مارة 4 
                آموزش وپرورش، پالك 266. 

 تلفن و نمابر:  88301478 � 021
www.roshdmag.ir  :وبگاه 

 رشد آم�وزش ابت��دایی   رشد تكنولوژی آموزشی 
 رشد مدرسه فردا   رشد معلم 

مجله هاي بزرگسال تخصصي:

برای دانش آموزان پيش دبستاني و پایة اول دورة آموزش ابتدایی

برای دانش آموزان پایه های دوم و سوم دورة آموزش ابتدایی

برای دانش آموزان پایه های چهارم، پنجم و ششم دورة آموزش ابتدایي

 رش�د آم�وزش ق�رآن و مع�ارف اس�امي  رش�د آم�وزش زب�ان و ادب فارس�ی 
 رش�د آم�وزش هن�ر  رش�د آم�وزش مش�اور مدرس�ه  رش�د آم�وزش تربيت بدنی 
 رش�د آم�وزش عل�وم اجتماع�ی  رش�د آم�وزش تاری�خ   رش�د آم�وزش جغرافي�ا 
 رش�د آم�وزش زبان ه�اي خارج�ي  رش�د آم�وزش ریاضی   رش�د آم�وزش فيزیك 
 رش�د آم�وزش ش�يمی  رش�د آم�وزش زیست شناس�ی  رش�د مدیری�ت مدرس�ه

دبس�تانی  پي�ش  آم�وزش  رش�د  کار دان�ش   و  فنی و حرف�ه ای  آم�وزش  رش�د   

برای دانش آموزان دورة آموزش متوسطه اول

برای دانش آموزان دورة آموزش متوسطه اول

برای دانش آموزان دورة آموزش متوسطه دوم

برای دانش آموزان دورة آموزش متوسطه دوم

مجله های دانش آموزی
به صورت ماه نامه و هشت شماره در سال تحصیلی منتشر می شود:

ریاضی
متوسطه دوم

مجله های بزرگسال عمومی 
 )به صورت ماه نامه و هشت شماره در هر سال تحصیلی منتشر می شود(:

به صورت فصل نامه و سه شماره   در سال تحصیلی منتشر می شود:

ــنایي بیشتر دبیران علوم   ادارات آموزش وپرورش ، براي آش
ــیوه های نوین تدریس و كسب مهارت های الزم   اجتماعی با ش
ــط یا كارگاه هاي  ــط دبیران، دوره هاي ضمن  خدمت مرتب توس

آموزشي با حضور استادان مجرب در این زمینه برگزار كنند.
 معلمان فعال در زمینة استفاده از روش های نوین تدریس و انجام 
فعالیت ها و تکالیف مرتبط با كالس درس مطالعات اجتماعی توسط 
آموزش وپرورش شناسایي و از دبیران نمونه  در این زمینه تقدیر شود.

ــیدن به یادگیری  ــب برای بهبود بخش ــاي مناس  نرم افزاره
توسط آموزش وپرورش شناسایي و تهیه شوند و در اختیار دبیران 
علوم اجتماعی و مدارس قرار گیرند. در كارگاه هاي آموزشي نیز 
ــتفاده از آن ها در كالس درس، براي دبیران توسط  چگونگي اس

استادان صاحب نظر در این زمینه آموزش داده شود.

منابع
1. پروند، محمد حسن)1379(، مقدمات برنامه ریزي آموزشي و درسي. انتشارات شیوه. تهران .

2.حوریزاد،بهمن)1385(. غني سازي تكالیف آموزشي، لوح زرین، تهران.
3. قاسمي پویا، اقبال)1382(. راهنماي عملي پژوهش درعمل.پژوهشكده تعلیم 

وتربیت. تهران.
ــت«. ــرد آن در تعلیم و تربی ــی و کارب ــازرگان، عباس)1372(.»اقدام پژوه 4. ب

فصل نامة تعلیم و تربیت. شمارة 35 و 36. پاییز و زمستان.
ــانی و  ــی پژوهش در علوم انس ــری و عمل ــی نظ ــی)1374(. مبان 5. دالور، عل

اجتماعی. انتشارات رشد. تهران.
ــه رابطه میان پژوهش و عمل  ــدی، محمود)1377(. »نگاهی تازه ب 6. مهرمحم

ترتیبی«. نشریة پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت. شمارة 7 و 8. 
7. رؤوف، علي)1379(.  پژوهش در كالس درس و مدرسه. انتشارات مدرسه. تهران. 

8. امیرحسیني، خسرو)1384(. مهارت پژوهشگري در آموزش)اقدام پژوهي(.
9. حاجي اسحاق، سهیال) 1385(. آموزش راه هاي یادگیري، الگوهاي هفت گانه 

تدریس. مهین نو. تهران.
10. سیف، علي اكبر )1372 (. روان شناسي پرورشي. انتشارات آگاه. تهران. 

11. رجب زاده، احمد )1386(. مطالعات اجتماعي سال اول دبیرستان.
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دولت و ملت، همدلي و هم زباني

 هزینة اشتراك ساالنه مجالت عمومی رشد )هشت شماره(: 350/000 ریال
 هزینة اشتراك ساالنه مجالت تخصصی رشد )سه شماره(: 200/000 ریال

  نشانی: تهران، صن�دوق پستی  امور مشترکين: 16595/111
 تلفن امور مشترکين:  14ـ 77339713 و 77335110 و 77336656ـ021

 عنوان مجات  در خواستی:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نام خانوادگی:. و  نام   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ميزان تحصيات: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تاریخ تولد:.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تلفن:.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  نشانی کامل پستی:  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ن: شهرستا . . . . . . . . . . . . . . . . ن: ستا ا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خيابان: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پستی:  شمارة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پاك: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شمارة فيش بانكی:.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پرداختی: مبلغ 

   اگر قبالً مشترك مجله رشد بوده اید، شمارة اشتراك خود را بنویسید:

                  
      

                                     امضا:

نحوة اشتراك:
پس از واریز مبلغ اشتراك به شماره حساب 39662000 بانك تجارت، 
به دو روش زیر،  آزمایش کد 395 در وجه شرکت افست،  شعبة سه راه 

مشترك مجله شوید: 
1.  مراجعه به وبگاه مجالت رشد به نشانی:  www.roshdmag.ir و تكمیل برگة 

اشتراك به همراه ثبت مشخصات فیش واریزی؛ 
2. ارسال اصل فیش بانكی به همراه برگ تكمیل شدة اشتراك با پست سفارشی 
یا از طریق دورنگار به شمارة 77333192. لطفاً كپی فیش را نزد خود نگه  دارید.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

كتاب »روش هاي پژوهش براي دانش آموزان دبیرستاني« در سال 
1392 به چاپ رسیده است. این كتاب جزو اولین كتاب هایي است كه 
به منظور استفادة دانش آموزان دبیرستاني تهیه شده است. نویسنده 
در مقدمة آن به این موضوع اشاره دارد كه در سال هاي اخیر فعالیت 
ــعه و ترویج فرهنگ مطالعه و  ــام آموزش وپرورش در زمینة توس نظ
ــود، سطح كمي و كیفي  ــت و تالش مي ش پژوهش افزایش یافته اس
ــي نیز ارتقا یابد. همین امر مؤلف را بر آن داشته  فعالیت هاي پژوهش
است كه با تألیف این كتاب، در زمینة تأمین منابع مورد نیاز آموزش 
ــگري گام بردارد. محتوا و موضوعات كتاب به گونه اي تنظیم  پژوهش
ــت اندركار تحقیق  ــده اند كه دانش آموزان و دبیران و نهادهاي دس ش

و پژوهش بتوانند از این منبع براي تحقق اهداف زیر استفاده كنند:
1. آموزش روش هاي پژوهش متناسب با شرایط سني و تحصیلي 

دانش آموزان؛
ــا توجه به  ــنده ب ــي. نویس ــي و اجراي طرح هاي پژوهش 2. طراح
محدودیت منابع در این زمینه و شناختي كه از نیازهاي دانش آموزان 
دبیرستاني و نهادهایي چون »بنیاد ملي نخبگان« و »جشنوارة جوان 
ــراهاي جوان دارد، این كتاب را تألیف كرده  خوارزمي« و پژوهش س
ــت. انتظار مي رود نهادهاي آموزشي و پژوهشي از كتاب استقبال  اس
ــي بهره بگیرند. مراحل  ــد و از آن براي اجراي طرح هاي پژوهش كنن
انجام یك تحقیق از مرحلة مطالعة مقدماتي و انتخاب موضوع، تهیة 
ــتخراج اطالعات  ــرح تحقیق، جمع آوري اطالعات مورد نیاز، و اس ط
جمع آوري شده تا پردازش، توصیف و تحلیل داده ها با توضیح هر یك 
از مراحل و ذكر مثال ها و نمونه هاي متعدد در این كتاب آورده شده 
است. موارد زیر از دیگر نكات ارزندة این كتاب هستند كه مي توانند 
ــتر دانش آموزان در امر پژوهش مؤثر  ــت انگیزه و تالش بیش در تقوی

واقع شوند:
 ارائة نمونه هاي دقیقي از پرسش نامه، نحوة كدگذاري و تهیة كدنامه 

در ضمیمة پیوستي؛
ــنوارة جوان  ــمند بنیاد ملي نخبگان و جش ــي دو نهاد ارزش  معرف
خوارزمي و بیان راه هاي كسب موفقیت در جشنوارة جوان خوارزمي 

و پیوستن به جمع نخبگان كشوري؛
ــگان در هدایت و حمایت مادي  ــر اهم وظایف بنیاد ملي نخب  ذك
ــگران جوان عضو بنیاد و تسهیالت  ــتیباني از پژوهش و معنوي و پش

ویژه اي كه براي پژوهشگران در نظر گرفته شده است.

روش هاي پژوهش براي 
دانش آموزان

نامكتاب:روش هاي پژوهش در علوم اجتماعي
نویسنده:عبداهلل عزیزخاني

ناشر:ابوعطا


